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Verejná vyhláška
o oznámení miesta uloženia písomností

Adresát písomností:
- Ladislav Hirka, narod. 04. 10. 1951, zomr. 08. 02. 2021, naposledy bytom Kalša 139
- neznámi dedičia po poručiteľovi
V zmysle ustanovenia § 26 ods. 1) a ods. 2) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších zmien a predpisov (ďalej správny poriadok), Vám v prílohe zasielame oznámenie
o začatí konania o oprave chyby v katastrálnom operáte č. OU-KS-KO1-X-51/2021/Han zo dňa
31. 05. 2021 formou verejnej vyhlášky vo veci opravy nesprávneho zápisu vlastníctva v liste
vlastníctva č. 785 pod porad. č. B8 v katastrálnom území Kalša.
O tomto má byť účastník konania Ladislav Hirka, bytom Kalša 139, resp. jeho právni
nástupcovia v zmysle § 18 ods. 3 správneho poriadku upovedomení.
Keďže adresát zomrel a jeho právni nástupcovia nie sú známi, bude ich v predmetnej veci
zastupovať opatrovník Ing. Martina Olexová, zamestnankyňa Okresného úradu Košice – okolie,
katastrálneho odboru, so sídlom Južná trieda 82, 040 17 Košice dovtedy, kým sami vstúpia
do konania alebo oznámia tunajšiemu úradu svojho splnomocnenca.
Písomnosti - Oznámenie o začatí konania o oprave chyby v katastrálnom operáte a výzva
na vyjadrenie sa k veci č. OU-KS-KO1-X-51/2021/Han zo dňa 31. 05. 2021 a Rozhodnutie
o ustanovení opatrovníka č. OU-KS-KO1-X-51/2021/Han zo dňa 30. 06. 2021, sú uložené
na Okresnom úrade Košice – okolie, katastrálnom odbore.
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Adresáti si môžu uložené písomnosti prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto
oznámenia na Okresnom úrade Košice – okolie, katastrálnom odbore, Južná trieda 82, Košice
v kancelárii č. dv. 516.
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Doručenie písomností verejnou vyhláškou
nastane posledný deň 15-dňovej lehoty. Lehota začína plynúť dňom vyvesenia.

JUDr. Dana Telepčáková
vedúca odboru

Potvrdenie o dobe vyvesenia:
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