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Okresný úrad Dunajská Streda katastrálny
Agátová 7 Dunajská Streda

odbor

Dunajská Streda

12.12.2013

Oznámenie o uverejnení návrhu registra obnovenej evidencie pozemkov
jROEP/ v katastrálnom území Horný Bar a Šuľany .
Dňom 27.06.2011 začalo v katastrálnom území Horný Bar a Šuľany konanie
o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim (ROEP) v zmysle
zákona NR SR č.I80/ 199 5 z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva
k pozemkom v neskoršom znení (ďalej len zákon).
Katastrálny odbor okresného úradu ako príslušný orgán v zmysle § 3 ods. 2 pís.
a) zákona uverejňuje návrh ROEP v uvedených katastrálnych územiach
podľa § 7
ods. 1 zákona od 12.12.2013 na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade Horný Bar a
doručuje každému známemu účastníkovi so známym pobytom do vlastných rúk :
výpis z návrhu registra, výpočet príspevkov, výzvu na zaplatenie a poštovú
poukážku.

Katastrálny odbor okresného úradu Dunajská Streda zároveň:
1. poučuje účastníkov konania podľa § 7 ods.2 zákona
pripomienky, prípadne námietky ohľadne výpisu z ROEP:

o možnosti

podať

a) do 30 dní odo dňa doručenia výpisu z návrhu registra
b) do 13.01.2014 /vrátane/, ak ide o neznámych vlastníkov alebo účastníkov konania,
ktorým výpis z návrhu registra nebolo možné doručiť, lebo ich pobyt alebo sídlo
nie je známe a ktorých v zmysle § 7 ods. 1 zastupuje Slovenský pozemkový fond
alebo Lesy SR.
Pripomienky a námietky sa podávajú písomne, musia obsahovať odôvodnenie
a podávajú sa komisii zriadenej pri Obecnom úrade Horný Bar. Námietka musí
byť podložená verejnou listinou alebo inou listinou.
Na námietky podané po uplynutí lehoty a námietky, ktoré neobsahujú odôvodnenie
komisia neprihliada.
2. upozorňuje, že predmetom konania a obsahom vypisu z registra nie sú
pozemky, ktoré sú už usporiadané, zapísané na listoch vlastníctva a ku
ktorým je vlastnícke právo evidované na liste vlastníctva uzavreté na 100%.

Okresný úrad Dunajská Streda
katastrálny odbor
Agátova 7,92901 Dunajská Streda
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Mgr. Silvia Ráczová
Vedúca katastrálneho odboru okresného úradu Dunajská Streda

