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OÚ-LM-PLO 2018/000422 RPS V Liptovskom Mikuláši, dňa 26.04.2018

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Zverejnenie registra pôvodného stavu

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, Kollárova 2, 031 01 
Liptovský Mikuláš (ďalej len „OÚ-LM-PLO“), ako vecne príslušný správny orgán podľa ust. 
§ 5 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, 
pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách (ďalej len 
„zákon č.330/1991 Zb.“) v znení zákona č. 180/2013 Z. z., o organizácií miestnej štátnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s ustanovením § 10 ods. 1 zákona 
č. 330/1991 Zb., touto verejnou vyhláškou v rámci konania o Jednoduchých pozemkových 
úpravách vykonávaných v časti k.ú. Benice

zverejňuje

register pôvodného stavu (ďalej len „RPS“), Jednoduchých pozemkových úprav 
vykonávaných v časti katastrálneho územia Benice a zároveň doručuje RPS združeniu 
účastníkov.

Obsahom RPS je súpis údajov o pôvodných nehnuteľnostiach a právnych vzťahoch 
k nim, určenie hodnoty pozemkov a trvalých porastov v obvode jednoduchých pozemkových 
úprav v časti k.ú. Benice a zoznam vlastníkov. RPS bol zostavený na základe údajov katastra 
nehnuteľností platných ku dňu 15.03.2018.

Zároveň v zmysle § 10 sa RPS doručuje združeniu účastníkov pozemkových úprav a 
každému účastníkovi konania, ktorého pobyt je známy sa doručuje výpis z registra pôvodného 
stavu.

RPS (písomná aj grafická časť) bude zverejnený na verejné nahliadnutie na Mestskom 
úrade v Liptovskom Mikuláši, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, na OÚ-LM-PLO 
v čase úradných hodín po dobu 30 dní a taktiež bude doručený združeniu účastníkov 
(Ing. Anna Janíková - možnosť nahliadnuť každý piatok v čase od 1500 do 1700 v kultúrnom 
dome v Beniciach počas doby zverejnenia).

Proti údajom v RPS možno podať písomné námietky v lehote do 30 dní odo dňa 
zverejnenia RPS alebo doručenia výpisu z RPS na adresu: Okresný úrad Liptovský Mikuláš, 
pozemkový a lesný odbor, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš.

Ing. Katarína Uhríková 
vedúca odboru
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