OKRESNÝ ÚRAD KEŽMAROK
Pozemkový a lesný odbor
Mučeníkov 4, 060 01 Kežmarok

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
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Kežmarok
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Vec: Upovedomenie o podaní odvolania voči rozhodnutiu Pozemkového a lesného odboru
Okresného úradu Kežmarok č. OU-KK-PLO-2018/000471-152 KG zo dňa 24.07.2018 –
oznámenie verejnou vyhláškou
Okresný úrad Kežmarok, pozemkový a lesný odbor (ďalej len OU-KK-PLO), ako
príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 4 zákona č. 180/2013 Zb. o organizácii miestnej
štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a v zmysle §18
ods. 1 zákona č. 64/1997 Z.z. o užívaní pôdy v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní
vlastníctva k nim, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe odvolania
účastníkov konania: Mgr. Jaroslava Sarnu, Bernoláková 1014/24, Bc. Gabriely Ružbaskej,
Bernoláková 1014/24, Ľubomíra Ružbaského , Záhradná 48, Veľká Lomnica a Petra Vilgu, Gen.
Svobodu 1169/119A v zmysle § 56 správneho poriadku
upovedomuje
účastníkov konania o podaní odvolania voči rozhodnutiu rozhodnutiu Pozemkového a lesného
odboru Okresného úradu Kežmarok č. OU-KK-PLO-2018/000471-152 KG zo dňa 24.07.2018 o
schválení úvodných podkladov projektu pozemkových úprav na vyporiadanie vlastníctva
pozemkov v záhradkovej osade 35-1 Kacvinky v katastrálnom území Ľubica podľa §9 ods.4 z.č.
64/1997 Z. z. Súčasne vyzýva účastníkov konania, aby svoje stanovisko k predmetnému
odvolaniu predložili v termíne do 7 dní od doručenia.
Upovedomenie o podaní námietok sa zároveň zverejňuje verejnou vyhláškou podľa § 26 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov tak, že sa vyvesí na úradnej
tabuli správneho orgánu po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Súčasne
sa zverejní na úradnej tabuli v Obci Ľubica a internetovej stránke správneho orgánu
(www.minv.sk).
S obsahom predmetného odvolania sa môžu účastníci konania oboznámiť na OU-KKPLO počas stránkových hodín v pondelok, utorok, štvrtok od 8:00 hod do 15:00 hod., stredu od
8:00 do 17:00 hod a v piatok od 8:00 do 14:00 hod.
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