katastrálny odbor
oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam
Baštová 16/A, 060 01 Kežmarok

OU-KK-KO- V 763/2022/DP

Kežmarok 05.04.2022
ROZHODNUTIE

Okresný úrad Kežmarok, katastrálny odbor ako správny orgán príslušný na konanie 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 v platnom znení rozhodol o návrhu na
vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností podanom dňa 10.03.2022, ktorého prílohou je
darovacia zmluva uzavretá medzi účastníkmi
Lubomír Laskovský, Rydultowská 1390, 735 14 Orlová-Lutyně, Česká republika (ako darca)
a
Milan Laskovský, 1. Máje 1257, 735 14 Orlová-Lutyně, Česká republika (ako obdarovaný)
t a k t o:
konanie sa podľa ust. § 31a písm. c) 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
prerušuje na dobu 30 dní.
Odôvodnenie:
Vyššie uvedený účastník konania Lubomír Laskovský ako navrhovateľ navrhoval povoliť
vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností (ďalej len ,,návrh na vklad“)
k nehnuteľnosti v katastrálnom území Červený Kláštor zapísanej v liste vlastníctva č. 493
ako spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1/1 v pomere k celku vlastníka - darcu na pozemku
registra C KN parcelné č. 22/1 – orná pôda o výmere 962 m2, pričom predmetnom prevodu
je ,,novovytvorený“ pozemok registra C KN parcelné č. 22/1 – orná pôda o výmere 448 m2
v prospech obdarovaného v podiele 1/1 v pomere k celku, podľa geometrického plánu č.
45948364-5/2022, úradne overeného pod č. G1-84/2022, na základe vyššie uvedenej darovacej
zmluvy zo dňa 02.03.2022.
Okresný úrad Kežmarok, katastrálny odbor (ďalej aj len ,,správny orgán“) po preskúmaní návrhu
na vklad a jeho príloh zistil nasledovné:
- Nikde v návrhu na vklad nie je uvedené vlastníctvo darcu podľa aktuálneho zápisu v
údajoch katastrálneho operátu tak, ako ustanovuje § 24 ods. 1 písm. e) katastrálneho
zákona v platnom znení, čo teda podľa ust. § 31 ods. 1 katastrálneho zákona v platnom
znení spôsobuje nedostatočnú určitosť a zrozumiteľnosť právneho úkonu kvôli nesúladu
s údajmi správneho orgánu, v ktorých sa ,,zatiaľ“ žiadny vyššie uvedený pozemok
registra C KN parcelné č. 22/1 – orná pôda o výmere 448 m2, v katastrálnom území
Červený Kláštor, nenachádza. Ten vznikne až na základe geometrického plánu č.
45948364-5/2022, úradne overeného pod č. G1-84/2022.
Preto je nutné dodatkom návrhu na vklad opraviť, resp. doplniť vyššie uvedené údaje
tak, aby boli v súlade s právnym stavom, teda aktuálnymi údajmi správneho orgánu
a predmetným geometrickým plánom, a teda aby návrh na vklad a doložená darovacia
zmluva ako celok nespôsobovali nezrozumiteľnosť a neurčitosť právneho úkonu, čo
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znamená doplniť genézu vzniku novovytvoreného pozemku a vlastníctvo
,,pôvodného“ pozemku, čo vytvorí súlad ustanovený § 30 ods. 5 katastrálneho
zákona v platnom znení.
Z vyššie uvedeného dôvodu je potrebné Okresnému úradu Kežmarok, katastrálnemu odboru
doručiť dodatok k návrhu na vklad v jednom vyhotovení, v ktorom budú opravené, resp.
doplnené vyššie uvedené údaje. Dodatok k návrhu na vklad musí byť datovaný a podpísaný
účastníkom konania: Lubomír Laskovský ako navrhovateľom. V dodatku ďalej musí byť
uvedené, že ostatné znenie návrhu na vklad zo dňa 02.03.2022 zostáva nezmenené
v platnosti.
Podľa ust. § 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.
Upozorňujeme Vás, že ak sa uvedené nedostatky neodstránia v lehote 30 dní odo dňa
doručenia tohto rozhodnutia, konanie bude podľa ust. § 31b ods. 1 písm. f) katastrálneho zákona
zastavené.
Z uvedeného dôvodu správny orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu sa podľa ust. § 29 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
v platnom znení nemožno odvolať. Toto rozhodnutie nie je podľa ust. § 7 zákona č. 162/2015 Z.
z. – Správny súdny poriadok v platnom znení preskúmateľné súdom.

JUDr. Dávid Pospíšil
zamestnanec s osobitnou spôsobilosťou
rozhodovať o návrhu na vklad

Rozhodnutie sa doručí podľa ust. § 25 katastrálneho zákona v platnom znení:
Lubomír Laskovský, Rydultowská 1390, 735 14 Orlová-Lutyně, Česká republika
Milan Laskovský, 1. Máje 1257, 735 14 Orlová-Lutyně, Česká republika
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