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Vec  

Doručenie výpisu z RPS pre účastníkov konania verejnou vyhláškou  

– vyvesenie na úradnej tabuli  

 

Okresný úrad Bardejov, pozemkový a lesný odbor Bardejov,  ako príslušný správny orgán podľa 

zákona č.330/1991 Zb. v platnom znení (ďalej aj „zákon o pozemkových úpravách“), realizuje 

spracovanie pozemkových úprav v k.ú. Hrabské, okres Bardejov, kraj Prešovský (ďalej aj „PU“). 

 

V konaní PU bol spracovaný register pôvodného stavu (ďalej len „RPS“), pričom výpis z RPS 

správny orgán doručí každému účastníkovi, ktorého pobyt je známy. (§ 10 ods.1 zákona 

o pozemkových úpravách) 

 

Podľa § 26 ods.1 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, 

doručenie verejnou vyhláškou použije správny orgán v prípade, keď účastníci konania  alebo ich 

pobyt nie sú známi, alebo pokiaľ to ustanovuje osobitný zákon. 

Podľa § 26 ods.2 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, 

doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej 

tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje 

písomnosť súčasne na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a ak je to vhodné aj iným 

spôsobom v miestne obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo dočasnej úradnej tabuli 

správneho orgánu na miestne, ktorého sa konanie týka. 

Zhotoviteľ projektu pozemkových úprav v k.ú.Hrabské (ďalej len „PPÚ Hrabské“), v rámci 

výsledného operátu RPS, vygeneroval aj  výpisy z RPS pre účastníkov konania s TUC 6, 7 (typ 

účastníka konania, ktorý zomrel), po ktorom sa prihlásil alebo neprihlásil domnelý dedič 

a správnemu orgánu sa nepodarilo vyšetriť domnelých dedičov. 

 

V súlade s vyššie uvedenými skutočnosťami preto správny orgán rozhodol, že výpisy z RPS pre 

TUC 6,7 doručí verejnou vyhláškou ich vyvesením na úradnej tabuli podľa rozdeľovníka po 

dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia výpisu. V zmysle § 10 ods. 2 zákona 

o pozemkových úpravách je možné podať písomné námietky proti údajom v RPS na Okresný 

úrad Bardejov, pozemkový a lesný odbor, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov v lehote do 30 dní od 

doručenia výpisu.   
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Príloha:                             

1.výpisy pre TUC 6  v počte 11 

- Červeňáková Anna, r.Kačmarová, nar.2.5.1923, Nábrežná 11, 085 01 Bardejov 

- Dragan Mikuláš, nar.5.11.1935, Rastislavova 1980/19, 093 02 Hencovce  

- Kolcun Ján, nar.27.4.1929, Hrabské 69, 086 06 Malcov 

- Mihalik Vasiľ, na.23.12.1929, Hrabské 56, 086 06 Malcov 

- Petrenko Michal, nar.10.6.1941, Hrabské 64, 086 06 Malcov 

- Štafurik Vasiľ, nar.15.2.1926, Hrabské 40, 086 06 Malcov 

- Šuťak Michal, nar.22.1.1915, Hrabské 74, 086 06 Malcov 

- Šveda Ján, nar.12.4.1917, Hrabské 29, 086 06 Malcov 

- Švedová Anna, r.Mihaliková, nar.23.01.1893, Hrabské 29, 086 06 Malcov 

- Trudič Jozef, nar.3.1.1956, Hrabské 49, 086 06 Malcov 

- Trudičová Anna, r.Petrišáková, nar.19.12.1927, Hrabské 34, 086 06 Malcov 

 

2. výpisy pre TUC 7 – v počte  14 

- Dragan Ján, nar.27.6.1930, Drieňová 23,067 81 Belá nad Cirochou 

- Dragan Michal, nar.11.2.1898, Hrabské 4, 086 06 Malcov 

- Dragan Peter, nar.12.7.1922, Hrabské 62, 086 06 Malcov 

- Dragan Vasiľ, nar.26.3.1933, Andraščíkova 416/2, 040 17 Košice IV 

- Fignár Demeter, nar.28.8.1898, Hrabské 66, 086 06 Malcov 

- Glitta Peter, nar.21.3.1922, Hrabské 53, 086 06 Malcov 

- Hnat Vasiľ, nar.13.1.1897, Hrabské 38, 086 06 Malcov 

- Hopková Anna, r.Draganová, nar.5.11.1925, Hrabské 100, 086 06 Malcov 

- Kijovský Vasiľ, nar.11.8.1913, Hrabské 37, 086 06 Malcov 

- Mihalik Ján, nar.14.5.1923, Hrabské 57, 086 06 Malcov 

- Mihaliková Anna, r.Glittová, nar.12.4.1947, mjr.Nováka 2, 700 30 Ostrava, ČR 

- Mihaliková Zuzana, r.Mihaliková, nar.21.11.1904, Hrabské 30, 086 06 Malcov 

- Pasternak Ján, nar.26.5.1908, Bogliaraka 15, 086 04 Kružľov 

- Petrišák  Ján, nar.16.7.1901, Hrabské 98, 086 06 Malcov 

 

(z technických dôvodov kompletný výpis v analógovej forme uložený na Obecnom úrade 

v Hrabskom a na Okresnom úrade Bardejov, pozemkovom a lesnom odbore) 

                                                                                                

 

Doručuje sa verejnou vyhláškou 

vyvesením (zverejnením) na: 

-Okresný úrad Bardejov, Dlhý rad 17, 085 01 Bardejov- úradná tabuľa 

-Obecný úrad v Hrabskom, Hrabské 103, 086 06 Malcov – úradná tabuľa 

-Okresný úrad Bardejov, pozemkový a lesný odbor – elektronická úradná tabuľa (www.minv.sk) 

-Centrálna úradná elektronická tabuľa (cuet.slovensko.sk) 

 

 

 

 

                                                                                              Ing.Vasiľ Fignár 

                                                                                                vedúci odboru 
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Potvrdenie o doručení verejnou vyhláškou 

 

 

Vyvesené dňa:                                                          Zvesené dňa: 
(podpis a pečiatka)                                                                                            (podpis a pečiatka) 


