OKRESNÝ ÚRAD TOPOĽČANY
pozemkový a lesný odbor
Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany

OU-TO-PLO-2019/000310-105

V Topoľčanoch dňa 14.08.2019

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámenie o platnosti Zásad pre umiestnenie nových pozemkov
pre Projekt jednoduchých pozemkových úprav, kat. úz. Tvrdomestice,
lokalita Horné Záhumnie
Okresný úrad Topoľčany, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „OU-TO-PLO“), ako
orgán príslušný podľa § 5 ods. 4 zákona 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“), podľa § 11
ods. 23 zákona
oznamuje účastníkom konania, že Zásady pre umiestnenie nových pozemkov (ďalej len
„ZUNP“) pre Projekt jednoduchých pozemkových úprav, kat. úz. Tvrdomestice,
lokalita Horné Záhumnie,
ktoré boli zverejnené verejnou vyhláškou vydanou Okresným úradom Topoľčany,
pozemkový a lesný odbor pod č. OU-TO-PLO-2019/000310-086 zo dňa 25.06.2019 v období
od 26.06.2019, nasledujúcich 15 dní a známym účastníkom konania doručené do vlastných
rúk v období od 01.07.2019 do 29.07.2019,
vyhlásil Okresný úrad Topoľčany, pozemkový a lesný odbor
v zmysle § 11 ods. 23 zákona za
P L A T N É.
OU-TO-PLO po zverejnení návrhu ZUNP a uplynutí stanovenej lehoty, určenej na
podanie námietok k návrhu ZUNP, vyhodnotil návratky a námietky pri ktorých správny orgán
konštatoval, že sú neoprávnené a v súlade s § 11 ods. 23 zákona konštatuje, že ZUNP sú
platné vo zverejnenom znení.
Príloha: Platné znenie ZUNP
Doručí sa:
1. Účastníci konania prostredníctvom predstavenstva Združenia účastníkov JPÚ Tvrdomestice, lokalita Horné
Záhumnie
2. Obecný úrad Tvrdomestice, 956 22 Tvrdomestice – 2x, (1x exemplár na vyvesenie)
3. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava
4. Úradná tabuľa OU-TO-PLO
5. GSK, geodetická spoločnosť, s. r. o., Ing. Vladimír Schwarz, SNP 1599/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou
6. a/a
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