katastrálny odbor
Štefánikova 18, 066 01 Humenné

Č. k.: V 443/2019

Humenné 18.04.2019

ROZHODNUTIE
Okresný úrad Humenné, katastrálny odbor ako orgán príslušný na rozhodovanie
o povolení vkladu podľa ust. § 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
(ďalej len ,,katastrálny zákon“) r o z h o d o l o návrhu na vklad vlastníckeho práva a vecného
bremena podanom dňa 11.03.2019 a zaevidovanom pod č. k. V 443/2019, ktorého prílohou je
Darovacia zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena zo dňa 15.02.2019 uzavretá medzi
účastníkmi:
Cyril FEDORČÁK, bytom Starinská 2298/161, 066 01 Humenné
Oľga FEDORČÁKOVÁ, bytom Starinská 2298/161, 066 01 Humenné
a
Monika BISKUPIČOVÁ, bytom Vrbová 15, 900 45 Malinovo
Adriana STRAZSKY, bytom 52 Cross st., New Canaan CT. 068 40, USA

takto

konanie sa podľa ust. § 31a písm. c) zákona č. 162/1995 Z. z. katastrálneho zákona
p r e r u š u j e na dobu 30 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia.

Odôvodnenie
Dňa 11.03.2019 bol na Okresný úrad Humenné, katastrálny odbor podaný návrh na vklad
Darovacej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena zo dňa 15.02.2019 ( ďalej len
„zmluva“) k nehnuteľnostiam nachádzajúcim sa v katastrálnom území Humenné zapísaných na
LV č. 3371.
Okresný úrad Humenné, katastrálny odbor po preskúmaní návrhu na vklad zistil
nasledovné:
Podľa § 42 ods. 3 katastrálneho zákona podpis prevodcu na zmluve, podpis povinného z
predkupného práva, podpis povinného v prípade vzniku vecného bremena alebo podpis
oprávneného v prípade zániku vecného bremena na zmluve, podpisy spoluvlastníkov na zmluve o
zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva alebo pri vyporiadaní bezpodielového
spoluvlastníctva manželov musia byť osvedčené podľa osobitných predpisov; ak sú tieto osoby
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zastúpené, ich podpis na splnomocnení musí byť tiež osvedčený. To neplatí, ak je účastníkom
zmluvy štátny orgán, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok, Železnice
Slovenskej republiky alebo ak ide o zmluvu o prevode nehnuteľnosti vyhotovenú vo forme
notárskej zápisnice alebo autorizovanú advokátom.
Podľa ust. § 30 ods. 3 katastrálneho zákona pred podaním návrhu na vklad v
elektronickej podobe alebo v listinnej podobe môže účastník konania vyplniť oznámenie o návrhu
na vklad v elektronickej podobe. Ak do 90 dní od vyplnenia oznámenia o návrhu na vklad
účastník konania nepodá návrh na vklad, na oznámenie sa neprihliada.
Podľa ust. § 30 ods. 4 katastrálneho zákona prílohou k návrhu na vklad je zmluva, na
ktorej základe má byť zapísané právo k nehnuteľnosti do katastra, v dvoch vyhotoveniach.
Ďalšími prílohami sú: d) oznámenie podľa odseku 3 v papierovej podobe.
Podľa položky č. 11 bodu 3 splnomocnenia sadzobníka k zák. č. 145/1995 Z. z. o
správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto
položky znížený o 15 eur, ak účastník konania o vklade práva podal oznámenie podľa § 30 ods. 3
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise
vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) znení neskorších predpisov bez
ohľadu na počet právnych úkonov, ktoré sú uvedené v oznámení.
Ak sú predmetom návrhu na vklad do katastra nehnuteľností právne vzťahy z viacerých druhov
právnych úkonov, poplatok sa vyberie za každý právny úkon osobitne podľa tejto položky.
Podľa § 24 ods. 4 vyhlášky ÚGKK SR č. 461/2009 Z.z,., ktorou sa vykonáva katastrálny
zákon ak oznámenie o návrhu na vklad nie je v súlade s údajmi v zmluve a s údajmi v katastri,
nepovažuje sa za prílohu návrhu na vklad.
Okresný úrad Humenné, katastrálny odbor zo spisu zistil, že z návrhu na vklad, ako aj
k nemu priloženej zmluve vyplýva, že jej účastníci žiadajú o zápis vlastníckeho práva a zároveň
vecného bremena. Teda predmetom návrhu na vklad sú dva právne úkony jej účastníkov.
Na predmetnej zmluve sú úradne overené podpisy obidvoch darcov, ale absentuje úradne
