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Vec
Zverejnenie registra pôvodného stavu v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav, 
v katastrálnom území Fiľakovo.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Okresný úrad Lučenec, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán v zmysle § 5 
ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového 
vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v 
znení neskorších predpisov (ďalej „zákon“)

ZVEREJŇUJE

v zmysle § 10 ods. 1 zákona register pôvodného stavu, ktorý je vyhotovený pre obvod 
projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Fiľakovo.

Po povolení jednoduchých pozemkových úprav k parcele registra E-KN č. 1508, 
evidovanej na LV č. 2874 z katastrálneho územia Fiľakovo podľa § 8 zákona Okresným 
úradom Lučenec, pozemkovým a lesným odborom bol v rámci úvodných podkladov 
vypracovaný register pôvodného stavu k predmetnej parcele, ktorej hranica tvorí obvod 
projektu jednoduchých pozemkových úprav Fiľakovo.

K zostaveniu registra boli použité podklady z evidencie Okresného úradu Lučenec, 
katastrálneho odboru platné k 01. 01. 2020, doteraz vyhotovené celky jednoduchých 
pozemkových úprav (obvod projektu pozemkových úprav, polohopis, mapa hodnoty) ako aj 
iné potrebné dokumentácie.

Po zverejnení a prerokovaní námietok bude register pôvodného stavu Okresným 
úradom Lučenec, pozemkovým a lesným odborom schválený a záväzný pre ďalšie 
projektovanie pri vykonávaní projektu jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Fiľakovo.

Register pôvodného stavu sa podľa § 10 ods. 1 zákona zverejňuje
na dobu 30 dní

v budove Mestského úradu vo Fiľakove
v dňoch 20. 01. 2020 - 19. 02. 2020
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Poučenie: Proti údajom vo výpise z registra pôvodného stavu má každý účastník 
možnosť v lehote do 30 dní od doručenia alebo zverejnenia výpisu podať v 
súlade s § 10 ods. 2 zákona písomné námietky Okresnému úradu Lučenec, 
pozemkovému a lesnému odboru. Na námietky podané po uplynutí lehoty 
podľa tohto poučenia, na neopodstatnené námietky a na námietky, ktoré 
neobsahujú odôvodnenie, sa neprihliadne.

Táto vyhláška sa zverejňuje vo Fiľakove vyvesením, spôsobom v mieste obvyklým.

Doručuje sa verejnou vyhláškou
Neznámym vlastníkom, alebo účastníkom konania, ktorým nebolo možné doručiť výpis 
z registra do vlastných rúk, alebo ich pobyt, alebo sídlo nie je známe.

Doručuje sa
Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo, SR

Vyvesené dňa: 2-0
(dátum, pečiatka, podpis)

Zvesené dňa:
(dátum, pečiatka, podpis)

Ing. Pavel Jucha C 
vedúci odboru


