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Verejná vyhláška
Vec
Oznámenie o postúpení návrhu na preskúmanie rozhodnutia č. OU-RS-OSZP2019/002725-009 zo dňa 13.03.2019 mimo odvolacieho konania v zmysle § 65 a nasl. zákona
č. 71/1967 Zb. zákon o správnom konaní v znení neskorších predpisov
Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný
špeciálny stavebný úrad v zmysle § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a príslušný orgán štátnej
vodnej správy v zmysle § 61 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších
predpisov, Vám v súlade s § 65 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. zákon o správnom konaní v znení
neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)
oznamuje
že návrh na preskúmanie rozhodnutia č. OU-RS-OSZP-2019/002725-009 zo dňa 13.03.2019
mimo odvolacieho konania vo veci stavebného povolenia vodnej stavby: „Výsadba ovocného
sadu orechov – DP Včelince, zriadenie kvapkovej závlahy“, ktorý predložil Slovenský
pozemkový fond postupujeme spolu so spisovým materiálom č. OU-RS-OSZP-2019/002725
Okresnému úradu Banská Bystrica, odboru opravných prostriedkov, aby o ňom v súlade s § 60
„správneho poriadku“ rozhodol.
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