katastrálny odbor
Komenského 40
050 01 Revúca

X – 11/2019 -25Vybavuje: Ing. Antalová V.

v Revúcej
dňa 17.06.2019

Okresný úrad Revúca, katastrálny odbor ako príslušný správny orgán rozhodovať
v katastrálnom konaní podľa ustanovení § 18 ods. 1 písm. a) a § 22 ods. 2 zákona č. 162/1995 Z.
z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam ( ďalej len
katastrálny zákon ) v platnom znení a podľa § 46 zákona č.71/67 Zb. o správnom konaní
v platnom znení vo veci účastníkov konania Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817/15
Bratislava – správca za známeho vlastníka na neznámom mieste Farkaša Ladislava, Ladislav
Farkaš, Lubeník 215, 049 18 Lubeník, Jozef Farkaš, Nový Svet 1693/52, 942 01 Šurany, Marta
Grejtáková, Lubeník 132, 049 18 Lubeník - zákonní dedičia po Ladislavovi Farkašoví o oprave
chyby v operáte katastra nehnuteľností vydáva z vlastného podnetu toto

R O Z H O D N U T I E.

Okresný úrad Revúca, katastrálny odbor v zmysle § 59 ods.2 písm. e) zákona č.162/95
Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v platnom
znení v katastrálnom území Starňa o p r a v u j e údaje katastra zapísané na základe
rozhodnutia o schválení registra obnovenej evidencie pozemkov tak, že v súbore popisných
a geodetických informácií katastra nehnuteľnosti
r u š í parcelu reg. E 146/31 orná pôda vo výmere 386 m2
zapísanú na liste vlastníctva 364 (vlastník Farkaš Ladislav - známy vlastník na neznámom mieste
v zastúpení Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817/15 Bratislava v podiele 1/1, titulom
nadobudnutia PKV 278, č.d.644/1962, Rozhodnutie OÚ Revúca KO zo dňa 26.3.1999 - ROEP Z-302/99 - 10/99)

