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Ing. Peter Igaz/582

Trenčín
22. 07. 2020

Vec
Zvolanie ustanovujúceho zhromaždenia združenia účastníkov jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Chocholná-
Velčice, lokalita "Rudiny" - VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „OU-TN-PLO“), ako príslušný správny orgán v zmysle
§ 5 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových
úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
podľa § 24 ods.1 zákona a v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
zvoláva na deň 18.08.2020 o 16.00 hod. v dome kultúry pri Obecnom úrade Chocholná – Velčice, Chocholná –
Velčice 312, ustanovujúce zhromaždenie združenia účastníkov jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom
území Chocholná – Velčice, lokalita „Rudiny“ (ďalej len „JPÚ“).

Pozývajú sa:
- vlastníci pozemkov a nájomcovia pozemkov podliehajúcich pozemkovým úpravám a vlastníci ostatného
nehnuteľného poľnohospodárskeho majetku nachádzajúceho sa v obvode JPÚ,
- fyzické osoby a právnické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva môžu byť pozemkovými úpravami dotknuté,
- Slovenský pozemkový fond, Obec Chocholná - Velčice

Program:
1. Prezentácia prítomných a otvorenie zhromaždenia
2. Schválenie programu
3. Voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice
4. Informácia o pozemkových úpravách
5. Založenie združenia účastníkov pozemkových úprav
6. Schválenie stanov a voľba predstavenstva združenia účastníkov
7. Diskusia
8. Záver

Táto vyhláška bude vyvesená po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obecného úradu Chocholná - Velčice, na úradnej
tabuli a webovej stránke tunajšieho úradu. Posledný deň vyvesenia tejto vyhlášky je dňom doručenia všetkým
účastníkom JPÚ aj tým, ktorí sa o vyvesení nedozvedia.

Úrad potvrdí dobu vyvesenia :

Vyvesené od : ....................................... do : .......................................... pečiatka, podpis.............................................



KÓPIA

Číslo spisu Por.č.záznamu Číslo záznamu Typ záznamu Forma originálu
OU-TN-PLO1-2020/008683 035 0059788/2020 Externý odoslaný záznam hodnoverná elektronická

2 / 2

Mgr. Jana Hanzelová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k OU-TN-
PLO1-2020/008683-035

Obec Chocholná-Velčice, Chocholná-Velčice, 913 04 Chocholná-Velčice
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava 2


