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Vec
Doručenie výpisu z RPS pre účastníkov konania verejnou vyhláškou
– oznámenie o vyvesení na úradnej tabuli
Okresný úrad Bardejov, pozemkový a lesný odbor Bardejov, ako príslušný správny orgán
podľa zákona č. 330/1991 Zb. v platnom znení (ďalej aj „zákon o pozemkových úpravách“),
realizuje spracovanie pozemkových úprav v k. ú. Snakov, okres Bardejov, kraj Prešovský (ďalej
aj „PÚ“).
V konaní PÚ bol spracovaný register pôvodného stavu (ďalej aj „RPS“), pričom výpis z RPS
správny orgán doručí každému účastníkovi, ktorého pobyt je známy (§ 10 ods. 1 zákona
o pozemkových úpravách).
Podľa § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov,
doručenie verejnou vyhláškou použije správny orgán v prípade, keď účastníci konania alebo ich
pobyt nie je známy, alebo pokiaľ to ustanovuje osobitný zákon.
Podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov,
doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej
tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje
písomnosť súčasne na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a ak je to vhodné aj iným
spôsobom v miestne obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo dočasnej úradnej tabuli
správneho orgánu na miestne, ktorého sa konanie týka.
Správny orgán doručoval v zmysle § 10 ods. 1 zákona o pozemkových úpravách výpis z RPS
každému účastníkovi, ktorého pobyt je známy, formou úradnej zásielky do vlastných rúk
s opakovaným doručením, pričom správnemu orgánu boli vrátené späť nedoručené zásielky
s poznámkou „adresát zomrel“ pre nasledovných vlastníkov alebo oprávnených z ťarchy:
- Ján Balamuta, nar. 17.06.1950, Snakov 66, 086 06 Malcov
- Andrej Beňa, nar. 03.06.1921, Snakov 119, 086 06 Malcov (oprávnený z ťarchy)
- Ján Daňko, nar. 23.09.1948, Snakov 46, 086 06 Malcov
- Mária Slotová, rod. Kovalčíková, nar. 03.03.1945, Snakov 15, 086 06 Malcov
Správny orgán vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti a z dôvodu uplatnenia fikcie
doručenia opätovne doručuje predmetné výpisy z RPS a to verejnou vyhláškou - vyvesením na
úradnej tabuli podľa rozdeľovníka po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia
výpisu.
Telefón
+421/54/475 57 13

Fax
+421/54 474 6653

E-mail
boris.hanuscak@minv.sk

Internet
www.minv.sk

IČO
00151866

V zmysle § 10 ods. 2 zákona o pozemkových úpravách je možné podať písomné námietky
proti údajom v RPS na Okresný úrad Bardejov, pozemkový a lesný odbor, Dlhý rad 16, 08501
Bardejov v lehote do 30 dní od doručenia výpisu
Príloha:
- výpisy z RPS
Doručuje sa verejnou vyhláškou
vyvesením (zverejnením) na:
- Okresný úrad Bardejov, Dlhý rad 17, 085 01 Bardejov - úradná tabuľa
- Obecný úrad Snakov, Snakov 44, 086 06 Malcov - úradná tabuľa
- Okresný úrad Bardejov, pozemkový a lesný odbor - elektronická úradná tabuľa (www.minv.sk)
- Centrálna úradná elektronická tabuľa (cuet.slovensko.sk)
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