katastrálny odbor
Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa

V Šali dňa 11. septembra 2019

Číslo: V- 1898/2019 - 7

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE
Okresný úrad Šaľa, katastrálny odbor ako príslušný orgán v katastrálnom konaní
podľa § 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 § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov vo veci účastníkov:

1. Mgr. Henrieta Potúčková, rod. Kožuchová, nar.: 06.12.1977, trvale bytom
Jánošíkova 1360/29, 927 01 Šaľa
2. Katarína Mayrhofer, rod. Kožuchová, nar.: 06.03.1982, trvale bytom Markt Str.
303, 55 70 Mauterndorf, Rakúsko
3. Ján Fiala, rod. Fiala, nar.: 24.07.1963, trvale bytom Kpt. Jaroša 1292/36, 927 01
Šaľa
4. Ing. Ľubica Fialová, rod. Mikušová, nar.: 05.02.1966, trvale bytom Kpt. Jaroša
1292/36, 927 01 Šaľa

o návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností

r o z h o d o l tak, že :

- podľa § 31a písm. c) zákona NR SR 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 pod č. V-1898/2019

prerušuje.
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Odôvodnenie:
Okresnému úradu Šaľa, katastrálnemu odboru bol dňa 23.08.2019 doručený návrh na
vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.
Okresný úrad Šaľa, katastrálny odbor preskúmal obsah podania podľa § 31 ods. 1
katastrálneho zákona a zistil tieto nedostatky:
- v doloženom vyhlásení správcu je uvedená ako vlastníčka bytu č. 4 len Helena Potúčková,
pričom podľa údajov zapísaných na LV č. 5664 pre katastrálne územie Šaľa sú podielovými
spoluvlastníčkami predmetného bytu Helena Potúčková a Katarína Mayrhofer. Zároveň vo
vyhlásení absentuje označenie nebytového priestoru č. 9, ktorý tiež tvorí predmet prevodu.
Uvedený nedostatok je potrebné odstrániť doložením nového vyhlásenia správcu..
Podľa § 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 § 31b ods.1 písm. f)
katastrálneho zákona.
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. Barbora Grédiová
zamestnankyňa oprávnená rozhodovať
o návrhu na vklad

Doručuje sa:
- podľa textu
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