OKRESNÝ ÚRAD BRATISLAVA
KATASTRÁLNY ODBOR
Ružová dolina 27, 821 09 Bratislava

ROZHODNUTIE

V Bratislave 18.05.2022

č. V-2899/22

Okresný úrad Bratislava, katastrálny odbor príslušný na konanie na základe ustanovenia §
18 ods. 1 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv
k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov (d'alej len „Katastrálny zákon"), vo veci návrhu
na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi
účastníkmi
1. Dr. Svetozár Sprušanský, Flachsrčoststrasse 76b, 904 75 Niirnberg ako predávajúci
2. Petra Hromkovičová, Richardstrasse 78, 22089 Hanburg, Nemecko ako kupujúci
3. Paula Hromkovičová, Bucheggstrasse 25, 8037 Ziirich, Švajčiarsko ako kupujúci
doručeného dňa 31.01.2022 týkajúceho sa nehnuteľností v
katastrálnom území :
list vlastníctva č. :

Dúbravka
2149,4694

rozhodol
takto:
v súlade s ustanovením § 3 lb ods. 1 písm. f) Katastrálneho zákona konanie o návrhu na
vklad vlastníckeho práva do katastra nehnutel'nosti V-2899/22 zastavuje.

Odôvodnenie:

Účastníci konania podali dňa 31.01.2022 návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľností z kúpnej zmluvy k vyššie špecifikovaným nehnuteľnostiam.
Okresný úrad Bratislava, katastrálny odbor preskúmal návrh na vklad a jeho prílohy
a zistil nedostatok, na ktorého odstránenie boli účastníci konania vyzvaní rozhodnutím zo dňa
08.03.2022, ktorým správny orgán vkladové konanie pod. č. V-2899/22 prerušil a zároveň určil
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účastníkom konania lehotu 30 dní odo dňa doručenia predmetného rozhodnutia na odstránenie
nedostatkov návrhu na vklad a jeho príloh. Vytknutý nedostatok mali účastníci konania odstránit'
doručením listiny - originál alebo osvedčenú fotokópiu kúrInej zmluvy, ktorá je opatrená
apostillačnou doložkou s ich úradným prekladom. Taktiež boli účastníci vyzvaní, aby doručili
k návrhu na vklad listinu preukazujúcu výnimku z ustanovenia § 23 ods. 1 zákona č.
180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom týkajúcu
sa drobenia pozemku s parcelným číslom 2103/1 a 2103/1.
Nakoľko účastníci konania v určenej lehote vytknutý nedostatok neodstránili (požadované
listiny nedoručili), Okresný úrad Bratislava, katastrálny odbor rozhodol o zastavení vkladového
konania pod č. V-2899/22, tak ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:
Podra ustanovenia § 3 lb ods. 1 písm. f) Katastrálneho zákona konanie o návrhu na vklad
sa zastaví, ak účastník konania v určenej lehote neodstránil nedostatky návrhu na vklad, prípadne
jeho príloh.
„Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolat' podľa § 53 a nasl. zákona č.71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Bratislava, odbor opravných
prostriedkov, referát katastra nehnuteľností prostredníctvom správneho orgánu, ktorý rozhodnutie
vydal, v lehote do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia.
Toto rozhodnutie je podl'a § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok
preskúmateľné súdom po nadobudnutí právoplatnosti."

PhDr.JUDr.Michaela Patrovičová
oprávnená rozhodovat'
o návrhu na vklad

Doručuie sa•
Dr. Svetozár Sprušanský, Flachsriiststrasse 76b, 904 75 Nňrnberg - zverejnenie
Petra Hromkovičová, Richardstrasse 78, 22089 Hanburg, Nemecko - zverejnenie
Paula Hromkovičová, Bucheggstrasse 25, 8037 Zňrich, Švajčiarsko - zverejnenie
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