
O K R E S N Ý  Ú R A D  P Ú C H O V,  k a t a s t r á l n y   o d b o r 

Štefánikova 820, 020 01 Púchov 
 

 
 

Číslo: V 761/2020              V Púchove, dňa 25.08.2020 
 
 

 Okresný úrad Púchov, katastrálny odbor ako orgán príslušný podľa § 18 ods. 1 písm. a) a § 22 ods. 

2 zák. č. 162/1995 Z. z.  o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv 

k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov ( ďalej aj „ katastrálny zákon“ ) a zák. č. 145/1995 Z. 

z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, vo veci vrátenia správneho poplatku 

poplatníkovi takto 

 

rozhodol  
 

 Okresný úrad Púchov, katastrálny odbor podľa § 10 ods. 1 zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych 

poplatkoch v znení neskorších predpisov  v r a c i a  správny poplatok vo výške 66,- € (slovom 

šesťdesiatšesťeur) poplatníka : Simona Hořáková, Kvašov 14, 020 62 Horovce formou bankového 

prevodu na účet poplatníka IBAN : SK58 7500 0000 0040 1459 9112 vedený v ČSOB, a.s. 

Okresný úrad Púchov, katastrálny odbor zasiela rozhodnutie o vrátení správneho  poplatku po 

nadobudnutí právoplatnosti prevádzkovateľovi systému: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 

Banská Bystrica. 

 

O d ô v o d n e n i e  

Dňa 14.04.2020 bol Okresnému úradu Púchov, katastrálnemu odboru doručený návrh na vklad 

vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností  č. k. V 761/2020 na základe Kúpnej zmluvy, uzavretej 

medzi účastníkmi: 

 

1. Milan Červený, Kvašov 14, 020 62 Horovce, SR ako predávajúci, 

2. Monika Červená, Kvašov 14, 020 62 Horovce, SR ako predávajúca, 

3. Václav Hořák, Nedašov 322, 763 32 Nedašov, ČR ako kupujúci, 

4. Simona Hořáková, Kvašov 14, 020 62 Horovce, SR  ako kupujúca. 

 

Dňa 03.07.2020 bola správnemu orgánu zo strany poplatníka doručená žiadosť o vrátenie 

správneho poplatku, v zmysle ktorého žiada vrátenie správneho poplatku z dôvodu, že správny orgán 

nerozhodol o návrhu na vklad v zákonnej lehote 30 dní.  

 

Dňa 25.06.2020 Okresný úrad Púchov, katastrálny odbor vydal rozhodnutie o povolení vkladu 

vlastníckeho práva č. k. V 761/2020. 

 

Poplatník – Simona Hořáková, Kvašov 14, 020 62 Horovce uhradila v konaní V 761/2020 

poplatok vo výške 66,- EUR za podanie návrhu na začatie konania o povolení vkladu vlastníckeho 

práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností prostredníctvom e-kolku, evidenčné číslo platby 

poplatku ID:B55- 140420-0006. 
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Okresný úrad Púchov, katastrálny odbor preskúmal obsah podania v zmysle príslušných 

ustanovení katastrálneho zákona  a zákona o správnych poplatkoch a  zistil nasledovné :  

 

V zmysle § 32 ods. 1  katastrálneho zákona  okresný úrad rozhodne o návrhu na vklad do 30 dní 

odo dňa doručenia  návrhu na vklad. 

 

V zmysle § 10 ods. 1  Zákona 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch platí: 

„ Správny orgán rozhodne o vrátení poplatku v plnej výške, ak sa nemohol vykonať úkon alebo uskutočniť 

konanie bez zavinenia poplatníka v lehote ustanovenej podľa osobitného predpisu alebo na základe 

žiadosti poplatníka, ak bol poplatok zaplatený bez toho, aby bol na to poplatník povinný, ak pri 

jednotlivých položkách v sadzobníku nie je ustanovené inak.“  

 

V zmysle § 10 ods. 3 Zákona 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch platí: 

„Poplatok alebo preplatok vráti 

a) správny orgán nezapojený do centrálneho systému evidencie poplatkov, ktorý poplatok vybral, 

najneskôr do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o vrátení poplatku alebo preplatku,  

b) prevádzkovateľ systému najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia odpisu právoplatného rozhodnutia 

o vrátení poplatku alebo preplatku; odpis právoplatného rozhodnutia o vrátení poplatku alebo 

preplatku je správny orgán zapojený do centrálneho systému evidencie poplatkov povinný odoslať 

prevádzkovateľovi systému bez zbytočného odkladu.“  

 

Vyššie označený návrh  na vklad bol Okresnému úradu Púchov, katastrálny odbor  doručený dňa 

14.04.2020, pričom rozhodnutie o povolení vkladu bol vydané dňa 25.06.2020, teda po uplynutí 

zákonnej 30 dňovej lehoty.  

 

 Keďže správny orgán nerozhodol o návrhu na vklad v zákonnej 30-dňovej lehote vznikol 

poplatníkovi nárok na vrátenie poplatku vo výške 100 % zo zaplateného správneho poplatku (66 ,- 

EUR), čo predstavuje 66,- EUR.  

 

Na základe vyššie uvedených dôvodov Okresný úrad Púchov, katastrálny odbor rozhodol tak, 

ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

 

P o u č e n i e: 

 

Proti tomuto rozhodnutiu  sa podľa ust. § 10 ods. 7 zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych 

poplatkoch v znení neskorších predpisov nemožno odvolať. Rozhodnutie nadobúda právoplatnosť 

dňom doručenia.  Toto rozhodnutie je podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny 

poriadok   preskúmateľné súdom po nadobudnutí právoplatnosti. 

        

                                                              

 

                                 

                                                                                                            JUDr. Vladimír Svitek 

                                                                                                                   vedúci odboru   
Doručuje sa: všetkým účastníkom č. V 761/2020 

Po nadobudnutí právoplatnosti: Slovenská pošta, a.s,.CSPPSaA Košice-PSSR, Thurzova 1, 042 21 Košice – odpis 

rozhodnutia. 


