OKRESNÝ ÚRAD BÁNOVCE NAD BEBRAVOU, katastrálny odbor
Trenčianska cesta 1237/46, 957 01 Bánovce nad Bebravou

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENIE MIESTA ULOŽENIA PÍSOMNOSTI
Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, katastrálny odbor vykonáva podra § 25 zákona č.
162/1995 Z.z. a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. doručenie písomnosti adresátovi touto verejnou
vyhláškou — oznámením (vyvesením) na úradnej tabuli okresného úradu resp. na webovom sídle
okresného úradu a to z dôvodu, že adresát nemá v registri obyvaterov Slovenskej republiky
evidovanú adresu a v návrhu na začatie katastrálneho konania neuviedol adresu na doručovanie
v tuzemsku.
Adresát písomnosti : Peter Filin, Na Vyšehradč 267, 503 02 Pfedméfice nad Labem, ČR
Označenie písomnosti : Rozhodnutie o povolení návrhu na vklad sp.zn. V 1109/2020
Miesto uloženia písomnosti : Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, katastrálny odbor
Trenčianska cesta 1237/46, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Miesto vyvesenia písomnosti : Okresný úrad Bánovce nad Bebravou — úradná tabura
Námestie E. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Deň vyvesenia :

-

21.2'13

Deň zvesenia :
Adresát si môže uloženú písomnost' prevziať na Okresnom úrade Bánovce nad Bebravou,
katastrálnom odbore, Trenčianska cesta 1237/46, 95701 Bánovce nad Bebravou, v úradných
hodinách a to v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia. Ak si adresát uloženú písomnosf
v tejto lehote neprevezme, písomnost' 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.
V Bánovciach nad Bebravou, dňa: 2
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Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, katastrálny odbor

ROZHODNUTIE
Číslo vkladu: V 1109/2020
Bánovce nad Bebravou 27.07.2020
Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, katastrálny odbor ako orgán príslušný podra § 18 ods. 1 písm. a)
zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuterností a o zápise vlastníckych a iných práv k
nehnuternostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov na návrh navrhovaterov:
Štefánia Filinová, A. Hlinku 1120/7, 95701 Bánovce nad Bebravou, SR
Peter Filin, Na Vyšelu-ade 267, 50302 Pfedmefice nad Labem, ČR
doručený dňa 07.07.2020 vydáva toto
rozhodnutie
Podra ustanovenia § 31 ods. 3 katastrálneho zákona povoruje vklad vecného bremena do
katastra nehnuterností k nehnuternostiam:
v katastrálnom území Bánovce nad Bebravou
LV 2269, LV 4671
- právo doživotného bývania a úžívania bytu číslo 31, číslo vchodu 7, 4. p., súpisné číslo stavby 1120 na
pozemku registra C KN 1953 a spoluvlastnícky podiel o verkosti 43/4873 na spoločných častiach a
spoločných zariadeniach domu a na pozemku registra C KN parcelné číslo 1953, zastavaná plocha a
nádvorie o výmere 607 m2 v prospec h:
Štefánia Filinová, rodné priezvisko Reisová, dátum narodenia 26.12.1956, A. Hlinku 1120/7, 95701
Bánovce nad Bebravou, SR
na základe zmluvy o zriadení vecného bremena uzavretej medzi účastníluni:
Štefánia Filinová, rodné priezvisko Reisová, dátum narodenia 26.12.1956, A. Hlinku 1120/7, 95701
Bánovce nad Bebravou, SR ako oprávnený z vecného bremena,
Peter Filin, rodné priezvisko Filin, dátum narodenia 28.10.1982, Na Vyšehrade 267, 50302 Pfedm'éfice
nad Labem, ČR ako povinný z vecného bremena.
Vklad povolený dňa 27.07.2020 a týmto dňom nadobúda rozhodnutie právoplatnosf. Právne účinky
vkladu nastávajú dňa: 27.07.2020

Poučenie:
Proti rozhodnutiu, ktorým sa vklad povoruje, nemožno podra § 31 ods. 5 zákona NR SR č. 162/1995
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Z. z. o katastri nehnuterností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuternostiam (katastrálny zákon) v
znení neskorších predpisov podať odvolanie, návrh na obnovu konania a ani ho nemožno preskumať mimo
odvolacieho konania.
Toto rozhodnutie je podra § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok
preskumaterné súdom po nadobudnutí právoplatnosti.

Ing. Andrea Schwarzová

Doručí sa:
1.Štefánia Filinová, A. Hlinku 1120/7, 95701 Bánovce nad Bebravou, SR,
2. Peter Filin, Na Vyšehradč 267, 50302 Predmčrice nad Labem, ČR,
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