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Vec
V E R E J N Á V Y H L Á Š K A –

Oznámenie o prerokovaní návrhov a požiadaviek na určenie nových pozemkov vlastníkov pozemkov v rámci
projektu pozemkových úprav, v katastrálnom území Malá Domaša

Okresný úrad Vranov nad Topľou, pozemkový a lesný odbor, ako vecne a miestne príslušný správny orgán podľa
§ 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 len ,,zákon“) v
rámci konania o pozemkových úpravách vykonávaných v katastrálnom území Malá Domaša,

zverejňuje

oznámenie o hromadnom prerokovaní návrhov a požiadaviek vlastníkov pozemkov na určenie nových pozemkov
podľa § 11 ods. 18 zákona, v rámci projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Malá Domaša,

ktoré sa uskutoční za prítomnosti zhotoviteľa projektu, spoločnosti Progres CAD Engineering, s.r.o., so sídlom:
Masarykova 16, 080 01 Prešov, IČO: 31672655.

Hromadné prerokovanie so všetkými vlastníkmi sa uskutoční dňa 05.09.2022 (v pondelok) o 16:00 hod na Obecnom
úrade Malá Domaša, Malá Domaša 106, 094 02 Slovenská Kajňa.

Správny orgán súčasne oznamuje:

v prípade, že sa vlastník pozemkov v k.ú. Malá Domaša, nemôže zúčastniť hromadného prerokovania návrhov a
požiadaviek vlastníkov podľa § 11 ods. 18 zákona, má možnosť svoje návrhy a požiadavky prerokovať individuálne,
a to

na Obecnom úrade Malá Domaša, Malá Domaša 106, 094 02 Slovenská Kajňa v dňoch:

1. termín: 06.09.2022 (utorok) v čase od 08:00 hod. 15:00 hod.
2. termín: 07.09.2022 (streda) v čase od 08:00 hod. 15:00 hod
3. termín: 08.09.2022 (štvrtok) v čase od 08:00 hod. 15:00 hod
4. termín: 09.09.2022 (piatok) v čase od 08:00 hod. 15:00 hod
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Oznámenie o prerokovaní návrhov a požiadaviek vlastníkov pozemkov pozemkových úprav v katastrálnom území
Malá Domaša sa oznamuje verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov tak, že sa vyvesí na úradnej tabuli a elektronickej tabuli Okresného úradu Vranov nad Topľou
a na úradnej tabuli a elektronickej tabuli Obce Malá Domaša po dobu 15 dní.

Ing. Jozef Kulan
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-VT-PLO-2022/002885-507

Obec Malá Domaša, Malá Domaša 106, 094 02 Malá Domaša
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Ulica Kollárova 543/8, Trnava
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