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ROZHODNUTIE
Okresný úrad Prešov, Katastrálny odbor, ako správny orgán príslušný podl'a ust. § 18 ods. 1 písm.
a) a ust. 22 ods. 2 zák. čís. 162/1995 Z.z. o katastri nehnutel'ností a o zápise vlastníckych a iných práv k
nehnuternostiam v znení neskoršich predpisov (d'alej aj ,katastrálny zákon") v konaní o povolenie vkladu
vlastníckeho práva do katastra nehnutel'ností na základe zámennej zmluvy uzavretej medzi klastníkmi:
1. Marta Zajacová, Levočská 1375/4, 040 12 Košice
2. Peter Chramosil, Skorkovského 158, 636 00 I3rno, C'eská republika
3. Soňa Vassová, ľ,iAova 2341/31, 040 01 Košice
l. Eubica Chramosilová, Hemerkova 11, 040 23 Košice, v zast. Peter Chramosil, Skorkovského 158,
636 00 13rno, Č:eská republika
5. Daniel Straka, Širok
é
315, 082 37 Široké
rozhodol takto:
Okresný úrad Prešov, Katastrálny odbor konanie podl'a ust. § 31a písm. c/ zák. čís. 162/1995 Z.z.
v znení neskoršich predpisov

preru:4iuje,
a to na dobu 30 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia.
Odovodnenie:
Okresnému úradu Prešov, Katastrálnemu odboru bol dňa 07.05.2019 doručený návrh na vklad do
katastra nehnutel'ností. V zmysle 30 a 31 zák. 162/95 Z.z. neboli spinené podmienky vkladu do katastra
nehnutel'ností:
K zápisu vlastníckeho práva do katastra nehnutel'ností podl'a predlolenej zmluvy žiadame
•
•

citovat' v návrhu na vklad údaj o adresc na doručovanie v tuzemsku navrhovatel'a Petra (:hramosila
v zmysle ust. § 24 ods. 1 písm. a) bod 1. katastrálneho zákona,
zabezpečif osvedčenie (Apostille podl'a Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia listín)
overenia pravosti podpisu účastníč ky Eubice Chramosilovej a úradne preloZit' do slovenského
jazyka dolor.ku o overení pravosti podpisu na priloženej dohode o spinomocnení v zmysle ust. § 42
ods. 1 katastrálneho zákona.

Na odstránenie uvedených nedostatkov týmto správny orgán účastníkov v y z ý v a.
Na odstránenie zistených nedostatkov Vám určujeme lehotu 30 dní odo dňa doručenia tohto
rozhodnutia. •

Podl'a ust. § 31a písm. c) katastrálneho zákona konanie o návrhu na vklad sa preruší, ak bol
účastník konania vyzvaný, aby v určenej lehote predloiil verejnú listinu alebo inú listinu, ktorá potvrdzuje
právo k nehnuternosti, alebo aby odstránil nedostatky návrhu prípadne jeho príloh.
Zistené nedostatky v návrhu na vklad mo7no odstránif dodatkom návrhu na
Vyžiadané doklady resp. iné dopinenia návrhu možno poslat' poštou alebo predložif osobne
každý pracovný dcň na č. dvcrí 17. V podaniach uvádzajte číslo nášho konania.
3
Úradné hodiny pre tíčastníkov konania: pondelok 8" — 11 , 13" - 15" hod, streda
00
13 - 17 hod.
00

Upozorň ujeme Vás, že ak sa uvedené nedostatky neodstránia v lehote do 30 dní odo d ňa
doručenia tohto rozhodnutia, konanie bude podl'a ust. 31b písm. 1) katastrálneho zákona zastavené.
Na základe vyššie uvedeného bolo nutné rozhodnuf tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu sa podl'a § 29 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
odvolati.
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov
Toto rozhodnutie je podl'a § 177 a nasl. /ákona č. 162/2015
preskúmaterné súdom po nadobudnutí právoplatnosti.

Správny sndny poriadok

UDr. Marián Guzi
oprávnený rozhodovat'
o návrhu na vklad
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