OKRESNÝ ÚRAD ROŽŇAVA
Katastrálny odbor
Jarná č. 2. 048 01 Rožňava
Číslo: OU-RV-KO2-2018/V 2686-Pl

V Rožňave, dňa 31.12.2018

Rozhodnutie
Okresný úrad Rožňava, katastrálny odbor ako orgán príslušný na rozhodovanie o povolení
vkladu podľa znenia ustanovenia § 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 v platnom znení r o z h o d o l
podľa znenia ustanovenia § 31a písm. c/ zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise
vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v platnom znení (ďalej len zákon) o návrhu na vklad
vlastníckeho práva podanom dňa 04.12.2018, ktorého prílohou je kúpna zmluva (ďalej len zmluva)
uzavretá medzi účastníkmi:

1/ Dr. Stamm Lajos Béla, nar. ...................., ............................................ MR
2/ MVDr. Jozef Rózsa, nar. ................., ....................................., SR
3/ Judita Rózsaová, nar., ..............., ............................................, SR
4/ Jozef Rózsa, nar. ......................, .........................................., SR

takto:
Konanie sa p r e r u š u j e na dobu 30 dní
O d ô v o d n e n i e:
Okresnému úradu Rožňava, katastrálnemu odboru bol dňa 04.12.2018 doručený návrh
na povolenie vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na základe zmluvy,
zaevidovanej pod číslom V 2686/2018.
Návrhom navrhovatelia žiadali vykonať vklad vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľností k nehnuteľnostiam vedeným v katastrálnom území ...................... na liste
vlastníctva č. 670 a 973.
Okresný úrad Rožňava, katastrálny odbor po preskúmaní návrhu na vklad a jeho príloh
zistil nasledovné:
1. Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností podaný dňa
04.12.2018 nie je vyhotovený v súlade s § 25 zákona č. 162/1995 Z.z.
katastrálneho zákona v znení novely č. 212/2018 Z.z.
Okresný úrad Rožňava, katastrálny odbor žiada vytknuté nedostatky odstrániť.

Opravy a doplnky zmluvy sa robia dodatkom v dvoch vyhotoveniach, pričom ho
podpisujú všetci účastníci zmluvy a podpisy účastníkov musia byť úradne osvedčené v súlade
s § 42 ods. 3 zák.č. 162/1995 Z.z..
Opravy a doplnky návrhu na vklad sa robia dodatkom v jednom vyhotovení pričom
ho podávajú všetci účastníci alebo aspoň jeden z nich.
Podľa znenia ustanovenia § 31a písm. c/ zákona č. 162/1995 Z. z. katastrálneho zákona
v platnom znení konanie o návrhu na vklad sa preruší, ak bol účastník konania vyzvaný, aby
v určenej lehote predložil verejnú listinu alebo inú listinu, ktorá potvrdzuje právo
k nehnuteľnosti, alebo aby odstránil nedostatky návrhu prípadne jeho príloh.
Okresný úrad Rožňava, katastrálny odbor si plní svoju zákonnú povinnosť
a upozorňuje, že ak sa uvedené nedostatky neodstránia v lehote do 30 dní odo dňa doručenia
tohto rozhodnutia, konanie bude podľa znenia ustanovenia § 31b ods.1)písm. f/ zákona č.
162/1995 Z. z. katastrálneho zákona v platnom znení z a s t a v e n é.
Z uvedeného dôvodu tunajší správny orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej
časti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
„Proti tomuto rozhodnutiu sa podľa znenia ustanovenia § 29 ods. 3 zák. č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov nemožno odvolať.
Toto rozhodnutie je podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny
poriadok preskúmateľné súdom po nadobudnutí právoplatnosti.“

Ing. Judita Plačková
vedúca katastrálneho odboru
Rozhodnutie sa doručí:

1/ Dr. Stamm Lajos Béla, ...........................................MR
2/ MVDr. Jozef Rózsa, ............................................. SR
3/ Judita Rózsaová, ..................................................., SR
4/ Jozef Rózsa, .........................................................., SR

