Okresny úrad Prievidza, katastrálny odbor
Mestsky úrad Banská Bystrica
Ceskoslovenskej armády 26

974 01 Banská Bystrica

Vas list znacky/zo dña

Nasa znacka

Vybavuje / Linka

V 7419/2016

Prievidza

JUDr, Iveta Iliasová/7358

24.11.2017

VEC
Doruccnic vereinou vyhláskou

Vo veci katastrálneho konania o povolení vkladu vlastníckeho prava do katastra
nehnutel'ností Vas ziadame o súcinnosf pri vykonaní dorucenia verejnou vyhláskou podl'a
§ 26 zákona c. 71/1967 Zb. v platnom znení:

Ol'ga

Jankechová,

nar.

05.02.1948,

974 01 Banská Bystrica,

naposledy

trvale

bytom

Bakossova

1480/46,

u ktorej nie je mozné vykonaf dorucenie písomnosti - rozhodnutia o prerusení konania zo dña
16.03.2017 a rozhodnutia o prerusení konania zo dña 03.05.2017, pretoze jej pobyt nie je
Okresnému úradu Prievidza, katastrálnemu odboru známy.

Ziadame Vas preto o vyvesenie uvedenych listín na úradnej tabuli Vásho úradu po dobu 15
dní apo uplynutí tejto lehoty o ich vrátenie s uvedením dátumu vyvesenia azvesenia
s podpisom zodpovedného pracovníka.
S pozdravom

sny úrad Prievidza

■;: ¡astrálny odbor

l.M. Mis/ka 28. Q?1 oí Prievidza
JUDr. Ivétalliasová
odbórny radca
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Pnlony: Rozhodnutie o urcem opatrovníka c. V 7419/2016
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Vyvesené na úradnej tabuli Mestského úradu Banská Bystrica dña
Zvesené dña

Peciatka a podpis zamestnanca Mestského úradu Banská Bystrica, ktory úradny úkon
vykonal

.
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Okresny úrad Prievidza, katastrálny odbor

ROZHODNUTIE

V7419/2016

VPrievidzidna 24.11.2017

Okresny úrad Prievidza, katastrálny odbor ako prísluány správny orgán podía § 18 ods 2
zákona NR SR c. 162/1995 Z. z. o katastri nehnutel'ností a o zápise vlastníckych a inych práv

k nehnutel'nostiam (katastrálny zákon) v znení neskorsích predpisov takto
rozhodol:

Okresny úrad Prievidza, katastrálny odbor podl'a § 16 ods. 2 zákona c. 71/1967 Zb
osprávnom konaní v znení neskorSích predpisov ustanovuje úcastníkovi katastrálneho
konama o navrhu na vklad vlastníckeho prava do katastra nehnutel'ností na základe kúpnej
zmluvy, uzavretej medzi; Ol'ga Jankechová, rod. Dendesová, nar. 05.02.1948 trvale bytom
Bakossova 1480/46, 974 01 Banská Bystrica ako predávajúca, ktorej pobyt je neznámy
aMesto Bojmce, ICO: 318 001, so sídlom Sládkovicova 1, 972 01 Bojnice ako kupujúci,

v katastráinom území Bojnice za opatrovníka pre toto konanie

JUDr. Máriu Gaziovú, vedúcu oddelenia zápisu práv k nehnutel'nosti Okresného úradu
Prievidza, katastrálneho odboru.

Odóvodnenie

Okresny úrad Prievidza, katastrálny odbor zacal konanie o návrhu na vklad vlastaíckeho
prava do katastra nehnutel'ností na základe kúpnej zmluvy vedenej na Okresnom úrade
Prievidza, katastráinom odbore pod c. V 7419/2016, uzavretej medzi: Ol'ga Jankechová rod
Dendesová, nar. 05.02.1948, trvale bytom Bakossova 1480/46, 974 01 Banská Bystrica ako
predávajúca, ktorej pobyt je neznámy aMesto Bojnice, ICO: 318 001 so sídlom

Sládkovicova 1, 972 01 Bojnice ako kupujúci, ohradne nehnutel'nosti nachádzajúcej sa
vkatastráinom území Bojnice, zapísanej na LV c. 3939, ato pozemku evidovaného ako
parcela registra E KN pare. c. 138 záhrada o vymere 47 m2 v podiele 1/1, ktoré je potrebné

dorucif úcastníkovi konania, ktorého pobyt je neznámy, úcastník sa nezdrziava na uvedenej
ádrese.

Podl'a S 16 ods. 2 zák. c. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorsíchpredpisov

správny orgán ustanoví opatrovníka aj úcastníkovi konania, ktorého pobyt me je znamy alebo
ktorému sa nepodarilo dorucif písomnosf na známu adresu v cudzme aktory si neustanovil
zástupcu.

Pretoze v riesenom prípade doslo ktakej üituácii, ze úcastník konania nemóze obhajovaf
svoje prava sam, pretoze jeho pobyt nie je známy, bolo potrebne rozhodnut tak, ako je
uvedené vo vyroku rozhodnutia.

Poucenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je mozné podaf odvolanie do 15 dní od dña jeho
dorucenia na Okresny úrad Trencín, odbor opravnych prostriedkov
prostredníctvomtunajsieho katastrálneho odboru.

JUDr. Iveía Iliasová
odborny radca

Dorucif:

JUDr. Mária Gaziová

Verejnou vyhláskou na úradnej tabiüi Okresného uradu Pnevidza, katastrálneho
odboru, M. Misíka 28, 971 01 Prievidza
Verejnou vyhláskou na úradnej tabuli Mestského úradu Banská Bystnca,
Ceskoslovenskej armády 26, 974 01 Banská Bystrica

