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Vec : Oznámenie o vydaní rozhodnutia č. Xo 22/2019 – doručenie oznámením na úradnej
tabuli úradu
Okresný úrad Trenčín, odbor opravných prostriedkov rozhodoval v druhostupňovom
správnom konaní sp. zn. Xo 22/2019 o odvolaní Matúša Kučmína, bytom Domaniža 388/5, 018
16 Domaniža zo dňa 27.08.2019 proti rozhodnutiu Okresného úradu Púchov, katastrálneho
odboru č. X 95/2018 zo dňa 14.08.2019, v konaní o oprave chýb v katastrálnom operáte začatom
na návrh Matúša Kučmína.
Rozhodnutie č. Xo 22/2019 vydal Okresný úrad Trenčín, odbor opravných prostriedkov
dňa 17.12.2019.
Účastník konania sp. zn. Xo 22/2019 Božena Staňková, bytom Újezd nad Lesy, Žiškovská
č. 1627/41, 19016 Praha 916 nemá adresu evidovanú v registri obyvateľov Slovenskej republiky
a v návrhu na začatie katastrálneho konania zn. V 1714/2018 neuviedla 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. Xo 22/2019 bolo na úradnej tabuly vyvesené dňa 19.12.2019
Deň doručenia rozhodnutia č. Xo22/2019 vo vzťahu k účastníčke konania Božene Staňkovej
bytom Újezd nad Lesy, Žiškovská č. 1627/41, 19016 Praha 916 bude dňa 07.01.2019.
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