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OZNÁMENIE 

 

Najvyšší súd Slovenskej republiky

 

Adresát písomnosti: Zora Krištofovičová

                                  969 01 Banská Štiavnica

 

Presné označenie písomnosti: 

z 25. mája 2016 

 

Miesto prevzatia písomnosti: Najvyšší súd Slovenskej republiky, 

Župné nám. 13, 814 90 Bratislava

 

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote do 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 

oznámenia na Občianskoprávnom kolégiu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

hodinách. 

 

Písomnosť sa považuje po 15 dňoch od zverejnenia oznámenia za doručenú, a to aj vtedy, ak 

sa adresát o tom nedozvie. 

 

Toto oznámenie bude vyvesené po dobu 

Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

     

                                                                                                             

 

V Bratislave 21. októbra 2016

 

Za správnosť: 

 
Župné námestie č. 13, 814 90 Bratislava 

  E-mail                         Internet 

                        podatelna@nsud.sk                        www.nsud.sk 

  

OZNÁMENIE O DORUČOVANÍ PÍSOMNOSTI

Najvyšší súd Slovenskej republiky oznamuje, že sa doručuje písomnosť:

Zora Krištofovičová, naposledy bytom Gen. L. Svobodu č. 1813/43, 

969 01 Banská Štiavnica 

Presné označenie písomnosti: uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 7 EMCdo 2/2014          

Najvyšší súd Slovenskej republiky,  

Župné nám. 13, 814 90 Bratislava 

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote do 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 

Občianskoprávnom kolégiu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

Písomnosť sa považuje po 15 dňoch od zverejnenia oznámenia za doručenú, a to aj vtedy, ak 

Toto oznámenie bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli a na webovej stránke 

Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. 

          JUDr. 

                                                                                                                     predseda senátu

. októbra 2016 

 

DORUČOVANÍ PÍSOMNOSTI 

oznamuje, že sa doručuje písomnosť: 

, naposledy bytom Gen. L. Svobodu č. 1813/43,  

sp. zn. 7 EMCdo 2/2014          

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote do 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 

Občianskoprávnom kolégiu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v úradných 

Písomnosť sa považuje po 15 dňoch od zverejnenia oznámenia za doručenú, a to aj vtedy, ak 

dní na úradnej tabuli a na webovej stránke 

Dr. Ľubor Šebo, v.r. 

predseda senátu 
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