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Vec:
Vyvlastnenie pozemkov – oznámenie o začatí konania
Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi, ako vecne príslušný orgán štátnej
správy podľa § 41 ods. 2 písm. l) zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
č. 51/1988 Zb.“) a miestne príslušný podľa § 1 písm. e) vyhlášky MH SR č. 333/1996
Z. z., ktorou sa ustanovujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov oznamuje podľa § 10 ods. 4 zákona č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a
o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých
zákonov začatie konania o vyvlastnení na účel otvárky, prípravy, dobývania výhradného ložiska alebo rozšírenia dobývania výhradného ložiska, vrátane činností vykonávaných v súvislosti s dobývaním, a to zriaďovania a prevádzky odvalov, výsypiek a
odkalísk a výstavby, zariadení na úpravu a zušľachťovanie nerastov.
Navrhovateľom je organizácia GP-TRANS, spol. s r.o., Plavnica 22, 065 45
Plavnica, IČO: 36 516 732 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov,
oddiel: Sro, vložka číslo: 17386/P.
Predmetom vyvlastňovacieho konania sú pozemky nachádzajúce sa v katastrálnom území Stará Ľubovňa:
- KN-C p. č. 4482/11, druh pozemku: ostatné plochy, odčlenený od pozemku
KN-C p. č. 4482/6 geometrickým plánom č. 1/2009
- KN-C p. č. 4483, druh pozemku: trvalý trávny porast, účel – prístupová cesta
a obslužná plocha lomu
- KN-C p. č. 4624/2, druh pozemku: zastavané plochy, účel – prístupová cesta
- KN-C p. č. 4623, druh pozemku – zastavané plochy, účel – prístupová cesta
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Oznámenie sa doručuje účastníkom konania
Mesto Stará Ľubovňa, so sídlom Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa
GP-TRANS, spol. s r.o., Plavnica 22, 065 45 Plavnica
Na vedomie
Okresný úrad Stará Ľubovňa, katastrálny odbor, Nám. gen. Štefánika 6/531, 064 01
Stará Ľubovňa
Hlavný Banský úrad, Kammerhofská č. 25, 969 50 Banská Štiavnica

Telefón: 053/442 52 56, 418 29 11
Fax:
053/442 55 68

e-mail: obusnv@obusnv.sk

-2-

