OKRESNÝ
ÚRAD
PREŠOV

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

Prešov 3.10.2019

číslo: V— 6436/2019-V

ROZHODNUTIE
Okresný úrad Prešov, katastrálny odbor, oddelenie zápisov práv k nehnuternostiam
ako orgán príslušný na rozhodovanie o návrhu na povolenie vkladu podra ust. § 18 ods. 2
písm. a/ a § 22 zák. č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuterností a zápise vlastníckych a iných
práv k nehnuternostiam v platnom znení (d'alej len „Katastrálny zákon") rozhodol
o návrhu na vklad vlastníckeho práva a vecného bremena podanom dňa 12.9.2019, ktorého
prílohou je darovacia zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena uzavretá medzi
účastníkmi
Doc. PhDr. Štefan Murga CSc., Prešov, Prostčjovská 29
PaedDr. Ružena Murgová, Prešov, Prostčjovská 29
Iveta Winistärfer, Švajčiarsko, 4713 Matzendorf, Neumatt 2
Mgr. Alena Dujavová, Prešov, Holländerova 8
takto
konanie sa podra ust. § 31a písm. c/ zák. č. 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:
V zmysle § 30 a 31 zák.č. 162/1995 Z.z. neboli spinené podmienky vkladu do katastra
nehnuterností:
je potrebné doplatit' správmy poplatok vo výške 66 €, pretože ide o dva právne
úkony — darovaciu zmluvu a zmluvu o zriadení vecného bremena
Na odstránenie uvedených nedostatkov týmto správny orgán účastníkov v y z ý v a
Uvedené doklady príp. iné doklady, resp. iné dopinenia, poplatky možno poslat'
poštou alebo predložif osobne na č. d v e r í 17 - podataria (každý pracovný deň)
(v príp. potreby konzultácie s právnikom:
stránkové dni : pondelok 8.00 — 11.30, 13.00 — 15.00
streda 8.00 — 11.30, 13.00 — 17.00)
V podaniach uvádzajte číslo nášho konania.
Z uvedeného dôvodu tunajší správny orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej
časti tohto rozhodnuti

Pou č enie
Proti tomuto rozhodnutiu sa podfa § 29 ods. 3 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov nemožno odvolat'.
Toto rozhodnutie je podra § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok
preskúmaterné súdom po nadobudnutí právoplatnosti.

JUDr. Mária Vožníková

Doručí sa do vlastných rúk s opakovaným doručením:
Doc. PhDr. Štefan Murga CSc., Prešov, Prostejovská 29
PaedDr. Ružena Murgová, Prešov, Prostéjovská 29
Iveta Winistärfer, Švajčiarsko, 4713 Matzendorf, Neumatt 2 — doručovanie podl'a § 25
Katastrálneho zákona
Mgr. Alena Dujavová, Prešov, Holländerova 8

