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V Ý Z V A 
 

Obec Krakovany sa týmto obracia na občanov so žiadosťou o poskytnutie súčinnosti pri zisťovaní 

údajov o neznámych vlastníkoch pozemkov v lokalite „Staré konopisko“ (k.ú. Krakovany), na 

ktorých je plánovaná výstavba novej miestnej komunikácie k plánovanej individuálnej bytovej 

výstavbe v danej lokalite. Požadované informácie o uvedených vlastníkoch pozemkov sú pre obec 

potrebné z dôvodu, aby obec mohla vlastníkom predložiť návrh na uzatvorenie dohody 

o nadobudnutí vlastníckeho práva vo forme kúpnej zmluvy. V prípade, ak sa nepodarí zistiť 

potrebné údaje o neznámych vlastníkoch pozemkov, bude obec nútená postupovať v zmysle zákona 

č. 282/2015 Z.z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k 

nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov podaním návrhu na vyvlastnenie uvedených 

pozemkov. 

 

Neznámi vlastníci pozemkov, ktorí sú predmetom zisťovania údajov: 

 Savu Marie, rod. Gonová, nar. 27.09.1917, posledná známa adresa pobytu: Márie 

Majerové 1/647, Havířov, výlučný vlastník pozemku parc. reg. C č. 1045/108; 

 Lacková Matilda, rod. Macháčová, vlastník pozemku parc. reg. C č. 1045/110, 

spoluvlastnícky podiel ½; 

 Hradecký Jozef, vlastník pozemku parc. reg. C č. 1045/111, spoluvlastnícky podiel 1/6; 

 Hradecký Michal, vlastník pozemku parc. reg. C č. 1045/111, spoluvlastnícky podiel 1/6; 

 Jankechová Jozefína, rod. Hermanová, výlučný vlastník pozemku parc. reg. C č. 

1045/112 a vlastník pozemku parc. reg. C č. 1045/113 v podieli ¼; 

 Hermanová Anna, rod. Štefanková, vlastník pozemku parc. reg. C č. 1045/113 v podieli 

2/4; 

 Vatrtová Mária, rod. Hrčková, vlastník pozemku parc. reg. C č. 1045/114 v podieli ½; 

 Straka Jozef (manželka Mária, rod. Pavelková), vlastník pozemku parc. reg. C č. 

1045/116 v podieli ¾. 

Obec Krakovany týmto vyzýva občanov, ktorí majú akékoľvek informácie o živote resp. úmrtí, 

rodinných príslušníkoch, potomkoch, najmä však o aktuálnej adrese trvalého pobytu vyššie 

uvedených osôb, aby tieto oznámili obci osobne na obecnom úrade, emailom na adrese 

krakovany@krakovany.sk alebo telefonicky na čísle 033/7798 568. 

Oznámenie údajov o neznámych vlastníkoch žiadame občanov nahlásiť obci najneskôr do 

31.08.2018.   

 

V Krakovanoch, dňa 25.07.2018 

                               PhDr. František Klinovský 

                        starosta 
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