katastrálny odbor
Baštová 16/A, 060 01 Kežmarok

OU-KK-KO-X31/2022-2/Jr

Kežmarok 17.05.2022

Okresný úrad Kežmarok, katastrálny odbor, príslušný na konanie na základe ustanovenia
§ 18 ods. 1 písm. 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 (katastrálny zákon) a
§ 5 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, vo veci opravy chyby
v katastrálnom operáte podľa § 59 katastrálneho zákona vedenej pod číslom konania
OU-KK-KO-X31/2022

rozhodol
takto:
v súlade s ustanovením § 30 ods. 1 písm. h) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov konanie o oprave chyby v katastrálnom operáte začaté z vlastného podnetu

z a s t a v u j e.
Odôvodnenie:
Okresný úrad Kežmarok, katastrálny odbor v rámci svojej činnosti zistil, že v katastrálnom
území (ďalej len „k.ú.“) Zálesie, v súbore popisných informácií katastra nehnuteľností
na liste vlastníctva (ďalej len „LV“) č. 312 a na LV č. 313, je chyba v evidencii poznámky
vo veci exekučného konania EX 1728/98, Exekútorský úrad Košice II – JUDr. Renáta Ďurková,
súdny exekútor, a to zápisom k vlastníkovi:
Bendíková Ľudmila r. Bachledová, nar. 11.02.1970, Letná 3370/21, 058 01 Poprad, SR,
<0000> na LV č. 312 pod B37:
Vlastník B36-37 – Bendíková Ľudmila – podiel 119/32256 – Exekútorský úrad Košice II –
JUDr. Renáta Ďurková, súdny exekútor, Vrátna 22 – EX 1728/98 – Upovedomenie o začatí
exekúcie zriadením exek. záložného práva v prospech oprávneného Poštová banka a.s., hl.
pobočka Košice o.z., Moldavská cesta 10 – na pozemky p.č. 486/7, 486/30, 486/66, 486/96 –
P2 271/07 – 23/07
na LV č. 313 pod B36:
Vlastník B35-36 Bendíková Ľudmila – podiel 119/32256 – Exekútorský úrad Košice II –
JUDr. Renáta Ďurková, súdny exekútor, Vrátna 22 – EX 1728/98 – Upovedomenie o začatí
exekúcie zriadením exek. záložného práva v prospech oprávneného Poštová banka a.s., hl.
pobočka Košice o.z., Moldavská cesta 10 – na pozemky p.č. 486/108 – P2 271/07 – 23/07.
Okresný úrad Kežmarok, katastrálny odbor začal z vlastného podnetu konanie o oprave
chyby v katastrálnom operáte v zmysle § 59 ods. 1 a ods. 2 písm. a) katastrálneho zákona.
V zmysle § 18 ods. 3 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
v nadväznosti na § 18 ods. 2 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov správny orgán upovedomil účastníkov konania zaslaním Oznámenia o začatí konania
o oprave chyby v katastrálnom operáte č. OU-KK-KO-X31/2022-1/Jr zo dňa 02.05.2022.

