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OKRESNÝ ÚRAD TVRDOŠÍN :

katastrálny odbor
Medvedzie 254, 027 44 Tvrdošín

h podmienok k projektu pozemkových

úpravvkatastrálnomúzemíHladovka,
konaného

dňa10.04.2015konanéhonaOkresnom úrade Tvrdošín, katastrálny odbor:

Prítomní:
Účasť správneho orgánu - Okresného úradu Námestovo, odbor pozemkovýalesný
v zastúpení Ing. Veronika Vlčáková,za účasti Okresného úradu Tvrdošín, katastrálny odborvzastúpení Ing. Eva Mačorová, Ing. Pavol Kudlej a za účasti starostu obce Hladovka PhDr.
Mariána Brnušáka sa stanovujú nasledovné špecifické podmienky:

Obsah prejednávania: PPÚ HLADOVKA

Špecifické podmienky stanovené Okresným úradom Tvrdošín ku PPÚk. ú. Hladovka:
a) Stav a aktualizácia UO aj KN - ROEP bol dňa 29.6.2001 prevzatý a zapísaný do KN v

katastrálnom území Hladovka, vtedajšou správou katastra Tvrdošín. Správnym
orgánom bol bývalý pozemkový úrad Námestovo.

Stav a aktualizácia katastrálnej mapy: v celom rozsahu katastrálneho územia spravuje
katastrálny odbor vektorovú katastrálnu mapu, v analógovej forme katastrálnu mapu už
neaktualizuje. V celom katastrálnom území je vyhlásená číselná vektorová katastrálna
mapa. Vektorovú katastrálnu mapu katastrálny odbor aktualizuje priebežne so zápisom
zmeny v SPI KN.

Vektorovú
mapu
určeného

operátu katastrálny odbor aktualizuje priebežne. V analógovej
forme katastrálnu mapu určeného operátu už neaktualizuje.

Súradnicebodov
katastrálnej
hranice

— platná katastrálna hranica, tak ako bola určená pri
číselnom určení hraníc katastrálnych územív súlade s MN na ČUH katastrálnych území
č.74.20.73.46.20, je súčasťou výkresov platnej katastrálnej mapy.

b) Údaje o BPEJ katastrálny odbor poskytne výkres BPEJ vo vektorovomtvare, aktuálny
ku dňu odovzdania do KN pri ROEPk.ú. Hladovka, ktorý ďalej nie je aktualizovaný

<) Hranicu obvodu pozemkových úprav katastrálny odbor vyznačí do vektorovej
katastrálnej mapypodľa zásad 8 7 MN 74.20.73.46.30 — august 2008 (ďalej len
„MN“), na základe písomnej žiadosti správneho orgánu (87 odst. 14 MN).

d) Vyznačenie poznámky zákaz nakladaťs nehnuteľnosťami do KN podľa odst.5 $18
MN písomne požiada katastrálny odbor správny orgán.

e) Pred zápisom PPÚ musia byť všetky došlé listiny do KN zapísané do KN, OU-NO-
PLO dopredu upozorní katastrálny odbor v predstihu podľa $29 MN pred ukončením
PPÚ.

f) Na základe žiadosti spracovateľa PPÚ sa pridelí potrebný záznam podrobného
merania zmien (ďalej len „ZPMZ“)). Číslovanie nových C-KN parciel bude určené
dodatočne. Číslovanie súčasných a nových E-KN parciel bude určené dodatočne.



g) Pomocné číselné kódy pre pôvodné katastrálne územia nebudú potrebné, nakoľko +

z obvodu PPÚ budú vynechané.
h) Štruktúra výmenného formátu databázových údajov a grafických údajov bude

realizovaná formou FUVI v textovom formáte txt. ako pri pozemkových úpravách
PPÚ a odovzdávané grafické súbory budú vo formáte VGI, ako pri geometrickom

pláne. Stanovenie triedy presnosti a mierky ako pri tvorbe GP. (kvalita 1, mierka 1000.

vzťažná mierka 1000). Číslo katastrálneho územia Hladovka: 816159.
i). Číslovanie nových pevných bodov podrobného bodového poľa bude pridelené podľa

potreby katastrálnym odborom na požiadanie zhotoviteľa poprípade správneho

orgánu.
j) Zhotoviteľovi (na základe kópie zmluvy — dodanej správnym orgánom — jednorázovo

pre dané k.ú. a PPÚ) ako aj správnemu orgánu, katastrálny odbor poskytne aktuálne

údaje SPI a SGI na ich písomné požiadanie (zaslané e-mailom, alebo listom)v súlade

s platnými usmerneniami. OU-TS-KO.
K) Geodetické a kartografické práce bude potrebné vykonávať v súlade s platnými

predpismi: metodickým návodom na vykonávanie geodetických činností pre projekt

pozemkových úprav č. 74.20.73.46.30, august 2008., zákon č. 215/1995 Z.z.

o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov , vykonávacia vyhláška č.

300/2009 k zákonu č.215/1995, zákon č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností

a0 zápise vlastníckych a iných právk nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení

neskorších predpisov a vykonávacia vyhláška č. 461/2009 ku katastrálnemu zákonu.

1). Vzťažná mierka vyhotovenia máp PPÚ budú určené dodatočne podľa potreby.

m) Odstraňovanie prípadných chýb v operáte KN bude priebežne riešenés katastrálnym

odborom OU-Tvrdošín počas spracovania projektu PÚ na základe podnetov

zhotoviteľa.

n) Uplatnenie diakritiky v databáze PPÚ — databázy budú odovzdanés diakritikou

LATIN2na základe priebežných konzultácií s katastrálnym odborom ohľadom

programového vybavenia.
0) Prípadné problémya nezrovnalosti v spracovaní PPÚ budúriešené zmenou

špecifických podmienok dodatočne iba písomnou formou zmenou špecifických
podmienokza účasti správneho orgánu a katastrálneho odboru., ktoré tento platný

text potvrdili.

Takto vyhotovené špecifické podmienky sú záväzné v ďalšom konaní o pozemkových

úpravách pre správny orgán, zhotoviteľa, katastrálny odbor a všetkých účastníkov

konania.

V Tvrdošíne: 10.4.20PŠKTesný
katoriráiny

Ing. Eva.
Okresný úrad Tvrdošín, katastrálny odbor

Ing. Pavol
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Okresný úrad Tvrdošín, katastrálny odbor


