OKRESNÝ ÚRAD BÁNOVCE NAD BEBRAVOU
pozemkový a lesný odbor
Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou

č. OU-BN-PLO-2020/000504-149

Bánovce nad Bebravou
11. 02. 2020

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Zverejnenie Projektu pozemkových úprav pre záhradkovú osadu
SZZ č. 14-69 Pri splave v k. ú. Malé Chlievany

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „správny
orgán“) ako orgán príslušný ku konaniu podľa § 18 ods. 1 a § 18c zákona č. 64/1997 Z.z.
o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon") a podľa § 9 ods. 4 zákona č. 180/2013 Z. z.
o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zverejňuje
podľa § 13 ods. 1 zákona v prílohe tejto verejnej vyhlášky Projekt pozemkových úprav
(Vypracovanie projektu pozemkových úprav v obvode zriadenej ZO) pre záhradkovú
osadu SZZ č. 14-69 Pri splave v k. ú. Malé Chlievany.
Projekt pozemkových úprav je vypracovaný podľa aktualizovaného registra pôvodného
stavu z decembra 2018 a na základe údajov katastra nehnuteľností platných ku dňu vyhotovenia.
V zmysle § 26 zákona č. 71/1967 Zb. v platnom znení správny orgán zverejňuje Projekt
pozemkových úprav pre záhradkovú osadu SZZ č. 14-69 Pri splave v katastrálnom území Malé
Chlievany verejnou vyhláškou na úradnej tabuli správneho orgánu, na internete a iným
spôsobom v mieste obvyklým na úradnej tabuli Mestského úradu v Bánovciach nad Bebravou,
Námestie Ľ. Štúra 1/1 počas 30 dní. Elaborát projektu pozemkových úprav plánu bude
k nahliadnutiu na Okresnom úrade Bánovce nad Bebravou, pozemkovom a lesnom odbore,
Námestie Ľ. Štúra 7/7:
v dňoch 14. 02. 2020 - 15. 03. 2020
v pracovných dňoch počas úradných hodín na pozemkovom a lesnom odbore
OÚ Bánovce nad Bebravou, Nám. Ľ. Štúra 7/7, č. dverí 107.
Výpis z projektu pozemkových úprav súčasne správny orgán doručuje každému
účastníkovi konania, ktorého miesto trvalého pobytu je známe.
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Poučenie: Podľa § 13 ods. 1 zákona proti údajom zverejneného projektu pozemkových úprav
možno podať námietky do 15 dní od zverejnenia na Okresný úrad Bánovce nad Bebravou,
pozemkový a lesný odbor, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 04 Bánovce nad Bebravou.

Doručuje sa:
1. Mestský úrad v Bánovciach nad Bebravou, Námestie Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad
Bebravou (2 ks, jedno na vyvesenie)
2. úradná tabuľa správneho orgánu
3. do spisu správneho orgánu

Ing. Igor Žaťko
vedúci odboru

Potvrdenie doby vyvesenia:
Vyvesené dňa: .............................

Zvesené dňa: .............................

..............................

..............................

(podpis a pečiatka)

(podpis a pečiatka)

