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ROZHODNUTIE
Okresný úrad Prešov, katastrálny odbor ako orgán príslušný na rozhodovanie o návrhu na
povolenie vkladu podFa ustanovenia § 18 ods. 2 písm. a) a § 22 zákona číslo 162/1995 Z. z.
o katastri nehnuterností a zápise vlastníckych a iných práv k nehnuternostiam v platnom znení
(d'alej len „katastrálny zákon") r o z h o d o 1 o návrhu na vklad vlastníckeho práva a vecného
bremena podanom dňa 28. 08. 2019, ktorého prílohou je darovacia zmluva so zriadením
vecného bremena — darcovia: Stanislav Dubecký, A. Sládkoviča 9, 082 21 Vellý Šariš a Dorota
Dubecká, A. Sládkoviča 9, 082 21 Vellý Šariš a obdarovaní: Ing. Monika Jenčová, 082 38 Vít'az
474 a Anna Hagenauer, WidenmayerstraBe 1, D-87 000 Memmingen, Nemecká spolková
republika
takto
konanie sa podra ust. § 31a písm. b) a § 31a písm. c) zákona číslo 162/1995 Z. z.
o katastri nehnuterností a zápise vlastníckych a iných práv k nehnuternostiam v platnom znení
p r e r u š u j e na dobu 30 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia.
Odôvodnenie:
Účastníci konania žiadali o vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuterností na záldade
darovacej zmluvy so zriadením vecného bremena.
Správny orgán po preskúmaní návrhu na vklad a jeho priloh zistil a vyzýva na nasledovné:
Zaplatit' správny poplatok v hodnote 66 € (Položka 11, ktorá tvorí prilohu zákona č.
145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Správny poplatok
sa vyberá podra počtu druhov právnych úkonov).
• V návrhu na vklad zosúladit' obsah vecného bremena so zmluvou (v zmluve vecné
bremeno k celému predmetu daru) / 5 24 katastrálneho Okonal
•

Doldady resp. iné dopinenia návrhu na vklad možno poslat' elektronicky, poštou alebo
predložie osobne na Okresný úrad Prešov, katastrálny odbor, Konštantínova 6, Prešov na č.
dverí 17 v každý pracovný deň. V podaniach uvádzajte číslo nášho konania.

Na odstránenie vyššie uvedených nedostatkov návrhu na vklad týmto správny orgán
astníkov
v y z ý v a písomným dodatkom k návrhu na vklad v jednom vyhotovení, v ktorom
úč
sa uvedené nedostatky návrhu na vklad a zmluvy odstránia.
Podra ust. § 31a písm. c) katastrálneho zákona konanie o návrhu na vklad sa preruší,
enej lehote predložil verejnú listinu alebo inú listinu,
ak bol účastník konania vyzvaný, aby v urč
ktorá potvrdzuje právo k nehnuternosti, alebo aby odstránil nedostatky návrhu, prípadne jeho
príloh.
Podra ust. § 31a písm. b) katastrálneho zákona konanie o návrhu na vklad sa preruší, ak
nebol zaplatený správny poplatok.
Z uvedeného dôvodu tunajší správny orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej
časti tohto rozhodnutia.
Upozornujeme Vás, ak sa uvedené nedostatky neodstránia v lehote do 30 dní odo dňa doručenia tohto
rozhodnutia, konanie bude podl'a ust. 31b ods 1. písm. a ust. 31b ods 1. písm. e) katastrálneho zákona
zastavené.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu sa podl'a § 29 ods. 3 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v platnom znení nemožno odvolat'.
Toto rozhodnutie je podl'a § 177 a nasl. zákona číslo 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok
v platnom znení preskúmaterné súdom po nadobudnutí právoplatnosti.

JUDr. Elena Kahancová
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Rozhodnutie sa doručí (do vlastných rúk s opakovaným doručením):
Stanislav Dubecký, A. Sládkoviča 9, 082 21 Verky ‘Šariš
Dorota Dubecká, A. Sládkoviča 9, 082 21 Verký Sariš
Ing. Monika Jenčová, 082 38 Vít'az 474
Anna Hagenauer, WidenmayerstraBe 1, D-87 000 Memmingen, Nemecká spolková republikadoruke sa podl'a 5 25 katastrálneho zákona oznámením na írradnej tabuli a na webovom sídle Okresného
úradu Preiov

