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OKRESNÝ ÚRAD NITRA
katastrálny odbor
Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
_____________________________________________________________

ROZHODNUTIE
Číslo : V 7848/2020-4

V Nitre, dňa 28.09.2020

Okresný úrad Nitra, katastrálny odbor, príslušný na konanie na základe ustanovenia
§ 18 ods. 1 a § 22 zákona NR SR č.162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise
vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších právnych predpisov, vo veci
návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností podľa zmluvy o usporiadaní
pozemkov podľa geometrického plánu uzavretej medzi účastníkmi konania:
1. Ing. Pavel Plesník, Egrešová 2, Bratislava
2. Mária Jägerová, Mánesova 3, Liberec, ČR
3. Mgr. Katarína Hornáčková, Wolkrova 1149/1, Bratislava
4. JUDr. Samuel Plesník, Golianovo 420
5. Ing. arch. Peter Mizia, Ľudovíta Okánika 589/2, Nitra
6. Ing. Boris Mizia, Dlhá lúka 24, Nová Baňa
7. Mgr. Miroslava Hornáčková, Wolkrova 1149/1, Bratislava
rozhodol
takto :
v súlade s ustanovením §-u 31a písm. c) zákona NR SR č.162/1995 Z.z. o katastri
nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších
právnych predpisov v spojení s § 29 zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov konanie o návrhu na vklad práva do katastra nehnuteľností

prerušuje.
V súlade s § 29 zákona č.71/67 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov Vás
týmto vyzývame, aby ste nedostatky uvedené v odôvodnení tohto rozhodnutia odstránili
v lehote 30 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia.
Odôvodnenie.
Okresnému úradu Nitra, katastrálnemu odboru bol dňa 2. septembra 2020 doručený návrh
na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností podľa zmluvy o usporiadaní pozemkov
podľa geometrického plánu.
Okresný úrad Nitra, katastrálny odbor, preskúmal obsah podania podľa ustanovení § 24
§ 30 a nasl. a § 42 zákona NR SR č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise
vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších právnych predpisov

ako i podľa ustanovení zákona NR SR č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších právnych predpisov a dospel k záveru :
1.Danosť vôle je základným predpokladom každého právneho správania – tvorí podstatnú,
neopomenuteľnú a ničím nenahraditeľnú (výkladom neodstrániteľnú) náležitosť právneho
úkonu. Právny úkon je prejavom vôle, s ktorým právny poriadok spája vznik, zmenu alebo
zánik práv a povinností účastníkov právneho vzťahu. Podstatu právneho úkonu tvorí prejav
vôle. Vôľa je nenahraditeľným elementom (prvkom) prejavu vôle. Aby sa vôľa mohla v
objektívnej realite (navonok) uplatniť, musí byť vyjadrená tak, aby bola rozpoznateľná a
uplatniteľná.
Zmluva sa posudzuje podľa obsahu a nie podľa názvu.
,,Zmluvou o usporiadaní pozemkov podľa geometrického plánu na oddelenie
pozemkov “ účastníci uvádzajú v bode 1: ,,právny stav “ a v bode 2: ,, novú úpravu“
V predloženej zmluve
- absentuje prejav vôle účastníkov právneho úkonu, t.j. na základe akého prejavu vôle
dochádza k nadobudnutiu nehnuteľností účastníkmi na nový stav uvádzaný v bode 2
Správny orgán upozorňuje, že po doplnení prejavu vôle zmluvnými stranami posúdi
opätovne vkladuschopnosť zmluvy aj z hľadiska toho, že podľa ,,nového stavu “
vlastnícke právo k žiadnemu
účastníci zmluvy 4) 5 ) 6 ) nenadobúdajú
novovytvorenému pozemku.
2. V čl. II predloženej dohody je uvedená výmera novovytvoreného pozemku registra CKN
parc.č. 232/39 v rozpore s predloženým geometrickým plánom G1-889/2018.
3. Mgr. Miroslava Horňáčková nie je podľa platných údajov katastra nehnuteľností
vlastníčkou žiadneho pozemku súvisiaceho s geometrickým plánom G1-889/2018. Podľa
článku II predloženej dohody sa stáva podielovou spoluvlastníčkou pozemku registra CKN
parc.č. 232/39 v podiele ½.
Právna úprava katastra nehnuteľností spočíva na zásadách, ktoré vychádzajú z požiadaviek
zabezpečiť čo najväčšiu istotu v právnych vzťahoch k nehnuteľnostiam. Jednou zo zásad je
zásada vkladovania (intabulácie). Z tejto zásady vyplýva, že vlastnícke práva a iné vecné
práva k nehnuteľnostiam vznikajú, menia sa alebo zanikajú vkladom do katastra, pokiaľ
Občiansky zákonník alebo iný zákon neustanovuje inak.
Nadobudnutie parcely 232/39 Mgr. Miroslavou Horňáčkovou nie je možné spísať do jednej
listiny spolu so zmluvou o usporiadaní pozemkov podľa geometrického plánu, nakoľko
právne účinky dohody vznikajú až právoplatným rozhodnutím o povolení vkladu vlastníckeho
práva. Do času, kým nebude právoplatne ukončené konanie o zmluve na základe usporiadania
pozemkov, nemožno rozhodnúť o ďalšom prevode vlastníckeho práva. Až po právoplatnom
povolení vkladu vlastníckeho práva podľa zmluvy o usporiadaní pozemkov môže účastník

