O kresný úrad Piešťany
katastrálny odbor
v P iešťanoch dňa: 15.01.2014
O Z N Á M E N IE
o zverejnení návrhu Registra obnovenej evidencie pozemkov
v k.ú. Rakovice

Okresný úrad Piešťany, katastrálny odbor ako príslušný orgán v zmysle § 3 ods. 2 písm. a)
zák. č. 180/1995 Z.z. (ďalej zákon) zverejňuje návrh ROEP v k.ú. Rakovice podľa § 7 ods. 1.
zákona na 30 dní na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade v Rakoviciach a doručuje
každému známemu účastníkovi so známym pobytom do vlastných rúk výpis z návrhu registra.
Zároveň Okresný úrad Piešťany, katastrálny odbor:
1. Poučuje účastníkov konania podľa § 7 ods. 2 zákona o možnosti podať námietky proti
výpisu z ROEP do 30 dní odo dňa:
a) doručenia výpisu z návrhu registra, ak ide o účastníkov konania, ktorým sa výpis
doručuje
b) uverejnenia návrhu registra, ak ide o neznámych vlastníkov alebo účastníkov
konania, ktorým výpis z návrhu registra nebolo možné doručiť, alebo ich pobyt
alebo sídlo nie sú známe
Námietky musia obsahovať odôvodnenie a podávajú sa na komisii zriadenej pri Obecnom úrade
v Rakoviciach.
2. Vyzýva účastníkov konania, aby zaplatili podľa § 10 ods. 2,3 zákona:
a) účastnícky poplatok 3,31 €
b) poplatok 3,31 € za každých začatých 5000 m2, ak ide o pozemky ktoré tvoria
poľnohospodársky pôdny fond alebo doň patria, alebo ktoré tvoria lesný pôdny
fond, nachádzajúce sa mimo zastavaného územia obce a majú výmeru väčšiu ako
5000 m2, za pozemky do výmery 5000 m2
c) 3,31€ za každých začatých 400 m2, ak ide o stavebné pozemky alebo pozemky,
ktoré sa nachádzajú v zastavanom obce a majú výmeru väčšiu ako 400 m2, za
pozemky do výmery 400 m2 sa príspevok nevyberá
Poplatok každý účastník konania môže uhradiť:
a) poštovou poukážkou, ktorá je priložená k výpisu z registra
b) prevodom z účtu (platí pre SPF)

Komisia na obnovu evidencie
pozemkov a právnych vzťahov k nim

Doručuje sa:
a) každému známemu účastníkovi so známym pobytom do vlastných rúk
b) SPF za neznámych vlastníkov a vlastníkov, ktorých miesto trvalého pobytu nie je známe
do vlastných rúk. Ak ide o lesné pozemky, s výnimkou podielov, ktoré sú súčasťou
spoločnej nehnuteľnosti, štátnej organizácii lesného hospodárstva
c) Verejnou vyhláškou- zverejnením návrhu registra v obci pre neznámych vlastníkov
alebo účastníkov konania, ktorým výpis z návrhu nebolo možné doručiť, lebo ich pobyt
nie je známy

