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

Kežmarok 01.10.2019

OU-KK-KO-V 1355/2019/Kr

ROZHODNUTIE
Okresný úrad Kežmarok, katastrálny odbor ako správny orgán príslušný na konanie podľa
ustanovení § 18 ods. 2 písm. 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 r o z h o do l o návrhu
na vklad vlastníckeho práva podanom dňa 24.05.2019, ktorého prílohou je kúpna zmluva
uzavretá medzi účastníkmi
PhDr. Jozef Smrek, Spišská Nová Ves, Trieda 1.mája 2493/59 ako „predávajúci“
Otília Smreková, Spišská Nová Ves, Trieda 1.mája 2493/59 ako „predávajúci“
a
Lenka Smreková, Švédsko, Alggatan 18B, Limhamn ako „kupujúci“
Peter Smrek, Spišská Nová Ves, Trieda 1.mája 2493/59 ako „kupujúci“

t a k t o:
konanie sa podľa ust. § 31b ods. 1 písm. f) 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 z a s t a v u j e.

Odôvodnenie:
Navrhovatelia PhDr. Jozef Smrek a Otília Smreková žiadali vykonať vklad vlastníckeho
práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam zapísaným v liste vlastníctva č.1233 a č.2156
v katastrálnom území Slovenská Ves, na základe vyššie uvedenej zmluvy uzavretej dňa
09.04.2019.
Okresný úrad Kežmarok, katastrálny odbor po preskúmaní návrhu na vklad a jeho príloh
zistil, že právnym úkonom kúpnej zmluvy na podklade geometrického plánu č.2/2019 úradne
overeného pod č.G1 168/19 dochádza k drobeniu v zmysle § 23 ods.1 zák.č.180/1995 Z .z.
v platnom znení. Na základe uvedeného zákona nesmie vzniknúť na základe právneho úkonu,
rozdelením jestvujúcich pozemkov, pozemok menší ako 2000 m2, ak ide o poľnohospodársky
pozemok nachádzajúci sa v extraviláne obce. Na základe vyššie uvedeného je potrebné
zdokladovať výnimku uvedenú v §24 zák.č.180/1995Z.z. v platnom znení.
§24
Ak majú na základe právneho úkonu vzniknúť k jestvujúcim poľnohospodárskym pozemkom
v extraviláne obce spoluvlastnícke podiely, platia podmienky uvedené v § 22 a 23. To neplatí, ak
sa podiel na pozemku spoluvlastníka zvyšuje iným podielom alebo časťou podielu na tom istom
pozemku a vlastníctvo prevádzaného podielu alebo podielu, ktorý bol predmetom prechodu
vlastníckeho práva zanikne.
(2)

Ak na základe právneho úkonu vznikol spoluvlastnícky podiel, ktorý je v rozpore s
podmienkami ustanovenými v § 22 a 23, štát je oprávnený podať návrh na určenie jeho
neplatnosti. Pri podaní návrhu a v konaní pred súdom zastupuje štát prokurátor.
(3)
Podľa § 22 a 23 sa nepostupuje, ak
a)
sa pozemok rozdeľuje na účely výstavby alebo na iné účely, na ktoré by ho bolo možné
vyvlastniť alebo sa pozemok rozdeľuje podľa projektu pozemkových úprav
b)
ide o bezplatný prevod alebo prechod pozemkov podľa osobitného predpisu
c)
sa odčleňuje časť pozemku od pozemku, ktorý je uvedený v § 1 ods. 1, a táto časť sa pričleňuje k
susednému pozemku, pričom sa nevytvára samostatný nový pozemok,
d)
ide o pozemok, na ktorom sa majú zriadiť záhrady v území určenom územným plánom obce na
záhradkárske a rekreačné účely.
Z predloženej územnoplánovacej dokumentácie č.j. ObÚ 354/2019, 355/2019 a 356/2019 zo dňa
13.05.2019 nevyplývalo, že pozemky uvedené v zmluve sú určené na účely výstavby.
Ďalej bolo potrebné vypracovať dodatok k návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľností. Dňa 1.10.2018 nadobudla účinnosť novela zákona č.162/1995 Z.z., ktorou sa
zmenil § 24 uvedeného zákona, ktorý uvádza, ktoré náležitosti musí obsahovať návrh na začatie
katastrálneho zákona. Dodatok k návrhu na vklad, musí obsahovať náležitosti uvedené v §24
zákona č.162/1995 Z.z. v platnom znení. (Vo vašom návrhu na vklad chýba číslo úradného
overenia geometrického plánu a označenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu vyjadreného
zlomkom k celku, všetkých pozemkov, ktoré sú predmetom prevodu a u kupujúcej Lenky
Smrekovej adresa pre doručovanie v tuzemsku). Dodatok k návrhu na vklad musí byť
podpísaný všetkými navrhovateľmi.
Na základe vyššie uvedeného bolo potrebné preukázať Okresnému úradu Kežmarok splnenie
vyššie uvedených podmienok.
Dňa 18.06.2019 bolo vydané rozhodnutie o prerušení konania č. OU-KK-KOV 1355/2019/Kr z dôvodu odstránenia vyššie uvedených nedostatkov návrhu podľa ust.§ 31a
písm. c) katastrálneho zákona v platnom znení. Účastníci boli vyzvaní, aby v lehote 30 dní odo
dňa doručenia rozhodnutia o prerušení konania odstránili nedostatky podania.
Dňa 24.06.2019, 16.07.2019 a verejnou vyhláškou dňa 05.08.2019 bolo účastníkom konania
doručené rozhodnutie o prerušení konania, ktorého nedostatky neboli odstránené.
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Podľa ust. § 31b ods. 1 písm. f) katastrálneho zákona v platnom znení sa konanie o návrhu na
vklad zastaví, ak účastník konania v určenej lehote neodstránil nedostatky návrhu na vklad,
prípadne jeho príloh.
Z uvedených dôvodov správny orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať podľa ust. § 53 a nasl. zákona č.71/1967Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Prešov, odbor opravných
prostriedkov, oddelenie referátu katastra nehnuteľností prostredníctvom Okresného úradu
Kežmarok, katastrálneho odboru v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia.
Toto rozhodnutie je podľa §177 a nasl. zákona č.162/2015 Z.z. Správny súdy poriadok
preskúmateľné súdom po nadobudnutí právoplatnosti.
.

JUDr. Lenka Krasuľová
Zamestnanec s osobitnou spôsobilosťou
rozhodovať o návrhu na vklad
Rozhodnutie sa doručí ( do vlastných rúk s opakovaným doručením ):
1. PhDr. Jozef Smrek, 05205 Spišská Nová Ves, Trieda 1.mája 2493/59
2. Otília Smreková, 05205 Spišská Nová Ves, Trieda 1.mája 2493/59
3. Lenka Smreková, Švédsko, Alggatan 18B, 21613 Limhamn- verejnou vyhláškou
4. Peter Smrek, 05205 Spišská Nová Ves, Trieda 1.mája 2493/59
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