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pozemkové úpravy, geodetické práce, geometrické plány

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Podkylava

P O Z V Á N K A

na prerokovanie návrhu nového usporiadania pozemkov
Na základe poverenia Obvodného pozemkového úradu v Novom Meste nad Váhom (ďalej ObPÚ) Vás týmto
pozývame podľa § 12 ods. 6 zákona č. 330/1991 Zb. o usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch,
pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách, v znení neskorších predpisov /ďalej len Zákon/, na prerokovanie návrhu
nového usporiadania pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Podkylava.
V rámci spracovania projektu pozemkových úprav Vám patrí za pôvodné pozemky vyrovnanie v nových pozemkoch
podľa údajov registra pôvodného stavu (RPS) v primeranej výmere a hodnote. Výpisy z RPS boli doručované podľa údajov
katastra nehnuteľností v roku 2011.
Predmetom osobného prerokovania bude návrh nového usporiadania Vašich pozemkov. Pri rokovaní budeme
postupovať podľa Zákona a zásad umiestnenia nových pozemkov (ZUNP), ktoré Vám boli doručené v roku 2012, prípadne sú
prístupné na internetovej stránke ObPÚ Nové Mesto nad Váhom.
Prerokovanie sa uskutoční v termíne podľa Vášho výberu :
- na Obecnom úrade v Podkylave :
24. – 26. jún 2013,

10. – 13. júla 2013,

16. – 19. júla 2013,

24. – 27. júla 2013.

- v kancelárii Pentas, s.r.o., Kolískova 1, Bratislava Dlhé Diely – termíny na www.pentas.sk,
- v prevádzke Pentas Hlohovec, Nitrianska 109, Hlohovec areál poľnohospodárskeho družstva
– termíny na www.pentas.sk.
Pre jedno prihlásenie je prístupný jeden polhodinový interval. V prípade potreby budú termíny doplnené.
Prineste si so sebou občiansky preukaz (prípadne iný preukaz totožnosti), okuliare ak ich potrebujete.
Prihlásiť sa môžete nasledovne:
A/ na internetovej stránke www.pentas.sk – pre prihlásenie máte v tejto obálke priložené heslo s poučením ako sa prihlásiť,
B/ osobne na obecnom úrade v Podkylave /heslo treba mať so sebou/,
C/ telefonicky na tel. č. 02 - 6381 3037 – v pondelok až štvrtok v čase od 9:00 do 15:00 ( potrebné je uviesť heslo, meno,
priezvisko, bydlisko vlastníka), mimo obednej prestávky.
D/ telefonicky na tel. č. 033 – 733 0478 – v pondelok až štvrtok v čase od 9:00 do 15:00 ( potrebné je uviesť heslo, meno,
priezvisko, bydlisko vlastníka), mimo obednej prestávky.
Je potrebné, aby ste sa prerokovania návrhu nového usporiadania pozemkov zúčastnili, je to vo Vašom záujme a v
záujme lepšieho usporiadania Vášho pozemkového vlastníctva. V nutnom prípade je možné, aby Vás zastupovala osoba, ktorá
sa preukáže splnomocnením na zastupovanie v tejto veci – na tento úkon – t.j. prerokovania návrhu nového usporiadania
pozemkov a podpísanie zápisu z tohto prerokovania. Môže Vás zastupovať osoba, ktorej ste už takého splnomocnenie dali
v minulosti a je evidované na ObPÚ.
Je potrebné, aby ste na prerokovanie prišli s jasnou predstavou o spôsobe ďalšieho využívania Vašich nových
pozemkov - teda či máte záujem dať pozemky do prenájmu a ktorému subjektu, alebo či chcete všetky pozemky, alebo časť
obhospodarovať sami.
V prípade nejasností, alebo oznámenia závažných skutočností je možné kontaktovať zhotoviteľa projektu
pozemkových úprav :
Pentas, s.r.o., Kolískova 1, 841 05 Bratislava
Ing. Ivan Klbik, Ing. Mária Marcinčinová, č.tel. 02 - 6381 3037, 6381 0698

V Bratislave dňa 13.05.2013

ivan.klbik@pentas.sk

Ing. Ivan Klbik
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