Okresný úrad Prešov, katastrálny odbor

ROZHODNUTIE
Číslo vkladu: V 6260/2019
Prešov 16.09.2019
Okresný úrad Prešov, 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:
lezničiarska 42, 08001
Ing. Jozef Bujňák, železničiarska 42, 08001 Prešov a Ing. Mária Bujňáková, Že
Prešov
doručený dňa 05.09.2019 vydáva toto

rozhodnutie
Podl'a ustanovenia § 31 ods. 3 katastrálneho zákona p o v o u j e v k l a d vlastníckeho práva do
katastra nehnutel'ností k nehnutel'nostiam:
v katastrálnom území Eubotice
Pozemok registra E KN parcelné číslo 883/82, orná pôda o výmere 2937 m2
Pozemok registra E KN parcelné číslo 883/582, orná pôda o výmere 3386 m2
v prospech:
Hossain Hossaini, rodné priezvisko Hossaini, dátum narodenia 23.09.1972, 11 Limes Avenue, Londýn
NW119TJ,
Británia v podiele 1/2
na základe kúpnej zmluvy uzavretej medzi účastníkmi:
Ing. Jozef Bujňák, rodné priezvisko Bujňák, dátum narodenia 23.02.1963, železničiarska 42, 08001 Prešov
a Ing. Mária Bujňáková,
ň
rodné priezvisko Slaninová, dátum narodenia 20.02.1963, Zelezničiarska
ž
42,
08001 Prešov ako predávajúci,
Hossain Hossaini, rodné priezvisko Hossaini, dátum narodenia 23.09.1972, 11 Limes Avenue, Londýn
NW119TJ, Vellá Británia ako kupujúci.
Vklad povolený dňa 16.09.2019 a týmto dňom nadobúda rozhodnutie právoplatnosf. Právne účinky
vkladu nastávajú dňa: 16.09.2019.
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Poučenie:
Proti rozhodnutiu, ktorým sa vklad povol'uje, nemožno podra § 31 ods. 5 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 podat' 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.

JUDr. Marián Guzi

Doručí sa:
1. Ing. Jozef Bujriák, Železnič iarska 42, 08001 Prešov
2. Ing. Mária Bujňáková, Železnič iarska 42, 08001 Prešov
3. Hossain Hossaini, 11 Limes Avenue , Londýn NW119TJ, Vel'ká Británia
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