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Vec
Oprava rozhodnutia o nariadení konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Žabokreky

Okresný úrad Martin, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie, ako príslušný orgán podľa ustanovenia
§ 5 ods. 4 zákona č. 330/1991 o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových
úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o
pozemkových úpravách“) ako aj podľa ustanovenia § 47 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ správny poriadok “)

opravuje

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Žabokreky č. OÚ-MT-
PLO1-2022/012057-002 zo dňa 23. 08. 2022 nasledovne:

Poučenie znie:

Podľa ustanovenia § 7 ods. 3 zákona o pozemkových úpravách nariadenie konania o začatí pozemkových úprav
(prípravného konania ) sa zverejňuje v obci Žabokreky na verejne prístupnom mieste na dobu 15 dní. Na nariadenie
prípravného konania sa nevzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

Ostatné časti nariadenia ostávajú nezmenené.

Na vedomie
Okresný úrad Martin, katastrálny odbor, Severná 15, 036 01 Martin 1

Mgr. Dušan Doboš
vedúci odboru
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Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-MT-PLO1-2022/012057-004

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Ulica Kollárova 543/8, 917 01 Trnava 1
Obec Žabokreky, Žabokreky 145, Žabokreky, Martin
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