
OKRESNÝ ÚRAD STARÁ ĽUBOVŇA
POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR

Námestie gen. Štefánika 1,06401 Stará Ľubovňa

Číslo: OU-SL-PLO-2015/001635-KI
V Starej Ľubovni dňa 17. 02. 2015

Okresný úrad Stará Ľubovňa, pozemkový a lesný odbor v súlade s ust.' § 10 ods. 1
zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva,
pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení
neskorších predpisov platných k 1. máju 20 14 (ďalej len zákon o pozemkových úpravách)

z ver ej ň uje na 30 dní v obci Jarabina
reg ist erp ô vod n é h o s t a v u vypracovaný pre k.ú. Jarabina, ktorý sa skladá

z údajov o pozemkoch a vlastníckych vzťahov k nim ku dňu 19. 11. 2014,
ktorý je zložený z:

a) písomnej časti:
Sprievodná správa
RPS, časť A - parcely pôvodného stavu
RPS, časť B/1 - vlastníci, správcovia a zástupcovia vlastníkov
RPS, časť B/2 - vlastníci, správcovia a zástupcovia vlastníkov (ťarchy
a stavby)
Výpis z registra pôvodného stavu pre všetkých účastníkov typu O, 1,2,3,5
Výpis z registra pôvodného stavu pre správcov
Zoznam tiarch
Výpis z registra pôvodného stavu pre oprávnených z ťarchy
Zoznam vlastnľkov podľa typu účastníka
Súpis stavieb

b) grafickej časti :
mapa v mierke 1:2000 obsahujúca 5 mapových listov s vyznačením:
stavu katastrálnej mapy - parcely registra C-KN(čiemou farbou)
stavu mapy určeného operátu - parcely registra E-KN(zelenou farbou)
hranice areálov rovnakej hodnoty pozemkov podľa mapy hodnoty pozemkov
(modrou farbou)
hranice obvodu projektu pozemkových úprav (oranžovou farbou)
hranice katastrálneho územia v obvode projektu
hranice zastavaného územia obce
komisionálne odsúhlasených objektov nových druhov pozemkov (červenou
farbou)
štátnej hranice

c) registra pôvodného stavu v elektronickej forme.

Do registra pôvodného stavu možno nahliadnuť na Obecnom úrade Jarabina
v pracovných dňoch počas úradných hodín.

Podl'a § 10 ods. 2 zákona č. 330/1991 Zb. účastníci pozemkových úprav môžu
proti údajom uvedeným v registri pôvodného stavu podať námietky v lehote 30 dní odo
dňa zverejnenia.



Pozemkové úpravy v k.ú. Jarabina boli nariadené rozhodnutím Č. 2002/00594 zo dňa
19.06.2002 z dôvodu usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov a odstránenia prekážok
ich výkonu vyvolaných historickým vývojom pred účinnosťou zákona o pozemkových
úpravách.

Hodnota pozemkov v obvode pozemkových úprav bola stanovená podľa vyhlášky
Ministerstva financií SR č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov,
úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách. za dočasné
užívanie pozemkov v súlade s § 42g zákona o pozemkových úpravách, podl'a ktorého
oceňovanie pozemkov v konaní o pozemkových úpravách, ktoré sa začalo pred 1.
januárom 2004 sa vykoná podľa cenových predpisov platných do 31. decembra 2003.

Register pôvodného stavu vypracoval zhotoviteľ projektu pozemkových úprav v k.ú.
Jarabina - firma Progres CAD Engineering, s.r.o., Masarykova 16, Prešov.

(~~:
PaedDr. Klaudia Satkeová

vedúca odboru

Obecný úrad Jarabina potvrdzuje dobu vyvesenia na úradnej tabuli

ct.4/jf· ~. Mirod: .
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