OKRESNY
ÚRAD
NITRA

pozemkový a Iesný odbor
pozemkové oddelenie
Štefánikova trieda 69 949 01 Nitra

OU-NR-PLO 1-2022/005429-058

V Nitre 16.6.2022

Vec:
Oprava rozhodnutia OU-NR-PLOI-2022/005429-043 zo dňa 8.2.2022
pozemkových úprav v katastrálnom území Hosťovce, lokalita „Lúka pri Čov“

o povolení

Okresný úrad Nitra, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie (d‘a]ej len „OÚ-NR
PLOI“), podl‘a ust. * 47 ods. 6 zákona č. 7 1/1967 Zb. o správnom konaní v zneni nesk. predpisov
opravuje rozhodnutie Č. OU-NR-PLOI-2022/005429-043 ze dňa 8.2.2022. kterým povolil
konanie pozemkových úprav formou jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území
Hostovce, lokalita „Lúka pri COW takto:

-

na 1. strane vo výrokovej časti v bode 1. —Určuje

—

obvod .JPU

~ doplňa do obvodu JPU parcelu E-KN Č. 289/1
V ostatných častiach sa rozhodnutie Č. OU-NR-PLOI -2022 005429-043 nemení a táto
oprava je jeho neoddeliteľnou súČasťou.
Uvedená zrejmá chyba v pisaní nastala v pisomnom vyhotovení rozhodnutia pri jeho
prepisovani.
V zniysle * 47 ods. 6 zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov,
chyby v pisaní, v poČtoch a ině zrejmé nesprávnosti v písomnom vyhotoveni rozhodnutia správny
orgán kedykoľvek aj bez návrhu opraví a upovedomí o torn úČastníkov konania.
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pov. ved. pozemkového oddelenia
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Doručuje Sa:
1. Obec Hosťovce, Obecný úrad 951 91 Hosťovce 49 (2x, I exemplár na vyvesenie)
2. UČastnikom konania verejnou vyhláškou
3. Združenie účastníkov pozemkových úprav JPU Hosťovce, lokalita „Lúka pri Čov“, 951 36
Host‘ovce 49
4. Okresný úrad Nitra, pozemkový a Iesný odbor, pozemkové oddelenie (Ix úradná tabul‘a)
Na vedomie:
1. Ing. Juraj Kuchar, LUSH spol. s r.o., Kuzmányho nábrežie 14,96001 Zvolen
2. Okresný úrad Zlaté Moravce. katastrálny odbor, SládkoviČova 3, 953 01 Zlaté Moravce
3. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 I 5 Bratislava
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