Okresný úrad Bratislava, katastrálny odbor

ROZHODNUTIE
Číslo vkladu: V 7088/2022
Bratislava 11.04.2022
Okresný úrad Bratislava, katastrálny odbor ako orgán príslušný podl'a § 18 ods. 1 písm. a) zákona NR
SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnutel'ností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnutel'nostiam
(katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov na návrh navrhovatel'ov:
Jitka Hrirmannová, Ružičková 10, 82105 Bratislava
Monika Nekolová, Untere Hauptstrasse 22, 2423 Deutsch Jahrndorf, Rakúsko
doručený dňa 08.03.2022 vydáva toto

rozhodnutie
Podl'a ustanovenia § 31 ods. 3 katastrálneho zákona povo ľ uje v k l a d zrušenia vecného
bremena do katastra nehnutel'ností k nehnutel'nostiam:
v katastrálnom území Ružinov
Pozemok registra C KN parcelné číslo 2668/2, záhrady o výmere 341 m2
Pozemok registra C KN parcelné číslo 2668/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 69 m2
Stavba Ružičková 10/A so súpisným číslom 16473 na pozemku registra C KN s parcelným číslom
2668/3
spočívajúceho;
Vecné bremeno-právo doživotného bývania a užívania pozemkov registra C KN parc.č.2668/2, 2668/3 a
stavby s.č.16473 na parc.č.2668/3 v prospech Jitka Hrirmannová, rod. Matčjková (07.06.1939), podľa
V-20117/12 zo dňa 20.09.2012
na základe zmluvy o zániku vecného bremena uzavretej medzi účastníkmi:
Jitka Hrirmannová, rodné priezvisko Matéjková, dátum narodenia 07.06.1939, Ružičková 10, 82105
Bratislava ako oprávnená z vecného bremena,
Monika Nekolová, rodné priezvisko Hrirmannová, dátum narodenia 28.01.1964, Untere Hauptstrasse 22,
2423 Deutsch Jahrndorf, Rakúsko ako povinná z vecného bremena.
Vklad povolený dňa 11.04.2022 a týmto dňom nadobúda rozhodnutie právoplatnosť. Právne účinky
vkladu nastávajú dňa: 11.04.2022

Deň vyvesenia:
Deň zvesenia: 11 •

Vykonal: Mária Faragóová.
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Poučenie:
Proti rozhodnutiu, ktorým sa vklad povoľuje, nemožno podl'a § 31 ods. 5 zákona NR SR č. 162/1995
Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v
znení neskorších predpisov podať odvolanie, návrh na obnovu konania a ani ho nemožno preskúmat' mimo
odvolacieho konania.
Toto rozhodnutie je podl'a § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok
preskúmatel'né súdom po nadobudnutí právoplatnosti.

Ing. Mária Benkovičová

Doručí sa:
1. Jitka Hiirmannová, Ružičková 10, 82105 Bratislava
2. Monika Nekolová, Untere Hauptstrasse 22, 2423 Deutsch Jahrndorf, Rakúsko, zverejnenie

vyyesenia:

14,

Deň zvosenia: 1 , S .
\iYkwal:

Mária Faragóov.
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