Správne konania podľa zálkona č,.54312002 Z.z. o ochľane
pľíľodya krajĺny
Podľa $ 82 ods.7 zákona č;5432002 Z.z. o ochľane prírody a kľajiny v zneni neskorších
predpisov' Vás, upovedomujeme o zač,atých správnych konaniach, v ktorých môžu byť
dotknuté záujmy ochĺany prírody a kĺajiny
Pofurdenie záujmu byt' účastníkomkonania v konkrétnom správnom konaní je potľebné
doručiťpísomne na adresu obec Staškov, ul. Jozefa Kronera č.588, 0Ż3 53 Staškov alebo
elektľonicky na adľesu : miroslava.strbova@staskov.sk v lehote urěenej pri zverejnení
informácie o zaćatí každéhosprávneho konania. Lehota plynie odo dňa dátumu zveľejnenia
infoľmácie o zač,atísprávneho konania na inteľnetovej stľánke obce Staškov
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Spľávne konanĺa podľa zálkona č,.54312002 Z.z. o ochľane
pľíľodya kľajiny
Podľa $ 82 ođs.7zákona č.543lŻ002Z.z. o ochľane príľodyakrajiny vzneni nęskorších
pľedpisov, Vás, upovedomujeme o zač,atých správnych konaniach, v ktorých môŽu byť
dotknuté zźlujmy ochrany prírody a kĺajiny
Potvľdenie zźtujmu bý účastníkomkonania v konkĺétnom správnom konaní je potrebné
doručiťpísomne na adresu obec Staškov, ul. Jozefa Kĺonera č.588, 023 53 Staškov alebo
elektľonicky na adresu : miroslava.stľbova@staskov.sk v lehote určenej pľi zveľejnení
informácie o zaěati kaŽdého spľávneho konania. Lehota plynie odo dňa dátumu zveľejnenia
informácie o zaěati spľávneho konania na internetovej stránke obce Staškov
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Správne konania podľa zákona č,.54312002 Z.z. o ochľane

pľírodya kľajiny

Podľa $ 82 ods.7 zákona č).54312002 Z'z. o ochľane prírody a krajiny v zneni neskorších
predpisov, Vás, upovedomujeme o zač,atých správnyóľ' ton*ĺu"h, u ktorých môŽu byť
dotknuté zétujmy ochĺany prírody a krajiny
Potvrdenie zźtujmu bý účastníkomkonania v konkĺétnom správnom konaní je potrebné
doručiťpísomne na adresu obec Staškov, ul. Jozęfa Kronera č.588, O23 53 Staškov alebo
elęktronicky na adresu : miroslava.stľbova@staskov.sk v lehote uľčenejpri zverejnení
informácie o zač,ati kaŽdého spľávneho konania. Lehota plynie odo dňa dáiumu zverejnenia
informácie o začati správneho konania na internetovej strĺínkeobce Staškov
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