Okresný úrad Kežmarok, katastrálny odbor zistil nasledovné skutočnosti, ktoré
uviedol v zaslanom Oznámení o začatí konania o oprave chyby v katastrálnom operáte č.
OU-KK-KO-X31/2022-1/Jr zo dňa 02.05.2022.
Na základe doručenej verejnej listiny: Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením
exekučného záložného práva, vydanej Exekútorským úradom pri Okresnom súde Košice II,
JUDr. Renáta Ďurková, súdna exekútorka, so sídlom Košice, Vrátna 22/A, v exekučnom konaní
EX 1728/1998 (ďalej len „Upovedomenie o začatí exekúcie“), v katastri nehnuteľností
zaregistrované pod č. P2 271/07, bol vykonaný zápis poznámky, okrem iného, na LV č. 62 k. ú.
Zálesie na nehnuteľnosti, a to parcely registra E KN:
č. 486/7, druh pozemku lesné pozemky o výmere 4316 m2
č. 486/30, druh pozemku lesné pozemky o výmere 4316 m2
č. 486/66, druh pozemku lesné pozemky o výmere 7733 m2
č. 486/96, druh pozemku lesné pozemky o výmere 7733 m2
č. 486/108, druh pozemku lesné pozemky o výmere 4251 m2
vlastník:
Bendíková Ľudmila r. Bachledová, nar. 11.02.1970, Letná 3370/21, Poprad,
v podiele 119/32256 k celku.
Zápis poznámky k vyššie uvedenému podielu Ľudmily Bendíkovej na LV č. 62 bol vykonaný
pod číslom zmeny 23/07.
Spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 119/32256 k celku, ktorý bol predmetom Upovedomenia
o začatí exekúcie P2 271/07, bol v tom čase evidovaný na LV č. 62 na meno Ľudmily Bendíkovej
pod poradovým číslom B 44 (ďalej len „predmetný spoluvlastnícky podiel“), na základe
Osvedčenia o dedičstve 1D 1016/1999 – Z 1026/04 – 18/04.
Predmetný spoluvlastnícky podiel bol následne predmetom opravy chyby v katastrálnom
operáte č. k. X 47/2010. Rozhodnutím vtedajšej Správy katastra Kežmarok o oprave chyby
v katastrálnom operáte zo dňa 13.07.2010 bol predmetný spoluvlastnícky podiel opravený
z nesprávnej veľkosti 119/32256 na správny vo veľkosti 119/55296 k celku.
Dôvodom opravy chyby bolo zistenie, že pri zápise Osvedčenia o dedičstve 1D 1016/1999 –
Z 1026/04, došlo k chybnému výpočtu nadobúdaných spoluvlastníckych podielov, a preto bol
na LV č. 62 zapísaný v prospech Ľudmily Bendíkovej nesprávny spoluvlastnícky podiel
vo veľkosti 119/32256 k celku.
Rozhodnutie o oprave chyby v katastrálnom operáte č. k. X 47/2010 bolo riadne doručené dňa
22.07.2010 na Exekútorský úrad Košice II, JUDr. Renáta Ďurková, súdna exekútorka, Vrátna 22,
040 01 Košice.
LV č. 62 bol následne zrušený pri zápise Registra obnovenej evidencie pozemkov (ROEP)
v k. ú. Zálesie, pričom parcely registra „E“ evidované na tomto liste vlastníctva boli zapísané
na LV č. 312 a na LV č. 313. Na LV č. 312 boli zapísané parcely registra E KN č. 486/7,
č. 486/30, č. 486/66, č. 486/96 a na LV č. 313 bola zapísaná parcela E KN č. 486/108.
Predmetný spoluvlastnícky podiel bol v prospech Ľudmily Bendíkovej zapísaný na LV č. 312
pod B 36 a na LV č. 313 pod B 35.
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Po zápise ROEP bol na LV č. 312 a na LV č. 313 prevedený aj zápis exekučného konania
EX 1728/98, ktoré bolo v katastri evidované na základe Upovedomenia o začatí exekúcie
P2 271/07 na LV č. 62 na predmetný spoluvlastnícky podiel Ľudmily Bendíkovej.
Pri uvedenom zápise došlo k chybnej aktualizácii údajov a poznámka vedená v katastri
vo veci exekučného konania EX 1728/98 bola omylom zapísaná aj k inému podielu tohto
vlastníka, ktorý nebol predmetom Upovedomenia o začatí exekúcie P2 271/07. Ide o podiel
vo veľkosti 151/69120 k celku vedený v prospech Ľudmily Bendíkovej na LV č. 312 pod B 37
a na LV č. 313 pod B 36.
Z vyššie uvedených dôvodov došlo k nesprávnej evidencii poznámky vo veci exekučného
konania EX 1728/98 na spoluvlastnícky podiel Ľudmily Bendíkovej vo veľkosti 151/69120
k celku, ktorý je evidovaný na LV č. 312 pod B 37 a na LV č. 313 pod B 36.
Na Okresný úrad Kežmarok, katastrálny odbor bola dňa 07.10.2021 doručená verejná listina
označená EX 1728/98-D, vydaná súdnym exekútorom JUDr. Michaela Zubaľ Burdová,
Exekútorský úrad so sídlom Štefánikova 18, 066 01 Humenné, v ktorej žiada o zrušenie blokácie
nehnuteľností (výmaz poznámky a výmaz ťarchy) nachádzajúcich sa v k. ú. Zálesie, okrem
iných, na LV č. 312 a na LV č. 313 na predmetný spoluvlastnícky podiel (ďalej len „Zrušenie
exekučného záložného práva“).
Doručené Zrušenie exekučného záložného práva bolo v katastri zaregistrované pod číslom
Z 2386/21 a zápis do katastra bol vykonaný pod číslom zmeny 1/22.
Podľa Zrušenia exekučného záložného práva Z 2386/21 bol urobený výmaz poznámky
na LV č. 312 pod B 36 – podiel 119/55296 k celku a na LV č. 313 pod B 35 – podiel 119/55296
k celku, vlastník Ľudmila Bendíková.
Z vyššie uvedených zistených skutočností je zrejmé, že v katastri nehnuteľností na LV č. 312
pod B 37 a na LV č. 313 pod B 36 – vlastník Bendíková Ľudmila r. Bachledová, nar. 11.02.1970,
Letná 3370/21, 058 01 Poprad, sú evidované chybné údaje, a to zápis poznámky vo veci
