OKRESNÝ ÚRAD VEĽKÝ KRTÍŠ
katastrálny odbor
Komenského 3, 990 01 Veľký Krtíš

Naše číslo:

OU-VK-KO-2020/005151

Vybavuje:

Ing. Kelementová

Linka:

047/2819860

Vo Veľkom Krtíši dňa 22.06.2022

VEC
Vyhlásenie platnosti obnoveného katastrálneho operátu
Oznamujeme Vám, že katastrálny odbor Okresného úradu Veľký Krtíš dňa 29. októbra 2021 skončil
konaním o námietkach katastrálne konanie – obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním v
katastrálnom území Malé Straciny obce Malé Straciny v okrese Veľký Krtíš a podľa § 64 zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1996 Z. z o katastri nehnuteľnosti a o zápise vlastníckych a
iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov
vyhlasuje dňom 16. júna 2022 v katastrálnom území Malé Straciny platnosť obnoveného
katastrálneho operátu. Uvedeným dňom sa údaje v obnovenom katastrálnom operáte stanú v zmysle §
70 katastrálneho zákona hodnovernými a záväznými a podľa § 71 katastrálneho zákona sa používajú
najmä na ochranu práv k nehnuteľnostiam, na účely správy daní a poplatkov, na ochranu
poľnohospodárskeho pôdneho fondu, lesného pôdneho fondu, tvorbu a ochranu životného prostredia,
hospodársku činnosť a na informačné systémy o nehnuteľnostiach. Záväzné údaje katastra nehnuteľností
slúžia ako podklad na písomné vyhotovenie verejných listín a iných listín. Údaje obnoveného
katastrálneho operátu sú záväzné aj na geodetické práce na účely katastra nehnuteľností.
Vyhlásením platnosti obnoveného katastrálneho operátu sa dovtedajší katastrálny operát stáva
neplatným, a to v rozsahu v akom ho obnovený operát nahradil. Neplatné časti katastrálneho operátu
katastrálny odbor okresného úradu archivuje ako predmety trvalej archívnej hodnoty.

......................................
Ing. Zuzana Kelementová
vedúci katastrálneho odboru
Vyhlásenie platnosti sa doručí:
1. Obec Malé Straciny, IČO 17061750
2. Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, IČO 00166260
3. Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 94, B. Bystrica, PSČ 974 96,
IČO:36836567
4. JUDr. Šimov Ján, Banícka 703, 99001 Veľký Krtíš IČO 51040085
5. Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdková 36, 817 47 Bratislava 11, SR, IČO:17335345
6. Okresný úrad Veľký Krtíš, A.H. Škultétyho 11, 99001 Veľký Krtíš
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