OKRESNÝ

ÚRAD
NÁMESTOVO

pozemkový a lesný odbor
Červeného kríža 62, 029 01 Námestovo

OU-NO-PLol-2022/000051-086

v Námestove dňa 23. 05. 2022

Zverejnenie registra pôvodného stavu
Okresný úrad Námestovo, pozemkový a lesný odbor (ďalej

len „OU-NO-PLO"),

áko príslušný správny orgán podl'a § 5 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách,

usporiadanĺ pozemkového vlastnĺctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde
a pozemkových spoločenstvách v znenĺ neskorších predpisov (ďalej len „zákon"), v zmysle § 10
ods. 1 zákona

zverejňuje
register pôvodnél]o stavu (d'alej ako „RPS") v obvode pozemkových úprav (d'alej ako
„PÚ") v katastrálnom územĺ (d'alej ako „k. ú.") Beňadovo.
Súčasťou RPS je súpis údajov o pôvodných nehnutel'nostiach a právnych vzťahov k nim,
učenie hodnoty pozemkov a trvalých porastov v obvode projektu pozemkových úprav a
zoznamy vlastníkov. Osobitnou čast'ou registra je zoznam pozemkov, ktorých vlastnĺk nie je
známy, alebo ktorého miesto pobytu nie je známe.

Regíster pôvodného stavu je zverejnený na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade v
Beňadove po dobu 30 dní.
V zmysle § 10 ods. 1 zákona sa RPS doručuje združeniu účastníkov PÚ v k. ú. Beňadovo.

Zároveň sa v zmysle § 10 ods. 1 zákona doručuje každému účastníkovi, ktorého pobyt je

známy, výpis z RPS o pozemkoch daného vlastnika a porastoch na nich podliehajúcich
pozemkovým úpravám, vrátane výpisu spoluvlastnĺckych podielov a ich hodnoty.

Pod['a § 10 ods. 2 zákona účastníci konania môžu podat' proti údajom RPS a výpisu
z RPS písomné námietlor v lehote do 30 dní od ich zverejnenia alebo doručenia, m Okresný
úrad Námestovo, pozemkový a lesný odbor, ČeNeného krĺža 62, 029 01 Námestovo.
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Dočasná úradná tabul'a
Okresného úradu Námestovo,
pozemkového a lesného odboru
umiestnená na úradnej tabuli obecného úradu Obce Beňadovo

Obsah:
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Zverejnenie registra pôvodného stavu projektu pozemkových úprav
v katastrálnom území Beňadovo podl'a § 10 ods. 1 zákona č. 330/1991
Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva,

pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových
spoločenstvách, v znenĺ neskorších predpisov, vydané Okresným
úradom Námestovo, pozemkovým a lesným odborom pod č.
OU-NO-PL01-2022/000051-086 zo dňa 23. 05. 2022

Písomnosť je prístupná aj na úradnej tabuli Okresného úradu
Námestovo, pozemkovom a lesnom odbore.
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