OKRESNÝ ÚRAD DOLNÝ KUBÍN
pozemkový a lesný odbor
Námestie slobody 1, 02601 Dolný Kubín
Číslo: OU-DK-PLO-2017/007308-ZK

V Dolnom Kubíne dňa: 24.11.2017

ROZHODNUTIE
Okresný úrad Dolný Kubín, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán v zmysle ust. § 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
a v súlade s § 30 ods.1 písm. d) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov

rozhodol
vo veci podania Mesta Dolný Kubín zo dňa 31.8.2017, ktorým žiada o povolenie jednoduchých
pozemkových v katastrálnom území Kňažia

takto:
- konanie vedené pod č. spisu OU-DK-PLO-2017/007308

sa

z a s t a v u j e.

Odôvodnenie
Dňa 04.09.2017 bola Okresnému úradu Dolný Kubín, pozemkovému a lesnému odboru
doručená žiadosť Mesta Dolný Kubín
č. OV/003/17/St, zo dňa 31.8.2017 o povolenie
jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Kňažia, podpísaná
Ing. Pavlom
Starekom vedúcim Odboru výstavby a životného prostredia.
Po preštudovaní dokladov boli zistené nedostatky podania a to nepreukázané poverenie Ing.
Pavla Stareka na zastupovanie Mesta Dolný Kubín v konaní o jednoduchých pozemkových
úpravách v k.ú. Kňažia. Správny orgán vyzval žiadateľa podľa § 19 odst. 3 zákona, č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov výzvou zo dňa 25.10.2017 na doplnenie podania
v lehote 15 dní, v ktorej bol žiadateľ o zastavení konania poučený.
Nakoľko v určenej lehote podanie doplnené nebolo, správny orgán rozhodol tak, ako je
uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
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Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia Odvolanie
sa podáva na tunajšom správnom orgáne. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní
riadnych opravných prostriedkoch a nadobudnutí právoplatnosti.

Ing. Adam Mikulášik
vedúci odboru

Doručí sa:
1. Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo nám. 1651/2, 02601 Dolný Kubín
2. Účastníkom konania – verejnou vyhláškou

