
O k r e s n ý   ú r a d   G a l a n t a,   k a t a s t r á l n y    o d b o r  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ROZHODNUTIE 

 

Číslo vkladu: V 242/2019 

       Galanta dňa 06.03.2019  

 

Okresný úrad Galanta, katastrálny odbor, ako orgán príslušný podľa § 18 ods. 1 

zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv 

k  nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov na návrh  

 

Vincent Morva, rodné priezvisko Morva, dátum narodenia 24. 11. 1961, Medveďov 191, 930 

07 Medveďov, 

Patrik Páleník, rodné priezvisko Páleník, dátum narodenia 4. 10. 1984, Tomášikovo 372, 925 

04 Tomášikovo, 

Giovanni Ieracitano, rodné priezvisko Ieracitano, dátum narodenia 5. 7. 1962, Lassallestrasse 

55, 809 95 Mníchov, Nemecko, 

Zuzana Ieracitano, rodné priezvisko Tóthová, dátum narodenia 19. 6. 1968, Lassallestrasse 

55, 809 95 Mníchov, Nemecko, 

 doručený dňa 18.01.2019 vydáva toto 

 

r o z h o d n u t i e : 

 

Podľa ustanovenia §  31 ods.3   katastrálneho zákona  p o v o ľ u j e   v k l a d    

vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam v katastrálnom území 

Vozokany 
 

na liste vlastníctva číslo : 10 

 - Pozemok registra C KN parcelné číslo 16/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo 

výmere 335 m² 

- Pozemok registra C KN parcelné číslo 16/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo 

výmere 137 m² 

 - Pozemok registra C KN parcelné číslo 16/3, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo 

výmere 28 m² 

- Stavba so súpisným číslom 293 rodinný dom na pozemku registra C KN s parcelným číslom 

16/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie 

 - Stavba bez súpisného čísla komora na pozemku registra C KN s parcelným číslom 16/3, 

druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie 

 

v prospech  

Giovanni Ieracitano, rodné priezvisko Ieracitano, dátum narodenia 5. 7. 1962, 

Lassallestrasse 55, 809 95 Mníchov  a   Zuzana Ieracitano, rodné priezvisko Tóthová, 

dátum narodenia 19. 6. 1968, Lassallestrasse 55, 809 95 Mníchov, Nemecko. 

 

 



  

na základe kúpnej zmluvy  a dodatku č.1 ku kúpnej zmluve uzavretej medzi účastníkmi:  

predávajúci: 

Vincent Morva, rodné priezvisko Morva, dátum narodenia 24. 11. 1961, Medveďov 191, 930 

07 Medveďov, 

Patrik Páleník, rodné priezvisko Páleník, dátum narodenia 4. 10. 1984, Tomášikovo 372, 925 

04 Tomášikovo, 

kupujúci: 

Giovanni Ieracitano, rodné priezvisko Ieracitano, dátum narodenia 5. 7. 1962, Lassallestrasse 

55, 809 95 Mníchov, Nemecko 

Zuzana Ieracitano, rodné priezvisko Tóthová, dátum narodenia 19. 6. 1968, Lassallestrasse 

55, 809 95 Mníchov, Nemecko 

  

 

Vklad povolený dňa 06.03.2019 a týmto dňom nadobudlo rozhodnutie aj právoplatnosť.  

Právne účinky vkladu nastali dňa : 06.03.2019.    

 

Poučenie: 

Proti rozhodnutiu, ktorým sa vklad povoľuje, nemožno podľa § 31 ods. 5 zákona NR SR č. 

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

k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov podať odvolanie, návrh 

na obnovu konania a ani ho nemožno preskúmať mimo odvolacieho konania.  

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

preskúmateľné súdom po nadobudnutí právoplatnosti.                                                

 

 

                                                        

 

 

 

 

        Ing. Mária Halánová 

 

      Oprávnená rozhodovať o návrhu na vklad 

      podľa ust. §33 ods. 1 katastrálneho zákona. 
 

 

 

 

 

 

Doručí sa: 

 

1. Vincent Morva, Medveďov 191, 930 07 Medveďov, 

2. Patrik Páleník, Tomášikovo 372, 925 04 Tomášikovo, 

3. Giovanni Ieracitano, doručuje sa podľa § 25 zákona č. 162/1995, 

4. Zuzana Ieracitano, doručuje sa podľa § 25 zákona č. 162/1995. 

 


