
KÓPIA

Číslo spisu Por.č.záznamu Číslo záznamu Typ záznamu Forma originálu
OU-PB-PLO1-2021/000558 383 0021744/2021 Externý odoslaný záznam hodnoverná elektronická

POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR
Pozemkové oddelenie

Centrum 1/1, 017  01  Považská Bystrica____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
Telefón
+42142300163

E-mail
opl.pb@minv.sk

Internet
www.minv.sk

IČO
00151866

• •
Národná agentúra pre sieťové a elektronické
služby - MDURZ

• •

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo
OU-PB-PLO1-2021/000558-383

Vybavuje/linka
Ing. Jarmila Baliaková/

+421424300157

Považská Bystrica
09. 07. 2021

Vec
Verejná vyhláška

Oznámenie o vypracovaní návrhu projektu pozemkových úprav ZO SZZ SNP č.8

Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný orgán podľa § 18 ods.1 zákona č.64/1997
Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim v znení neskorších
predpisov Z. z. ( ďalej iba „ zákon“ ), v zmysle §13 ods.1 zverejňuje návrh projektu pozemkových úprav v
záhradkovej osade SNP č. 8.
Správny orgán po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o spôsobe náhrady podľa §10 „zákona“ zadal
vypracovanie projektu pozemkových úprav spracovateľovi Geometra s. r. o. so sídlom v Trenčíne. Do projektu je
možné nahliadnuť na Okresnom úrade v Považskej Bystrici, pozemkovom a lesnom odbore a na Mestskom úrade
Považská Bystrica v úradných hodinách.
Okresný úrad doručí každému účastníkovi konania, ktorého miesto trvalého pobytu je známe, výpis z návrhu projektu
pozemkových úprav týkajúci sa pozemkov, ktoré sú alebo majú byť v jeho vlastníctve.
Proti údajom uvedeným v zverejnenom návrhu projektu možno podať námietky na Okresný úrad, pozemkový a
lesný odbor v Považskej Bystrici do 15 dní odo dňa doručenia výpisu alebo zverejnenia verejnej vyhlášky.
V zmysle § 13 ods. 1 zákona 64/1997 Z. z. sa oznámenie o vypracovaní projektu pozemkových úprav oznámi
verejnou vyhláškou tak, že sa po dobu 30 dní zverejní na Mestskom úrade v Považskej Bystrici spôsobom v mieste
obvyklom a na úradnej tabuli portálu Slovensko.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Zároveň sa
oznámenie zverejní na vývesnej tabuli Okresného úradu v Považskej Bystrici.

Vyvesené dňa :

Zvesené dňa :

Ing. Viera Belobradová
vedúci odboru
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Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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Elektronické podpisy

Registratúrne číslo záznamu: 0021744/2021

Vec: Verejná vyhláška

Parafa Dátum/čas Meno Pozícia Org.útvar Funkcia V zast. Zastúpil Poznámka

Schválené 15.07.2021 
10:09 Belobradová Viera, Ing. vedúci OU-PB-

PLO vedúci odboru Nie   
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