ďalej nakladať so svojím vlastníctvom. Prevodca musí byť vlastníkom prevodu v čase
rozhodovania správneho orgánu o návrhu na vklad.
4. Na LV č. 1236, pre katastrálne územie Golianovo je v časti C LV evidované vecné
bremeno: právo prechodu o prejazdu v rozsahu celej nehn.p.č.232/39 v prospech vlastníka
p.č.241/6
Podľa predloženého geometrického plánu č. G1-889/2018 sa od pozemku registra C
KN parc.č. 232/39 zaťaženého vecným bremenom odčleňuje časť pozemku ( diel
5 a 7 ) a pričleňuje sa k pozemkom nezaťaženým predmetným vecným
bremenom.
Vzhľadom na uvedené je potrebné
-

prepracovať geometrický plán, ktorý pridelí odčleneným častiam samostatné
parcelné čísla nakoľko predložený geometrický plán je v operáte KN nezapísateľný
s novým GP zosúladiť jednotlivé články zmluvy a návrh na vklad

5.Čl. 3 ods. 4 predloženej dohody odporuje platným údajom v časti C LV č. 1236, pre kat.
územie Golianovo. Rozpor je potrebné odstrániť.
6. Geometrickým plánom úradne overeným pod č. 889/2018 pre katastrálne územie
Golianovo
- sa časť pôvodných pozemkov - záhrada, mení na druh pozemku zastavaná plocha
a nádvorie ( diel č. 2 a 3 ) , doložte listinu vydanú Okresným úradom Nitra, pozemkovým
a lesným odborom, Štefánikova trieda 69, Nitra (originál alebo úradne osvedčenú fotokópiu
s vyznačenou právoplatnosťou) ohľadne zmeny druhu pozemku
- sa časť pôvodných pozemkov - zastavaná plocha a nádvorie, mení na druh pozemku
záhrada ( diel č. 5 a 7 ) , doložte listinu vydanú Okresným úradom Nitra, pozemkovým
a lesným odborom, Štefánikova trieda 69, Nitra (originál alebo úradne osvedčenú fotokópiu
s vyznačenou právoplatnosťou) ohľadne zmeny druhu pozemku.
7.S poukazom na § 24 ods. 1 zák. č. 162/1995 Z. z . (účinného od 1.10.2018):
Návrh na začatie katastrálne konania musí obsahovať:

g) číslo úradného overenia geometrického plánu, ak sa pozemok rozdeľuje alebo zlučuje,
alebo pri zriadení vecného bremena k časti pozemku alebo pri zápise údajov podľa § 46
ods. 2 až 4, 6 až 8
Nakoľko predložený návrh neobsahuje vyššie uvedené, je potrebné údaj doplniť formou
dodatku k návrhu na vklad.

8. S vyššie uvedenými skutočnosťami je potrebné zosúladiť návrh na vklad.
Vzhľadom na vyššie uvedené vytknuté nedostatky správny orgán odporúča zmluvným
stranám obrátiť sa s danou vecou na osobu advokáta.

V zmysle § 42 ods. 4 zákona č. 162/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov opravu vykonajte
formou dodatku k zmluve, na ktorom je potrebné uviesť dátum a miesto uzavretia dodatku
a taktiež podpisy všetkých účastníkov právneho úkonu osvedčené notárom alebo iným
príslušným orgánom s poukazom na § 42 ods.3 zákona NR SR č.162/1995 Z.z. Dodatky
k zmluve je potrebné doložiť v dvoch vyhotoveniach. Opravu návrhu na začatie katastrálneho
konania vykonajte formou dodatku k návrhu.
V prípade, že v stanovenej lehote nebudú nedostatky odstránené, Okresný úrad Nitra,
katastrálny odbor, konanie z a s t a v í podľa ustanovenia § 31b) alebo z a m i e t n e podľa
ustanovenia § 31 ods. 3 zákona NR SR č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise
vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších právnych predpisov.
Z vyššie uvedených dôvodov bolo rozhodnuté tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti
tohto rozhodnutia.
Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu sa podľa § 29 ods. 3 zákona
č. 71/1967 Zb o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov nemožno odvolať.
Toto rozhodnutie je podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z.z. Správny
súdny poriadok preskúmateľné súdom po nadobudnutí právoplatnosti.

JUDr. Lucia Čavojská
oprávnená rozhodovať o návrhu na vklad

Rozhodnutie sa zasiela:
Ing. Pavel Plesník, Egrešová 2, Bratislava
Mária Jägerová, Mánesova 3, Liberec, ČR
Mgr. Katarína Hornáčková, Wolkrova 1149/1, Bratislava
JUDr. Samuel Plesník, Golianovo 420
Ing. arch. Peter Mizia, Ľudovíta Okánika 589/2, Nitra
Ing. Boris Mizia, Dlhá lúka 24, Nová Baňa
Mgr. Miroslava Hornáčková, Wolkrova 1149/1, Bratislava

