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Vec
Oprava nesprávnych údajov v písomnom vyhotovení pozvánky Okresného úradu Vranov nad Topľou,
pozemkového a lesného odboru č. OU-VT-PLO-2022/000256-105 zo dňa 26.04.2022

Okresný úrad Vranov nad Topľou, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán podľa 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 predpisov (ďalej ako “zákon o
pozemkových úpravách“)

o p r a v u j e

nesprávne údaje v písomnom vyhotovení pozvánky Okresného úradu Vranov nad Topľou, pozemkového a lesného
odboru č. OU-VT-PLO-2022/000256-105 zo dňa 26.04.2022, kde na strane 1 v odseku 1.:

vetu „...rozhodnutím č. OU-VT-PLO-2022/004200-076 zo dňa 19.11.2022“
nahrádza vetou „...rozhodnutím č. OU-VT-PLO-2021/004200-076 zo dňa 19.11.2021“

a na strane 1 v odseku 4.:

vetu „12.05.2021 (štvrtok) o 16.00 hod. v Kultúrnom dome obce Soľ, 094 35 Soľ“
nahrádza vetou „12.05.2022 (štvrtok) o 16.00 hod. v Kultúrnom dome obce Soľ, 094 35 Soľ“

Tento list sa doručením účastníkom konania stáva súčasťou VEREJNEJ VYHLÁŠKY – Pozvánky na Ustanovujúce
zhromaždenie účastníkov jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Soľ č. OU-VT-
PLO-2022/000256-105 zo dňa 26.04.2022 vyhotovenej Okresným úradom Vranov nad Topľou, pozemkovým a
lesným odborom.

Ing. Jozef Kulan
vedúci odboru
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Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-VT-PLO-2022/000256-106

Obec Soľ, Soľ 161, 094 35 Soľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Ústredný portál verejnej správy Ústredné kontaktné centrum
slovensko.sk - helpdesk, Kollárová 8, 917 02 Trnava 2
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