
P o u č e n i e
k prihláseniu sa na termín prerokovania návrhu nového usporiadania pozemkov v k.ú. Podkylava

Prihlásenie  na  termín  rokovania  prebieha  pomocou  internetu.  Prihlásiť  sa  môžete  len  pomocou 
jedinečného hesla, ktoré Vám bolo pridelené a je uvedené v obdĺžniku v strednej časti tohto listu. V prípade, ak 
heslo stratíte a nebudete sa môcť prihlásiť, kontaktujte nás (kontakt je uvedený v dolnej časti).

Postup prihlásenia:
1. Cez internetový prehliadač otvorte stránku www.pentas.sk
2. V ponuke stránky v modrom páse si vyberte  ROKOVANIE. Po kliknutí na toto pole sa Vám ponúkne aj 

okno Projekt PÚ Podkylava, ktoré otvoríte.
3. Rozhodnite  sa,  v ktorom dni  sa  prerokovania  chcete  zúčastniť,  v riadku  si  vyberte  dátum a v stĺpci  si 

vyberte príslušnú polhodinu. Kliknite na zodpovedajúce políčko.
4. V zobrazenej  tabuľke  do  poľa  „autorizačný  kód“  vpíšte  Vaše heslo (pre  možnosť  spätného  kontaktu 

môžete  vyplniť  pole  „telefonický  kontakt“  a pole  „e-mail“  –  uvedenie  týchto  údajov  nie  je  povinné). 
K dispozícii máte aj pole „poznámka“ kam môžete uviesť v rozsahu maximálne 500 znakov dôležité údaje 
alebo pripomienky. Kliknite na políčko odoslať.

5. Zobrazí sa Vám informácia – potvrdenie rezervovaného termínu. 

Prihlásenie je možné iba na jeden termín. V prípade, ak ste termín zabudli, môžete si ho na stránke zistiť 
alebo  overiť.  Ak  z vážnych  dôvodov  potrebujete  termín  zmeniť, musíte  sa horeuvedeným  spôsobom  opäť 
prihlásiť na iný voľný termín a z pôvodného termínu budete automaticky odhlásený. Na opätovné prerokovanie je 
možné sa prihlásiť najskôr 3 dni pred voľným termínom. Také isté obmedzenie platí,  aj  keď sa prihlásite na 
termín a nezúčastníte sa ho. Zmenu termínu môžete urobiť maximálne päťkrát. Termín prihlásenia si poznačte, 
aby nedošlo k omylu.

Overenie termínu rezervácie:
- otvorte stránku www.pentas.sk a v ponuke stránky vyberte ROKOVANIE a Projekt PÚ Podkylava,
- vpíšte Vaše heslo do políčka „zadaním kódu overíte svoju rezerváciu“,
- zobrazí sa Vám potvrdenie rezervácie termínu.

Zrušenie rezervovaného termínu:
- otvorte stránku www.pentas.sk a v ponuke stránky vyberte ROKOVANIE a Projekt PÚ Podkylava,
- vpíšte Vaše heslo do políčka „zadaním kódu zrušíte svoju rezerváciu“,
- zobrazí sa Vám informácia o zrušení Vašej rezervácie.

Ak nemáte možnosť prístupu k internetu, prihláste sa niektorým z iných spôsobov podľa bodu B/, C/ a D/ 
uvedených   v pozvánke.  Aj  v takom  prípade  potrebujete  mať  pri  sebe  heslo,  ktoré  Vám  bolo  doručené. 
Pozvánka aj poučenie sú umiestnené aj na www.pentas.sk.

Žiadame Vás o dodržanie termínu prerokovania, na ktorý sa prihlásite. V prípade ak tento termín 
nemôžete dodržať, žiadame Vás, aby ste ho zmenili alebo zrušili ihneď ako túto skutočnosť zistíte, aby ste 
pôvodný termín neblokovali a mohol ho využiť iný záujemca. 
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