OKRESNY

ÚRAD
BANSKÁ BYSTRICA

Pozemkovy a lesny odbor

Nám. U. Stúra 1, 974 05 Banská Bystrica

Císlo : OU-BB-PLO-2017/001546-54/KE

VEREJNA
ZVEREJNENIE REGISTRA

PÓVODNÉIIO~"STXVü-~

Okresny úrad Banská Bystrica, pozemkovy a lesny odbor (d'alej len „ OU BB-PLO"), ako
príslusny orgán podl'a § 5 ods. 4 zákona c. 330/1991 Zb. o pozemkovych úpravách usporiadaní
pozemkového vlastníctva, pozemkovych úradoch, pozemkovom fonde a pozemkovych spolocenstvách
v znení neskorsích predpisov (d'alej len ,,zákon") podl'a § 10, ods. 1 „ zákona"

zverejnuje

register povodného stavu (d'alej len ,,RPS") v obvode projektu pozemkovych úprav
vykonávanych formou jednoduchych pozemkovych úprav v katastrálnom území Kremnicka,
lokalita Brlany.

Obsahom RPS je súpis údajov o povodnych nehnutel'nostiach aprávnych vzt'ahoch k nim, urcenie
hodnoty pozemkov v obvode projektu jednoduchych pozemkovych úprav, zoznam vlastníkov a grafická
cast'.

Osobitnou cast'ou RPS je zoznam pozemkov, ktorych vlastník nie je známy alebo ktorého miesto
trvalého pobytu nie je známe, vtedy vykonáva prava vlastníka k tymto pozemkom v súlade § 17
,,zákona" v tomto správnom konaní Slovensky pozemkovy fond.

RPS bol zostaveny na základe údajov katastra nehnuterností platnych ku dñu 18. 09. 2017.
Z dóvodu poskytnutia odborného vykladu k úvodnym podkladom pre úcastníkov konania a iné
oprávnené osoby sú úvodné podklady na verejné nahliadnutie a uverejñujú sa na Okresnom úrade Banská
Bystrica, pozemkovy a lesny odbor, Nám. C. Stúra 1, Banská Bystrica, 7. posen., kancelária c. dverí 735
(telefonicky kontakt: 048/43 06 493) po dobu 30 dní od vyvesenia tejto vyhlásky, a to najma v dñoch:
- pondelok

od 8.00 - 12.00 a 13.00 - 15.00 hod.

-utorok

od8.00- 12.00 a 13.00- 15.00 hod.

-streda

od 8.00 - 12.00 a 13.00- 17.00 hod.

-stvrtok

od8.00- 12.00 a 13.00 - 15.00 hod.

- piatok

od 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.00 hod.

Zároveñ sa RPS dorucuje zdruzeniu úcastníkov pozemkovych úprav a kazdému úcastníkovi, ktorého
pobyt je známy, sa dorucí vypis z registra povodného stavu, grafická cast', sprievodny list s poucením a
dotazník.

Toto oznamenie, sa v zmysle § 10 ods. 1 zákona c. 330/]99[ Zb. a v súlade s § 26 zákona

o spravnom konaní c. 71/1967 Zb. v znení neskorsích predpisov, dorucuje verejnou vyhláskou tak ze sa
vyvesi po dobu 30 dní na úradnej tabuli OU BB-PLO, na internetovej stránke OU BB - PLO a súcasne sa
zverejm 1 x na úradnej tabuli Mestského úradu Banská Bystrica a 1 x na úradnej tabuli v miestnej casti
Kremnicka, sposobom v mieste obvykiym. Posledny den tejto lehoty je dñom dorucenia

Poucenie : Podla § l0 ods- 2 «zákona" proti údajom registra povodnéiio stavu mozno podat' písomné
namietky v lehote do 30 dní od ich zverejnenia alebo dorucenia na Okresny úrad Banská
Bystrica, pozemkovy a lesny odbor, Nám. C. Stúra 1, Banská Bystrica, PSC 974 05
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Ing. Jozef Pliestik
vedúci odboru

Dorueujesa :

1. Mesto Banská Bystrica, CSA 26, 974 01 Banská Bystrica - 3x

Z toho 2x pre vyvesenie po dobu 30 dní s tym, ahy pre tunajsí úrad bol potvrdeny zaciatok a komec
vyvesema

2. Úradnátabul'aOU BB-PLO
3. SR-SPF-Regionálny odbor BB, Skuteckého 21, 974 01 Banská Bystrica
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