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Vec
Oznámenie o zrušení ustanovujúceho zhromaždenia združenia účastníkov - Verejná vyhláška

Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „OU-TN-PLO“), ako príslušný správny orgán
v zmysle § 5 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového
vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

ruší

zvolané ustanovujúce zhromaždenie združenia účastníkov jednoduchých pozemkových úprav v
katastrálnom území Chocholná – Velčice, lokalita „Logistický park Sihoť“ (ďalej len „JPÚ“) na deň
15.10.2020 o 10.00 hod. v dome kultúry pri Obecnom úrade Chocholná – Velčice, Chocholná – Velčice
312.

OU-TN-PLO ruší ustanovujúce zhromaždenie v súvislosti s ochorením COVID-19, ktoré spôsobuje
koronavírus SARS-CoV-2, aby sa predišlo jeho šíreniu. Nový termín ustanovujúceho zhromaždenia bude
účastníkom oznámený v zmysle zákona verejnou vyhláškou. Nakoľko ustanovujúce zhromaždenie bolo
zvolané podľa § 24 ods.1 zákona a v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v
znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou, doručuje sa toto oznámenie účastníkom konania o JPÚ
rovnako verejnou vyhláškou.

Táto vyhláška bude vyvesená po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obecného úradu Chocholná - Velčice,
na úradnej tabuli a webovej stránke tunajšieho úradu. Posledný deň vyvesenia tejto vyhlášky je dňom
doručenia všetkým účastníkom JPÚ aj tým, ktorí sa o vyvesení nedozvedia.

Úrad potvrdí dobu vyvesenia :

Vyvesené od : ....................................... do : .......................................... pečiatka,
podpis.............................................
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Mgr. Jana Hanzelová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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