POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR
Hviezdoslavova 36
915 41 Nové Mesto nad Váhom
____________________________________________________________________________________

.

.

.

Mesto Stará Turá
SNP
916 01 Stará Turá
Slovenská republika

.

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Nové Mesto nad Váhom

13242/MSUST/
EKO/2770/2020

OU-NM-PLO-2
020/007891-004

Ing. Peter Gula/0961245983

26. 06. 2020

Vec
Oznámenie o začatí konania
verejná vyhláška

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor ( v ďalšom iba „správny orgán“) v súlade s ust.
§ 18 ods. 3 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní oznamuje účastníkom konania, že dňa 25.6.2020 bolo na
základe žiadosti Mesta Stará Turá v zastúpení PharmDr. Leopoldom Barszczom – primátorom mesta začaté konanie
o žiadosti mesta Stará Turá, SNP 1/2, Stará Turá o nesúlade druhu pozemku podľa údajov katastra nehnuteľností a
skutočným stavom v k. ú. Stará Turá p. C KN č.9025/5, 17272/14, 17272/15, 17266/3 a 17270/2 v k.ú. Stará Turá .
Účastníci konania si môžu svoje námietky, pripomienky a návrhy k začatému konaniu v súlade s ust. § - u 3 ods.2
zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov uplatniť na Okresnom úrade Nové Mesto
nad Váhom, pozemkový a lesný odbor , a to písomne v lehote do 15 dní odo dňa doručenia tohoto oznámenia.
Do žiadosti o nesúlade druhu pozemku podľa údajov katastra nehnuteľností a skutočným stavom v k. ú. Stará Turá
je možné nahliadnuť na Okresnom úrade Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova 36,
915 01 Nové Mesto nad Váhom, 7. poschodie - kancelária č.706 po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel.
číslo 0961/245983 v nasledujúcich dňoch pondelok a streda od 8 hod. do 15 hod.
Vzhľadom na skutočnosť, že správnemu orgánu nie sú známi všetci účastníci konania , bude toto oznámenie o
začatí konania doručené v súlade s ust. 26 ods. 1 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov verejnou vyhláškou. Oznámenie bude zverejnené na úradnej tabuli Okresného úradu Nové Mesto nad
Váhom, Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom po dobu 15 dní, posledný deň lehoty je dňom doručenia.
Súčasne bude oznámenie zverejnené aj iným spôsobom a to zverejnením na webovej stránke Okresného úradu Nové
Mesto nad Váhom a na úradnej tabuli mesta Stará Turá.
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