
 
 

Telefón  E-mail Internet IČO 

+421/32/7441378  elena.gogolakova@minv.sk  www.minv.sk/?okresny-

urad-trencin 

00151866 

 

 

 

 

                                             
 

 Vladimír Tomeček 

 Velká nad Veličkou č. 590 

 696 74 Velká nad Veličkou 

 Česká republika 

                                             

 

 
Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Miesto 

 

 

Vo 6/2019 Mgr. Gogoláková 

032/7441378 

 

Trenčín, 11.11.2019 

 

Vec :  Oznámenie o vydaní rozhodnutia č. Vo  6/2019 – doručenie oznámením na úradnej 

tabuli úradu 

  

    

 Okresný úrad Trenčín, odbor opravných prostriedkov rozhodoval v druhostupňovom 

správnom konaní sp. zn. Vo 6/2019 o odvolaní Anny Tomečkovej, bytom M. Marečka 973/12, 

907 01 Myjava, o odvolaní Viery Husovej, bytom Odbojárov 698/5,  039 01 Turčianske Teplice, 

o odvolaní Mg. Miroslava Tomečka, bytom Sobotište č. 15, 906 05 Sobotište a o odvolaní PhDr. 

Anna Janúškovej, bytom Hlinícka 1177/26, 907 01 Myjava proti rozhodnutiu Okresného úradu 

Myjava, katastrálneho odboru  č. V 1714/2018 zo dňa 09.07.2019. 

 Rozhodnutie č. Vo 6/2019 vydal Okresný úrad Trenčín, odbor opravných prostriedkov dňa 

11.11.2019. 

 Účastník konania sp. zn. Vo 6/2019 Vladimír Tomeček nemá adresu evidovanú  v registri 

obyvateľov Slovenskej republiky a v návrhu na začatie katastrálneho konania zn. V 1714/2018 

neuviedol adresu na doručovanie v tuzemsku. V súlade s ustanovením § 25 zákona č. 162/1995 

Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv do katastra nehnuteľností 

(katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, doručuje okresný úrad písomnosti tejto 

fyzickej osobe oznámením na úradnej tabuli okresného úradu a na webovom sídle príslušného 

okresného úradu. Písomnosť sa považuje po 15 dňoch od zverejnenia oznámenia na úradnej 

tabuli okresného úradu za doručenú, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.       

   

Rozhodnutie č. Vo 6/2019 bolo na úradnej tabuly vyvesené dňa  11.11.2019   

Deň doručenia rozhodnutia č. Vo6/2019 vo vzťahu k účastníkovi Vladimírovi Tomečkovi, 

bytom Velká nad Veličkou č. 590,  696 74 Velká nad Veličkou, Česká republika bude dňa  

26.11.2019 

 

Príloha : 

Rozhodnutie č. Vo 6/2019 zo dňa 11.11.2019     

 

    

                                                                                                    JUDr. Eva  P l e v o v á  

vedúca  odboru 

Odbor opravných prostriedkov odbor výstavby a bytovej politiky 

  

Hviezdoslavova 3, 911 01  Trenčín Hviezdoslavova 3, 911 01, Trenčín 

 

http://www.minv.sk/?okresny-urad-trencin
http://www.minv.sk/?okresny-urad-trencin

