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Vec
Verejná vyhláška

Okresný úrad Revúca, katastrálny odbor podľa § 18 ods.3 a § 26 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v platnom znení a § 18 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností
a zápise vlastníckych a iných práv / katastrálny zákon/ k nehnuteľnostiam v platnom znení
oznamuje účastníkovi konania Marte Grejtákovej rod. Farkašová, Lubeník 132, 049 18
Lubeník, ktorej sa nepodarilo doručiť písomnosť na adresu uvedenú v Registri obyvateľov
Slovenskej republiky, že dňa 17.6.2019 bolo Okresným úradom Revúca, katastrálny odbor
vydané Rozhodnutie X-11/2019 o oprave chyby v katastrálnom operáte podľa § 59
odst.2 písm. e) zákona č. 162/1995 Z. z. z vlastného podnetu, v ktorom v katastrálnom území
Straňa ruší v súbore popisných a geodetických informácií katastra nehnuteľnosti parcelu reg. E
146/31 orná pôda vo výmere 386 m2 zapísanú na liste vlastníctva 364, ktorá je vo vlastníctve
Farkaš Ladislav v podiele 1/1- známy vlastník na neznámom mieste v zastúpení Slovenský
pozemkový fond, Búdkova 36, 817/15 Bratislava.
Vzhľadom na to, že vyššie uvedený vlastník, ktorého sme identifikovali podľa Kúpnej
zmluvy R-I-410/65 ako osobu totožnú s predávajúcim uvedeným v tejto kúpnej zmluve Ladislav Farkaš nar. 14.9.1938, bytom Lubeník 20 je podľa výpisu z registra obyvateľov mŕtvy
(zomrel 25.1.2008) a Matra Grejtaková, rod. Farkašová je podľa údajov uvedených v Registri
obyvateľov Slovenskej republiky jednou zo zákonných dedičov, bolo jej doručované
Rozhodnutie X-11/2019 o oprave chyby v katastrálnom operáte podľa § 59 odst.2 písm.
e) zákona č. 162/1995 Z. z. (ďalej „Rozhodnutie“).
Obálku s Rozhodnutím vrátila pošta späť na Okresný úrad Revúca, katastrálny odbor
s vyznačením - adresát neznámy.
Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na
úradnej tabuli Okresného úradu Revúca, na webovej stránke okresného úradu Revúca a na
úradnej tabuli Obecného úradu Lubeník. Posledný deň uvedenej lehoty je dňom doručenia
Rozhodnutia fyzickej osobe, ktorej sa nedá doručiť písomnosť na adresu evidovanú v Registri
obyvateľov Slovenskej republiky.
Príloha: Rozhodnutie X -11/2019
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