Odôvodnenie:
Okresný úrad Revúca, katastrálny odbor pri prešetrovaní údajov katastra
nehnuteľnosti k evidovaniu vlastníctva parcely reg. E 146/31 orná pôda vo výmere 386 m 2 na
liste vlastníctva (ďalej „LV“) 364 v katastrálnom území (ďalej „k.ú.“) Starňa a jej vykreslenia
vo vektorovej mape určeného operátu (ďalej „VMUO“) zistil že, parcela reg. E 146/31 je
vykreslená ako identifikačná parcela parciel reg. C 548, 549 a 550, ktoré sú zapísané na LV 4.
Parcely reg. C 548, 549 a 550 boli na LV 4 zapísané číslom zmeny 68/14 – Vyhlásenie
platnosti OKO NM – prečíslovanie parciel. Pred novým mapovaním bola na LV 4 zapísaná
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parcela reg. C 146/31 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 291 m2 a parcela reg. C 146/79
zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 419 m2, na ktorej bol postavený rodinný dom č.s. 222.
Tieto parcely boli na LV 4 zapísané číslom zmeny 2/66 na základe Kúpnej zmluvy R-I-410/65,
kde Vojtech Kalocsy nar. 16.3.1936 a manželka Júlia rod. Fürjesová nar. 17.5.1925, obaja bytom
Stárňa 265 kúpili od predávajúceho Ladislava Farkaša nar. 14.9.1938, bytom Lubeník 20
pozemkovoknižnú parcelu (ďalej „pkp“) 146/31 zapísanú v pozemkovoknižnej vložke (ďalej
„PKV“) 278 pod B2 v celosti. Prílohou kúpnej zmluvy bola aj identifikácia pkp 146/31 stavebná
plocha na parcelu evidencie nehnuteľnosti (ďalej „EN“) 146/31 vo výmere 710 m2.
Pri zameraní novostavby a dvora bola parcela EN 146/31 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere
710 m2 rozdelená na parcelu EN 146/31 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 291 m2
a parcelu EN 146/79 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 419 m2 (číslo zmeny 86/72). Na
základe právnych listín – dedením, darovacou zmluvou boli parcely zapísané do vlastníctva
súčasného vlastníka Kalocsai Vojtech r. Kalocsai, nar. 14.11.1966, bytom Višňová 222/36, 982
01 Tornaľa-Stárňa v podiele 1/1.
Parcela reg. E 146/31 orná pôda vo výmere 386 m2 bola zapísaná na LV 364 na základe
Rozhodnutia OÚ Revúca KO zo dňa 26.3.1999 o schválení ROEP - Z-302/99 číslom zmeny
10/99, pričom ako titul nadobudnutie pre vlastníka Farkaš Ladislav je uvedená PKV 278, č.d.
644/1962 – známy vlastník na neznámom mieste zastúpený Slovenským pozemkovým fondom,
Búdkova 36, 815 17 Bratislava. Vlastník Farkaš Ladislav je totožný s predávajúcim v kúpnej
zmluve R-I-410/65.
Nesprávnym zistením stavu evidovania vlastníctva parcely reg. C 146/79 zastavaná
plocha a nádvorie vo výmere 419 m2 na LV 4 (parcela pred prečíslovaním pri OKO NM, v čase
tvorby a zápisu ROEP bola zapísaná na LV 4) vyhotoviteľom registra obnovenej evidencie
pozemkov k.ú. Starňa (ďalej „ROEP“) došlo pri zápise Rozhodnutia Okresného úradu
v Revúcej, katastrálny odbor zo dňa 26.3.1999 - Z-302/1999 číslom zmeny 10/99 k obnove
právneho stavu vlastníctva podľa pozemkovej knihy vyhotoviteľom ROEP (parcela reg. E
146/31), ktorý už bol zápisom Kúpnej zmluvy R-I-410/65 číslom zmeny 2/66 zrušený.
Po zápise ROEP bolo v údajoch katastra nehnuteľnosti evidované vlastníctvo k parcele
reg. C 146/79 na LV 4, vlastníctvo k jej identifikačnej parcele reg. E 146/31 na LV 364.
Okresný úrad Revúca, katastrálny odbor po zistení vyššie uvedených skutočností začal
konanie o oprave chyby v katastrálnom operáte podľa § 59 odst.2 písm. e) zákona
č. 162/1995 Z. z. z vlastného podnetu, v ktorom navrhol v k.ú. Straňa zrušiť v súbore popisných
a geodetických informácií katastra nehnuteľnosti parcelu reg. E 146/31 orná pôda vo výmere
386 m2 zapísanú na LV 364 (vlastník Farkaš Ladislav - známy vlastník na neznámom mieste
v zastúpení Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817/15 Bratislava).
Podľa § 59 odst.2 písm. e) zákona č. 162/1995 Z. z. okresný úrad opraví údaje katastra
zapísané na základe rozhodnutia o schválení registra obnovenej evidencie pozemkov, ak ich nie
je možné opraviť v lehote podľa osobitného predpisu.
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Okresný úrad Revúca, katastrálny odbor v zmysle § 18 ods.3 zák.č.71/67 Zb. v platnom
znení o správnom konaní ( správny poriadok – SP ) upovedomil dňa 22.05.2019 o začatí
katastrálneho konania podľa § 22 ods.1 a § 59 zák.č.162/95 Z.z. v platnom znení o katastri
nehnuteľností účastníkov konania a dal im možnosť vyjadriť sa.
Účastníci konania nemali voči zistenému žiadne námietky.
Keďže vlastník parcely reg. E 146/31 orná pôda vo výmere 386 m2 zapísanej na LV 364 Farkaš
Ladislav vedený na LV ako známy vlastník na neznámom mieste v zastúpení Slovenský
pozemkový fond, Búdkova 36, 817/15 Bratislava a predávajúci v Kúpnej zmluvy R-I-410/65 –
2/66 sú totožní, na základe Registra osôb sme zistili jeho zákonných dedičov - Ladislav Farkaš,
Lubeník 215, 049 18 Lubeník, Jozef Farkaš, Nový Svet 1693/52, 942 01 Šurany, Marta
Grejtáková, Lubeník 132, 049 18 Lubeník.
Okresný úrad Revúca, katastrálny odbor vykonal podľa § 34 zák.č.71/67 Zb. SP
dokazovanie a to: kópia z VKMč na parcely 548, 549, 550, kópia z VMUO na parcelu 146/31,
sútlač VKMč a VMUO, identifikácia parcely reg. E146/31 na parcely reg. C z programu SKM
2.71, LV 364 s chronológiou, LV 4 s chronológiou, kópia z ROEP – pozemky predmetu konania,
Rozhodnutie Okresného úradu v Revúcej, katastrálny odbor zo dňa 26.3.1999 - Z-302/1999
číslom zmeny 10/99, Kúpna zmluva R-I-410/65 – 2/66 s identifikáciou, PKV 278, výkaz zmien
z roku 1972, porovnávacie zostavenie parciel pri OKO NM.
Na základe uvedených skutočností bolo potrebné zrealizovať nápravu a rozhodnúť tak, ako je
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia tohto
rozhodnutia na Okresný úrad v Banskej Bystrici, odbor opravných prostriedkov, referát katastra
nehnuteľností prostredníctvom Okresného úradu Revúca, katastrálny odbor. Toto rozhodnutie je
podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok preskúmateľné súdom po
nadobudnutí právoplatnosti.

JUDr. Janette Egedová
vedúca katastrálneho odboru
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Doručuje sa
1. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817/15 Bratislava – správca za známeho
vlastníka na neznámom mieste - Farkaš Ladislav
2. Zákonní dedičia po Ladislavovi Farkašovi – Ladislav Farkaš, Lubeník 215, 049 18
Lubeník
- Jozef Farkaš, Nový Svet 1693/52,
942 01 Šurany
- Marta Grejtáková, Lubeník 132,
049 18 Lubeník
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