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Vec 
Zverejnenie Rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu Projektu jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Lošonec, lokalita Jahodník                       a Pustáky
	


VEREJNÁ VYHLÁŠKA


Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán podľa § 5 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 330/1991 Zb.“), v súlade s              § 13 ods.1 zákon č. 330/1991 Zb.

z v e r e j ň u j e


Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu 
Projektu jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Lošonec, 
lokalita Jahodník a Pustáky, spracovaný firmou GEOSPOL s.r.o. 
so sídlom Sasinkova 8, Skalica, IČO: 31447465.

Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu Projektu jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Lošonec, lokalita Jahodník a Pustáky je zverejnený na Obecnom úrade v Lošonci

v termíne od 16.10.2019 do 15.11.2019.

Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu projektu Jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Lošonec, lokalita Jahodník a Pustáky je zverejnený aj na Okresnom úrade Trnava, pozemkovom a lesnom odbore. Do zverejneného  Rozdeľovacie plánu možno nahliadnuť počas celej doby zverejnenia počas stránkových hodín. Verejná vyhláška a grafická časť Rozdeľovacieho plánu je zverejnená aj na internetovej stránke http://www.minv.sk/?pozemkovy-a-lesny-odbor-7l v položke Pozemkové úpravy, okres Trnava, Lošonec.

Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu Projektu jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Madunice obsahuje grafickú časť - Umiestnenie nových pozemkov a písomnú časť - Register nového stavu a zoznam vyrovnaní v peniazoch.



Podľa § 13 ods.1 zákon č. 330/1991 Zb. Rozdeľovací plán vo forme umiesťňovacieho a vytyčovacieho plánu Projektu jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Lošonec, lokalita Jahodník a Pustáky sa doručí Združeniu účastníkov jednoduchých pozemkových úprav           v k. ú. Lošonec, lokalita Jahodník a Pustáky. Výpis z rozdeľovacieho plánu sa doručí každému účastníkovi, kterého miesto pobytu je známe.


Poučenie:
V zmysle § 13 ods. 2 zákona č. 330/1991 Zb. môžu účastníci konania podať námietky proti výpisu z rozdeľovacieho plánu a to v lehote do 30 dní odo dňa doručenia výpisu na Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor.





 
                                                                                          Ing. Pavol Trokan
   				                         vedúci pozemkového a lesného odboru,
                                                                                    Okresného úradu Trnava 




Doručuje sa :
Obecný úrad Lošonec 2x (z toho 1 exemplár na vyvesenie)
	Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor – úradná tabuľa
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