
POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR
Pozemkové oddelenie

Palárikova 95
022 01 Čadca____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
Telefón
+421415074272

E-mail
opl.ca@minv.sk

Internet
www.minv.sk

IČO
00151866

. .
Podľa rozdeľovníka

. .

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo
OU-CA-PLO1-2
020/011229-002

Vybavuje/linka
Ing. Prívarová/41/507 42 30

21. 08. 2020

Vec
Miestna komunikácia“ v katastrálnom území Horelica - oznámenie o začatí konania o zmene druhu pozemku

Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor ako príslušný správny orgán štátnej správy podľa § 23 písm. b)
zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o
integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v súlade s § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v
znení neskorších predpisov oznamuje začatie konania na základe podanej žiadosti dňa 28.07.2020 Mestom Čadca,
Námestie slobody 30, Čadca vo veci zmeny druhu poľnohospodárskeho pozemku v katastrálnom území Horelica.

Mesto Čadca podalo dňa 28.07.2020 žiadosť o zmenu druhu poľnohospodárskeho pozemku trvalý trávny porast na
zastavanú plochu pre existujúcu miestnu komunikáciu v katastrálnom území Horelica na časti pozemku CKN 2178
pre novovytvorenú parcelu CKN 2178/2 o výmere 531 m2.
Parcela CKN 2178 je identická s časťou EKN parcely 1545. EKN parcela 1545 je vedená na liste vlastníctva č. 3241.

Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia na Okresnom úrade Čadca, pozemkovom a lesnom
odbore počas úradných dní a môžu sa pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom do 10 dní od doručenia
tohto oznámenia.

Toto oznámenie o začatí konania o zmene druhu pozemku má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 ods. 2 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Bude zverejnené po dobu 15 dní na úradnej tabuli
OÚ Čadca, PLO a úradnej tabuli Mestského úradu Čadca a Centrálnej elektronickej úradnej tabuli.
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RNDr. Jaroslav Knapec PhD.
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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