OKRESNÝ ÚRAD ZLATÉ MORAVCE
Katastrálny odbor
Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce

ROZHODNUTIE
o ustanovení opatrovníka
V Zlatých Moravciach dňa: 27. 11. 2018
Číslo: C 44/2017
Okresný úrad Zlaté Moravce, katastrálny odbor ako príslušný orgán podľa ustanovenia § 18
ods.2 písm.a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností
a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) a podľa §2 ods.3 zákona
NR SR č. 180/2013 Z.z. o organizácii štátnej správy a o zmene a o doplnení niektorých zákonov
v spojitosti s §16 ods.2 a §47 zák.č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

USTANOVUJE OPATROVNÍKA
na zastupovanie Evy Veselej, ktorá na evidovanej adrese Rínska 13, Nitra v evidencie obyvateľstva
je neznáma.
Za opatrovníka ustanovuje: Ing. Eriku Drienovskú nar. 4.10.1968, bytom Hosťovce č. 316, 95191
Hosťovce pracovníčku katastrálneho odboru Okresného úradu Zlaté Moravce.

od ô v o d n e n ie
Okresný úrad Zlaté Moravce, katastrálny odbor začal konanie podľa § 7 ods. 6 zákona NR
SR č. 180/1995 Z.z. o zmene údajov zapísaného registra obnovenej evidencie pozemkov vo veci
evidencie ako vlastníka Jozefa Krajčího ( Jakubov, zomrel 22.7.2008) v LV č. 2539 v kat. území
Velčice, nakoľko vlastnícke vzťahy nie sú evidované v súlade s listinou Rozhodnutia č. D 752/8112 v dedičskej veci po neb. Jánovi Tešíkovi – pôvodnom vlastníkovi z pkn.vl.č. 495.
V zmysle D 752/81-12 nehnuteľnosti z pkn.vl.č. 495 parc.č. 3188/2, parc.č. 3197/3, parc.č. 3526,
parc.č. 3527, parc.č. 3528 nadobudol v podiele ½ Ján Krajčí nar. 20. 9. 1948 a nie Krajčí Jozef
(Jakubov, zomr. 22.7.2008) evidovaný pod B1 v LV č. 2539. Následne bolo zistené, že
nadobúdateľ zomrel 22.7.2008 a preto boli za účastníkov konania poňaté jeho deti.

Vzhľadom k tomu, že návrhom boli splnené podmienky uvedené v §7ods.6 zákona členovia
komisie pre obnovu evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim na zasadnutí konaného dňa 14.
3. 2018 posúdili návrh na zmenu údajov katastra po zápise ROEP ako opodstatnený a
jednomyseľne odsúhlasili zmenu tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podľa §53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov (správny poriadok) prípustné odvolanie. Odvolanie možno podať
v lehote 15dní od jeho doručenia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

Mgr. Eva Rajtarová
vedúca katastrálneho odboru
Okresného úradu Zlaté Moravce

Rozhodnutie sa doručí: Ing. Erika Drienovská
Eva Veselá – verejnou vyhláškou

