katastrálny odbor
Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa

V Šali dňa 19. septembra 2019

Číslo: V- 1922/2019 - 6

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. Ing. Karol Csizmadia, rod. Csizmadia, nar.: 03.03.1952, trvale bytom Kastély
utca 4, Érd, Maďarsko
2. Dávid Karim Aziz, rod. Karim Aziz, nar.: 18.09.1990, trvale bytom 925 84
Vlčany č. 1250; doručovanie: Advokátska kancelária Moravčík a spol. s.r.o.,
IČO: 47258047, Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava

o návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností

r o z h o d o l tak, že :

- podľa § 31a písm. b) 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-1922/2019

prerušuje.
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Odôvodnenie:
Okresnému úradu Šaľa, katastrálnemu odboru bol dňa 27.08.2019 elektronicky
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:
- je potrebné zaplatiť správny poplatok v hodnote 33 € za konanie o návrhu na vklad v zmysle
položky 11 Sadzobníka správnych poplatkov v zákone č. 145/1995 Z. z o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov, podľa ktorej za návrh na začatie konania o povolení
vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností podaného elektronicky je potrebné
zaplatiť správny poplatok vo výške 33 €.

Podľa § 31a písm. b) katastrálneho zákona okresný úrad konanie o návrhu na vklad
preruší, ak nebol zaplatený správny poplatok.
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. e)
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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