pozemkový a lesný odbor
Nám. A. Hlinku 74, 034 01 Ružomberok
Číslo: PÚ-2021/000070/13O – RPS

V Ružomberku dňa 27.12.2021

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Zverejnenie registra pôvodného stavu
Okresný úrad Ružomberok, pozemkový a lesný odbor (ďalej aj „OÚ-PLO“), ako orgán
príslušný podľa § 5 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní
pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových
spoločenstvách, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“),
podľa § 10 ods. 1 zákona

zverejňuje
register pôvodného stavu v obvode projektu pozemkových úprav Bešeňová, k.ú. Bešeňová.
Obsahom registra pôvodného stavu je súpis údajov o pôvodných nehnuteľnostiach a právnych
vzťahoch k nim, určenie hodnoty pozemkov a trvalých porastov v obvode pozemkových úprav a
zoznam vlastníkov. Osobitnou časťou registra pôvodného stavu je zoznam pozemkov, ktorých
vlastník nie je známy alebo ktorého miesto pobytu nie je známe, alebo si vlastník svoje práva
neuplatnil.
Grafická časť RPS obsahuje zákres parciel právneho stavu, zákres areálov BPEJ s vyjadrenou
cenou v súlade s vyhláškou 38/2005 Z.z. o určení hodnoty pozemkov a porastov na nich na účely
pozemkových úprav a zákres skutočných druhov pozemkov vyšetrených v teréne.
Register pôvodného stavu bol zostavený na základe údajov katastra nehnuteľností platných ku
dňu 27.10.2021.
Register pôvodného stavu (písomná aj grafická časť) bude zverejnený na verejné nahliadnutie
na Obecnom úrade v Bešeňovej po dobu 30 dní a taktiež bude doručený združeniu účastníkov.
Grafickú časť registra je možné prehliadať aj na internetovej stránke Okresného úradu Ružomberok,
pozemkového a lesného odboru „www.minv.sk“.

Podľa § 10 ods. 2 zákona môžu účastníci pozemkových úprav okresnému úradu podať písomné
námietky proti údajom v písomnostiach uvedených v § 10 ods. 1 zákona do 30 dní od ich zverejnenia
alebo doručenia na adresu: Okresný úrad Ružomberok, pozemkový a lesný odbor, Nám. A. Hlinku č.
74, Ružomberok, 034 01.

Ing. Ján Horárik
vedúci pozemkového a lesného odboru

Vyvesené od:…………………….

do: ………………….…

pečiatka, podpis………………………………

Doručuje sa:
1. Obec Bešeňová, Obecný úrad Bešeňová, Bešeňová č. 66, 034 83 - 2x, (1 exemplár na vyvesenie)
2. Úradná tabuľa Okresného úradu Ružomberok, pozemkového a lesného odboru