exekučného konania EX 1728/98, ktorá je evidovaná v rozpore s verejnou listinou
Upovedomenie o začatí exekúcie P2 271/07.
Podľa § 59 ods. 1 katastrálneho zákona:
Konanie o oprave chyby je konanie, v ktorom okresný úrad opravuje chybné údaje katastra,
ktoré vznikli jeho vlastnou činnosťou alebo činnosťou iných štátnych orgánov, notárov alebo
iných osôb na základe chybných podkladov okresného úradu. Oprava chyby sa vykoná zápisom
do katastra na základe rozhodnutia o oprave chyby alebo protokolu o oprave chyby.
Podľa § 59 ods. 2 písm. a) katastrálneho zákona:
Okresný úrad opraví údaje katastra uvedené v § 7, ak sú v rozpore s rozhodnutím o povolení
vkladu, verejnou listinou alebo s inou listinou, na základe ktorej bol vykonaný zápis do katastra;
to neplatí, ak boli údaje zapísané podľa§ 42 ods. 6.
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Na základe zistených skutočností bude oprava chyby vykonaná nasledovne:
Na LV č. 312 k. ú. Zálesie sa zruší zápis:
Poznámka pod B 37
Vlastník B36-37 – Bendíková Ľudmila – podiel 119/32256 – Exekútorský úrad Košice II –
JUDr. Renáta Ďurková, súdny exekútor, Vrátna 22 – EX 1728/98 – Upovedomenie o začatí
exekúcie zriadením exek. záložného práva v prospech oprávneného Poštová banka a.s., hl.
pobočka Košice o.z., Moldavská cesta 10 – na pozemky p. č. 486/7, 486/30, 486/66, 486/96 –
P2 271/07 – 23/07
Na LV č. 313 k. ú. Zálesie sa zruší zápis:
Poznámka pod B 36
Vlastník B35-36 Bendíková Ľudmila – podiel 119/32256 – Exekútorský úrad Košice II –
JUDr. Renáta Ďurková, súdny exekútor, Vrátna 22 – EX 1728/98 – Upovedomenie o začatí
exekúcie zriadením exek. záložného práva v prospech oprávneného Poštová banka a.s., hl.
pobočka Košice o.z., Moldavská cesta 10 – na pozemky p. č. 486/108 – P2 271/07 – 23/07
Správny orgán po zaslaní Oznámenia o začatí konania o oprave chyby v katastrálnom operáte
č. OU-KK-KO-X31/2022-1/Jr zo dňa 02.05.2022 zistil, že v katastri nehnuteľností bol dňa
09.05.2022 vykonaný výmaz vyššie uvedených poznámok exekučného záložného práva
evidovaných na meno Bendíkovej Ľudmily na LV č. 312 pod B 37 a na LV č. 313 pod B 36
v k.ú. Zálesie vo veci exekučného konania EX 1728/98.
Výmaz poznámok bol urobený na základe verejnej listiny zo dňa 05.05.2022 doručenej
súdnym exekútorom JUDr. Michaela Zubaľ Burdová, Exekútorský úrad so sídlom Štefánikova
18, 066 01 Humenné, č. EX 1728/98-D, v katastri registrovanej pod číslom P 81/22, v ktorej
žiada o zrušenie blokácie – zrušenie exekučného záložného práva (výmaz poznámky a ťarchy)
nehnuteľností nachádzajúcich sa v k.ú. Zálesie, okrem iných, na LV č. 312 pod B 37 a na LV
č. 313 pod B 36 – vlastník Bendíková Ľudmila r. Bachledová, nar. 11.02.1970, Poprad.
Výmazom predmetných poznámok exekučného záložného práva vo veci exekučného konania
EX 1728/98 z LV č. 312 pod B 37 a z LV č. 313 pod B 36 k.ú. Zálesie, evidovaných na meno
Bendíkovej Ľudmily r. Bachledovej, nar. 11.02.1970, odpadol dôvod konania o oprave chyby
v katastrálnom operáte č. OU-KK-KO-X31/2022, začatého na podnet správneho orgánu.
Z vyššie uvedeného dôvodu správny orgán podľa § 30 ods. 1 písm. h) zák. č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov konanie o oprave chyby v katastrálnom operáte
č. OU-KK-KO-X31/2022 zastavuje.
Správny orgán v priebehu konania zistil, že pobyt účastníka konania Bendíkovej Ľudmily r.
Bachledovej, nar. 11.02.1970, nie je mu známy a z uvedeného dôvodu Rozhodnutie o zastavení
konania o oprave chyby v katastrálnom operáte č. OU-KK-KO-X31/2022-2/Jr zo dňa 17.05.2022
doručuje podľa § 26 ods. 1 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
verejnou vyhláškou.
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Podľa § 30 ods. 1 písm. h) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok):
Správny orgán konanie zastaví, ak odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho
orgánu.
Podľa § 30 ods. 2 správneho poriadku:
Proti rozhodnutiu o zastavení konania podľa odseku 1 písm. b), c), f), g) a h) sa nemožno
odvolať.
Podľa § 26 ods. 1 správneho poriadku:
Doručenie verejnou vyhláškou použije správny orgán v prípade, keď účastníci konania alebo ich
pobyt nie sú mu známi, alebo pokiaľ to ustanovuje osobitný zákon.
Na základe uvedených dôvodov správny orgán rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej
časti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 30 ods. 2 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov sa nemožno odvolať.
Toto rozhodnutie je podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok
preskúmateľné súdom po nadobudnutí právoplatnosti.

Ing. Iveta Kapolková
vedúca odboru

Rozhodnutie sa doručí elektronicky:
Súdny exekútor JUDr. Michaela Zubaľ Burdová, Exekútorský úrad so sídlom Štefánikova 18,
066 01 Humenné, SR
Rozhodnutie sa doručí verejnou vyhláškou:
Bendíková Ľudmila, Poprad
1-krát spis
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