overenie podpisov obdarovaných v zmysle cit. ust. § 42 ods. 3 katastrálneho zákona , ktoré sú
v tomto prípade zároveň aj povinné z vecného bremena.
Zároveň navrhovatelia, ako prílohu návrhu predložili dňa 11.03.2019 oznámenie o návrhu
na vklad z návrhu na vklad práva z darovacej zmluvy a potvrdenie o úhrade správneho poplatku
vo výške 51 €. Nasledujúci deň 12.03.2019 navrhovatelia doručili do spisu ďalšie oznámenie
o návrhu na vklad, ale zo zmluvy o zriadení alebo zrušení vecného bremena a ďalšie potvrdenie
o úhrade správneho poplatku vo výške 51 €.
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V zmysle zákona o správnych poplatkoch však môže byť správny poplatok na základe
podaného oznámenia o návrhu na vklad znížený celkovo len o 15 €, bez ohľadu na počet
právnych úkonov uvedených v oznámení.
Navyše z oznámenia o návrhu na vklad doručeného do spisu dňa 12.03.2019, vyplýva, že
bolo podané dňa 11.03.2019 o 16:02 hod. a samotný návrh na vklad bol podaný dňa 11.03.2019
o 15:04 hod. Keďže z ust. § 30 ods. 3 katastrálneho zákona vyplýva, že oznámenie o návrhu na
vklad je možné urobiť len pred podaním návrhu, aj z tohto dôvodu nemôže Okresný úrad
Humenné, katastrálny odbor na toto oznámenie prihliadať.
Obidve doručené oznámenia o návrhu na vklad však neobsahujú všetky nehnuteľnosti,
ktoré sú predmetom prevodu a nie je v nich správne označenie spoluvlastníckeho podielu
nadobúdateľov, keď je uvedené, že títo nadobúdajú podiel vo výške 1/1, čo nie je v súlade
s údajmi uvedenými v zmluve a v konečnom dôsledku ani nie je možné, keďže tento podiel
nenadobúdajú do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Preto ani na oznámenie o návrhu
na vklad, ktoré bolo podané včas nemôže Okresný úrad Humenné, katastrálny odbor v zmysle
ust. § 24 ods. 4 vyhlášky ÚGKK SR č. 461/2009 Z.z. prihliadať.
V zmysle sadzobníka k zák. o správnych poplatkoch je úkon správneho orgánu
smerujúcemu k vydaniu rozhodnutia o vklade zjednodušený tým, že údaje z oznámenia o návrhu
na vklad je možné automaticky použiť v rozhodnutí o vklade. Údaje v listinách, ako sú zmluvy,
verejné listiny a iné listiny musia byť v súlade s katastrom, aby údaje z nich boli do katastra
zapísateľné. Uvedený účel je však tým, že údaje uvedené v oznámení o návrhu na vklad nie sú
totožné s údajmi v zmluve, zmarený. Z tohto dôvodu je potrebné, aby Okresný úrad Humenné,
katastrálny odbor vyzval navrhovateľov na doplatenie správneho poplatku.
Na základe vyššie uvedeného je teda potrebné úradne osvedčiť podpisy obdarovaných
– povinných z vecného bremena a zároveň doplatiť správny poplatok za obidva právne
úkony, ktoré sú predmetom návrhu na vklad, spolu vo výške 30 €.
Zmluvy a potvrdenie o úhrade správneho poplatku môže účastník poslať poštou alebo
predložiť osobne do podateľne na Okresný úrad Humenné, katastrálny odbor s uvedením čísla
vkladového konania.
Podľa § 31a písm. c) katastrálneho zákona 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.
Na základe uvedených skutočností Okresný úrad Humenné, katastrálny odbor rozhodol
tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
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Pokiaľ je konanie prerušené, lehoty podľa zákona o správnom konaní neplynú. Ak
účastníci konania nedostatky neodstránia v určenej lehote, konanie bude podľa ust. § 31b písm.
f) katastrálneho zákona zastavené.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu sa podľa § 29 ods. 3 zákona 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.

JUDr. Anton Hlavatý
zamestnanec s osobitnou odbornou spôsobilosťou
rozhodovať o návrhu na vklad

Rozhodnutie sa doručí:
1. Cyril FEDORČÁK, Starinská 2298/161, 066 01 Humenné
2. Oľga FEDORČÁKOVÁ, Starinská 2298/161, 066 01 Humenné
3. Monika BISKUPIČOVÁ, Vrbová 15, 900 45 Malinovo
4. Adriana STRAZSKY, 52 Cross st., New Canaan CT. 068 40, USA
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