katastrálny odbor
Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa

V Šali dňa 23. mája 2019

Číslo: V-1130/2019 - 5

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE
Okresný úrad Šaľa, katastrálny odbor ako príslušný orgán v katastrálnom konaní
podľa ustan. § 18 ods.1 písm. a) zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise
vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších
predpisov a podľa ustan. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov vo veci účastníkov:
1. Marika Janalíková rod. Velebná, nar. 05.04.1974, trvale bytom 683 01 Velešovice
207, Česká republika
2. Mesto Šaľa, IČO: 00 306 185, so sídlom Námestie Svätej Trojice 7, 927 15 Šaľa,
konajúce prostredníctvom Mgr. Jozef Belický – primátor mesta
o návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností
r o z h o d o l tak, že :

- podľa ustan. § 31a písm. c) zák. č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise
vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších
predpisov katastrálne konanie o návrhu na vklad

prerušuje.

Odôvodnenie:
Okresnému úradu Šaľa bol dňa 21.05.2019 doručený návrh na vklad vlastníckeho
práva do katastra nehnuteľností.
Okresný úrad Šaľa, katastrálny odbor preskúmal obsah podania podľa ustan. § 31
katastrálneho zákona a zistil tieto nedostatky:
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-2- k zápisu geometrického plánu č. 34/2019 zo dňa 09.04.2019, úradne overeného dňa
26.04.2019 pod číslom G1-173/2019 je potrebné doložiť originál alebo úradne overenú
fotokópiu rozhodnutia pozemkového a lesného odboru Okresného úradu Šaľa o odňatí
poľnohospodárskej pôdy, resp. stanovisko k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej
pôde v zmysle zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy
v znení neskorších predpisov.
- je potrebné doložiť súhlasné stanoviská so zápisom vyššie citovaného geometrického plánu
a to podielových spoluvlastníkov nehnuteľností zapísaných na listoch vlastníctva č. 3288
a 8899 vedených pre katastrálne územie Šaľa (Margita Korandová, Slávka Súdorová, Božena
Reháková), resp. správcu nehnuteľností zapísaných na listoch vlastníctva č. 7278 vedeného
pre katastrálne územie Šaľa a to Slovenského pozemkového fondu (ustan. § 67 ods. 1
katastrálneho zákona).
Spôsob odstránenia uvedených nedostatkov je možné konzultovať osobne
na katastrálnom odbore Okresného úradu Šaľa (termín konzultácie je vhodné dohodnúť
dopredu telefonicky alebo formou mailu).
Podľa ustan. 31a písm. c) katastrálneho zákona okresný úrad konanie o návrhu
na vklad preruší, ak bol účastník konania vyzvaný, aby v určenej lehote predložil verejnú
listinu alebo inú listinu, ktorá potvrdzuje právo k nehnuteľnosti alebo aby odstránil nedostatky
návrhu, prípadne jeho príloh.
Na základe uvedeného Vás žiadame, aby ste v lehote 30 dní odo dňa doručenia tohto
rozhodnutia nedostatky odstránili.
V prípade, že v stanovenej lehote nebudú nedostatky odstránené, správny orgán
konanie o návrhu na vklad vlastníckeho práva z a s t a v í podľa ustan. § 31b ods.1 písm. f)
katastrálneho zákona.
Poučenie :

Proti rozhodnutiu o prerušení konania podľa § 29 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov nie je možné podať odvolanie.
Toto rozhodnutie je podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny
poriadok preskúmateľné súdom po nadobudnutí právoplatnosti.

Ing. Jaroslav Hraška
zamestnanec oprávnený rozhodovať
o návrhu na vklad
Doručuje sa
- Marika Janalíková, 683 01 Velešovice 207, Česká republika - doručenie verejnou vyhláškou
- Mesto Šaľa, Námestie svätej Trojice 7, 927 15 Šaľa – elektronicky
Okresný úrad Šaľa, katastrálny odbor – 1x ku spisu
Deň vyvesenia:
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