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Verejná vyhláška
o oznámení miesta uloženia písomností

Adresáti písomností:
- Imrich Kováč, Svinica 45, dátum narodenia l 6. '| 

l . l905, dátum úmrtia 30. 04. 1982
- neznámi právni nástupcovia

V zmysle ustanovenia § 2ó ods. 1 aods. 2 zákona č,'7111967 Zb. o správnom konaní
v zrrení neskorších zmien a predpisov (správny poriadok), Vám v pdlohe zasielame oznámenie
o začátí konania o oprave chyby v kata§trálnom operáte č. OU-KS-KOI -X-7l2023lEan zo dňa
20.03.2023 formou verejnej ryh|ášky vo veci nesúladu v zápise podielového spoluvlastníka
Imricha Kováča, ktorý je evidovaný v liste vlastníctva č. 7 pod 83 v katastráInom území Svinica.

O tomto má by'v zrnysle § 18 ods. 3 správneho poriadku upovedomený vyššie uvedený
účastnik konania, resp, jeho právni nástupcovia.

Vzhl'adom na to, že adresát je v póvodných zápisoch uvedený ako neznámy a jeho právni
nástupcovia taktiež nie sú známi, bude ich v predmetnej veci zastupovať opatrovnik Miroslav
Kokinda, bytom Svinica 28 dovtedy, 1cjrrr sami vstupia do konania alebo ozniimia funajšiemu úradu
svojho splnomocnenca.

Písomnosti - Oznámenie o začatí konania o oprave chyby v katastrálnom operáte a výzva
na vyjadrenie sa k veci č. OU-KS-KOI -X-1l2023ftlan zo dňa 20. 03. 2023 a Rozhodnutie
o ustanovení opakovníka č. OU-KS-KOI -X-'7l2023lHan zo dřla 20. 02. 2023, sú uložené
na Okresnom úrade Košice - okolie, katastrálnom odbore.
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Adresáti si móžu uložené pisomnosti prevziať v lehote 15 dni odo dňa vyvesenia tohto
oznámenia na Okresnom urade Košice - okolie, katastrálnom odbore, Južrá trieda 82, Košice
v kancelárii č. dv. 5l ó.

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Doručenie písomností verejnou vyhláškou
nastane posledný deň 1S-dňovej lehoty. Lehota začína plynúť dňom vyvesenia.

JUDr. Dana Telepčáková
vedúca odboru
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