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Schválenie registra pôvodného stavu v obvode jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území
Chocholná – Vel#ice, lokalita „Logistický park Siho#“
- VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Okresný úrad Tren#ín, pozemkový a lesný odbor (#alej len „OU-TN-PLO“), ako príslušný správny orgán pod#a
zákona #. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a pod#a zákona NR SR #. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového
vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spolo#enstvách v znení neskorších
predpisov (#alej len „zákon o pozemkových úpravách“), pod#a § 10 ods. 3 zákona o pozemkových úpravách
schva#uje register pôvodného stavu v obvode jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Chocholná
– Vel#ice, lokalita „Logistický park Siho#“, ktorého zhotovite#om je GEOMETRA s.r.o. Tren#ín.
Odôvodnenie
OU-TN-PLO zverejnil v zmysle § 10 ods. 1 zákona o pozemkových úpravách register pôvodného stavu (RPS) v
obvode jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Chocholná – Vel#ice, lokalita „Logistický park
Siho#“ na Obecnom úrade Chocholná - Vel#ice od 21.09.2020 do 22.10.2020. Zárove# bol doru#ený každému
ú#astníkovi, ktorého pobyt je známy, výpis z RPS. Proti výpisu z RPS boli podané námietky od Slovenského
pozemkového fondu a Národnej dia#ni#nej spolo#nosti. OU-TN-PLO podané námietky prerokoval so zhotovite#om
projektu JPÚ - GEOMETRA, s.r.o., Nám sv. Anny #. 21, Tren#ín. Námietke Slovenského pozemkového fondu
vyhovel a rovnaké osoby pod dvoma osobnými #íslami vlastníka zlú#il. Ide o vlastníkov, ktorých miesto pobytu nie
je známe, v správe Slovenského pozemkového fondu: 1. Potucková Anna, r. Petrova – os. #. 35 a 51; 2. Srvatkova
Maria, r. Hornakova – os. #. 52 a 108. Námietku Národnej dia#ni#nej spolo#nosti vybavil listom, v ktorom oznámil,
že výpis pre vlastníka Národná dia#ni#ná spolo#nos#, a.s., obsahuje všetky údaje o vlastníctve k pozemkom, ktoré
sa nachádzajú v obvode projektu JPÚ.
V zmysle § 10 ods. 3 zákona o pozemkových úpravách ak sa námietky týkajú len ur#enia hodnoty pozemku a
porastov na nich, rozhodne o nich okresný úrad. Po rozhodnutí o námietkach okresný úrad register pôvodného stavu
schváli. Na schválenie sa nevz#ahuje všeobecný predpis o správnom konaní.
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Nako#ko neboli na OU-TN-PLO doru#ené námietky týkajúce sa len ur#enia hodnoty pozemku a porastov na nich,
nebolo potrebné rozhodnú# o námietkach, preto OU-TN-PLO register pôvodného stavu scha#uje.
Toto schválenie registra pôvodného stavu sa v zmysle § 10 ods. 3 zákona o pozemkových úpravách oznamuje
verejnou vyhláškou pod#a § 26 zákona #. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov tak, že
sa vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli OU-TN-PLO a na webovej stránke tunajšieho úradu. Sú#asne je toto
schválenie zverejnené po dobu 15 dní v obci Chocholná - Vel#ice. Posledný de# tejto lehoty je d#om oznámenia
resp. doru#enia ú#astníkom konania.

Úrad potvrdí dobu vyvesenia :

25. 01. 2021

Vyvesené od :.................................... do :....................................... pe#iatka, podpis.............................................
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