
   
  
   

 

Číslo spisu: OU-RV-PLO1-2022/000362-064                                  V Rožňave dňa 19.01.2022 

 

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
 

Oznámenie o zverejnení registra pôvodného stavu projektu pozemkových úprav 

v katastrálnom území Gočovo 

 

 

 Okresný úrad Rožňava, pozemkový a lesný odbor ako vecne a miestne príslušný správny 

orgán 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“) v rámci konania 

o pozemkových úpravách  vykonávaných v  katastrálnom území Gočovo, podľa § 10 ods. 1 

zákona 

 

z v e r e j ň u j e 

      

register pôvodného stavu  v obvode  projektu pozemkových úprav v katastrálnom území 

Gočovo ( ďalej len „RPS“ ). 

 

 Obsahom RPS je : 

 Zoznam pozemkov pôvodného stavu s ich vlastníckymi vzťahmi 

o časť A – parcely pôvodného stavu 

o časť B/1 – vlastníci, správcovia, zástupcovia vlastníkov 

o časť B/2 – vlastníci, správcovia, zástupcovia vlastníkov (ťarchy + stavby) 

o zoznam tiarch  

o súpis stavieb 

o zoznam vlastníkov podľa typu účastníka pozemkových úprav 

 Mapa registra pôvodného stavu 

  

    RPS bol zostavený na základe údajov katastra nehnuteľností platných  ku dňu  04.11.2021- 

všetky zmeny, ktoré boli do údajov katastra zapísané po tomto termíne budú do projektu 

pozemkových úprav zapísané pri najbližšej aktualizácii registra. RPS vyhotovila firma 

TRYSS,s.r.o., Bendíkova 7, 080 01 Prešov, ako zhotoviteľ projektu pozemkových úprav v k.ú. 

Gočovo (ďalej len „PPÚ“). 

 

     Do RPS je možné nahliadnuť počas 30 dní od zverejnenia tohto oznámenia na Obecnom 

úrade v Gočove počas úradných hodín. 

   

     V zmysle   § 10 ods. 1 zákona  RPS sa zverejní na vhodnom mieste v obci,  doručí sa 

Združeniu účastníkov pozemkových úprav v k.ú. Gočovo a zároveň sa  každému účastníkovi, 

ktorého pobyt je známy doručí výpis z RPS o pozemkoch vlastníka, o jeho spoluvlastníckom 

podiele a  o hodnote pozemkov.      
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   V zmysle § 17 zákona, neznámych vlastníkov alebo vlastníkov, ktorých miesto pobytu nie je 

známe, zastupuje  v konaní o pozemkových úpravách Slovenský pozemkový fond alebo 

správca. Zoznam týchto pozemkov je osobitnou súčasťou RPS. 

 

   Účastníci PPÚ v k.ú. Gočovo môžu, podľa § 10 ods. 2 zákona podať proti údajom uvedeným 

v RPS  písomné námietky s odôvodnením v lehote do 30 dní od ich zverejnenia  alebo 

doručenia   na  adresu  Okresný úrad Rožňava, pozemkový a lesný odbor, Ernesta Rótha 30, 

048 01 Rožňava. 

 

 

Doručuje sa verejnou vyhláškou vyvesením (zverejnením) :  

1. Obecný úrad Gočovo, Gočovo 92, 049 24 Vlachovo – úradná tabuľa  

2. Okresný úrad Rožňava, pozemkový a lesný odbor – úradná tabuľa a elektronická tabuľa 

3. Centrálna úradná elektronická tabuľa (cuet.slovensko.sk) 

 
 
 
 
 
                                                                                  Ing. Mária Saxová 

                                                          poverená zastupovaním vedúceho odboru 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Vyvesené dňa.......................                                                      Zvesené dňa..........................                                                                 

 

 

 

 

pečiatka a podpis                                                                        pečiatka a podpis 

 


