OKRESNÝ
ÚRAD
PREŠOV

katastrálny odbor
Konštantínova 6, P.O. Box 69, 080 01 Prešov
Prešov, 30.09.2019

číslo: V — 6392/2019 - S
(t. 051 281 8747- JUDr. Sabanoiová, michaela.sabanosovagskgeodgy.sk)
(t. 051 281 8729- registratúra)

ROZHODNUTIE
Okresný úrad Prešov, Katastrálny odbor, oddelenie zápisov práv k nehnuternostiam ako orgán
príslušný na rozhodovanie o návrhu na povolenie vidadu podra ustanovenia § 18 ods. 2 písm. a) a
§ 22 zákona číslo 162/1995 Z. z. o katastri nehnutel'ností a zápise vlastníckych a iných práv
k nehnutel'nostiam v platnom znení (d'alej len „katastrálny zákon") r o z h o d o 1 o návrhu na
vklad záložného práva podanom dňa 11.09.2019, ktorého prílohou je záložná zmluva uzavretá
ská
medzi účastníkmi — záložný veriten Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 11721 Praha 1 , Če
republika a záložca: Daniel Lánik, Severná 356, 08006 Vyšná Šebastová
takto
konanie sa podra ust. 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 záložného práva do katastra nehnuterností na záldade záložnej
zmluvy zo dňa 11.09.2019.
Správny orgán po preskúmaní návrhu na vklad a jeho príloh zistil a vyzýva na nasledovné:
v zmluve je potrebné dopinit' rodné priezvisko účastníka Daniela Lánika 42 ods.2 písm. a)
■
katastrálneho zákona)
Na odstránenie vyššie uvedených nedostatkov návrhu na vklad týmto správny orgán účastníkov
v y z ý v a podl'a ustanovenia § 42 ods. 4 katastrálneho zákona, a to písomným dodatkom
v dvoch (2) vyhotoveniach k zmluve ako aj k návrhu na vklad v jednom (1) vyhotovení, v ktorom
sa uvedené nedosatky návrhu na vklad a jeho príloh odstránia. Dodatok k návrhu na vklad
doložit' na OU Prešov, katastrálny odbor č. dv. 121.
V podaniach uvádzajte číslo nášho konania.

Podl'a ust. 31a písm. c) katastrálneho zákona konanie o návrhu na vklad sa preruší, ak
bol účastník konania vyzvaný, aby v určenej lehote predložil verejnú listinu alebo inú listinu, ktorá
potvrdzuje právo k nehnutel'nosti, alebo aby odstránil nedostatky návrhu, prípadne jeho príloh.

Z uvedeného dôvodu tunajší správny orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej
časti tohto rozhodnutia.
Upoornujeme Vás, ak sa uvedené nedostatky neodstránia v lehote do 30 dní odo dňa doručenia tohto
rohodnutia, konanie bude podl'a ust. 5 31 b ods 1. písm.fi katastrálneho iákona astavené.

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 pocll'a § 177 a nasl. zákona číslo 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok
v platnom znení preskilmatel'né súdom po nadobudnutí právoplatnosti.

JUDr. Michaela Sabanošová

Rozhodnutie sa doručí (do vlastných rúk s opakovaným doručením):
eská republika
L.Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 11721 Praha 1 , Č
Daniel Lánik, Severná 356, 08006 Vyšná Šebastová

