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Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje Sobrance 
- - -/- - - 101/2010 Ing. Sklár 13.07.2010 
 

Vec: 
Výzva na doručenie verejných a iných listín týkajúcich sa nehnuteľností spadajúcich do obvodu PPÚ 
k.ú. Svätuš 
- zaslanie 

 
 
Podľa § 14 ods. 2 zákona SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní 

pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových 
spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pozemkových úpravách“) pred 
schválením vykonania projektu pozemkových úprav obvodný pozemkový úrad určí termín, ku 
ktorému sa aktualizuje register pôvodného stavu na právny stav spolu s rozdeľovacím plánom vo 
forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu. Na vykonanie aktualizácie registra pôvodného stavu 
a rozdeľovacieho plánu pozastaví správa katastra na základe výzvy obvodného pozemkového úradu 
zápisy do katastra nehnuteľností v obvode projektu pozemkových úprav na 90 dní pred 
predpokladaným termínom schválenia vykonania projektu pozemkových úprav. Obvodný 
pozemkový úrad vyzve správu katastra na zastavenie zápisov do katastra najneskôr 60 dní vopred. 

 
V súlade s § 21 zák. č. NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľnosti a o zápise 

vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov, Správa katastra 
Sobrance v zmysle usmernenia UGKK SR a MP SR č. KO-3450/2007 na postup obvodných 
pozemkových úradov a správ katastra pri pozastavení zápisov do katastra nehnuteľnosti v obvode 
projektu pozemkových úprav pred vydaním rozhodnutia o schválení vykonania projektu 
pozemkových úprav  

 
Vás vyzýva na doručenie, na Správu katastra Sobrance, všetkých verejných listín a iných 

listín, ktoré nadobudli právoplatnosť,  najneskôr k termínu 10.09.2010, 
 

nakoľko Obvodný pozemkový úrad Michalovce listom č.j. A/2010/00134, vybavuje Ing. 
Saloka / zo dňa 09.07.2010, doručený dňa 12.07.2010, určil dátum na pozastavenie zápisov do 
katastra nehnuteľností na dátum 10.09.2010. V zmysle vyššie citovaných predpisov bude 
pozastavenie zápisov do katastra od 10.09.2010 do vydania rozhodnutia o schválení vykonania 
projektu pozemkových úprav obvodným pozemkovým úradom / viď. príloha/. 

 
Poznamenávame, že listiny, ktoré nadobudnú právoplatnosť do 10.09.2010, týkajúce sa 

nehnuteľností, spadajúcich do obvodu projektu pozemkových úprav v k.ú. Svätuš, Správa katastra 
Sobrance po 10.09.2010 odstúpi v kópii na Obvodný pozemkový úrad Michalovce, ktorý zabezpečí 
ich spracovanie do projektu pozemkových úprav do vydania právoplatného rozhodnutia o schválení 
vykonania pozemkových úprav. 
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Verejné listiny a iné listiny, ktoré nadobudnú právoplatnosť po termíne pozastavenia zápisov 
do katastra sa ako nezapísateľné vrátia tomu, kto ich vyhotovil podľa § 42 katastrálneho zákona. 
Zápis týchto listín do katastra nehnuteľností nebude možné vykonať , pretože dňom nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav alebo neskorším 
dňom určeným v rozhodnutí sa nadobúda vlastníctvo  k novým pozemkom podľa § 14 ods. 4 
zákona o pozemkových úpravách a pozemky a vlastnícke práva k nim v obvode projektu 
pozemkových úprav doteraz evidované v katastri nehnuteľností zanikajú. 

 
 
 
 

 
 
 
S pozdravom 
 
         JUDr. Mária Vančíková 

           riaditeľka správy katastra 
 

 
 
 
 
 
Príloha :   
Projekt pozemkových úprav Svätuš – výzva na pozastavenie zápisov. 
 


