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Vec: Oznámenie
     

Na základe žiadosti a následného prešetrenia bol zistený nesúlad,  v súbore geodetických 
informácií katastra nehnuteľností t.j. nesprávne zakreslené hranice pozemkov registra C-KN 
parc. č. 5093/3, parc. č. 5093/6, parc. č. 5093/9, parc. č. 5093/10 a parc. č. 5093/7 vo vektorovej 
katastrálnej mape pre k.ú. Kúty. 

Na základe Notárskej zápisnice N 27/98, Nz 25/98, vedenej v katastri nehnuteľností pod 
č. Z-2268/00, prevedenej v katastri nehnuteľností zmenou č. 288/01, bol v súbore popisných 
informácií katastra nehnuteľností prevedený geometrický plán č. 34910042-19/98, ktorý bol 
neoddeliteľnou súčasťou listiny. V katastrálnej mape platnej do r. 2014 bol prevedený zákres 
v zmysle tohto predmetného geometrického plánu.

Pri tvorbe vektorovej katastrálnej mapy v r. 2014 boli nesprávne prekreslené hranice 
pozemkov registra C-KN parc. č. 5093/3, parc. č. 5093/6, parc. č. 5093/9, parc. č. 5093/10 
a parc. č. 5093/7, čím vznikol nesúlad medzi súborom popisných informácií katastra 
nehnuteľností  so súborom geodetických informácií katastra nehnuteľností a listinnými dôkazmi. 

Na základe vyššie uvedeného sa v súbore geodetických informácií katastra nehnuteľností, 
t.j. vo vektorovej katastrálnej mape opraví zákres chybne zobrazenej hranice pozemkov registra 
C-KN parc. č. 5093/3, parc. č. 5093/6, parc. č. 5093/9, parc. č. 5093/10 a parc. č. 5093/7 podľa 
geometrického plánu č. 34910042-19/98.  

 Podľa § 59 odst. 2 písm. b) zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností 
a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov „ 

Okresný úrad opraví chybne zobrazené hranice pozemkov v katastrálnej mape alebo 

v mape určeného operátu, ak nie sú v súlade s hranicami vyznačenými v teréne 

a vyznačenie hraníc v teréne od vykonania originálneho merania nebolo polohovo 

zmenené.“

 Podľa § 59 odst. 5 písm. e) zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností 
a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov  
„Na konanie o oprave chyby sa nevzťahuje správny poriadok, ak ide o opravu chybne 

zobrazenej hranice parcely registra „C“, ak nejde o opravu podľa odseku 2 písm.f)“
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Doručuje sa:
1. Ján Mráz a manž. Anna Mrázová, Štefánikova 1058, 908 01 Kúty
2. Štefan Mráz a manž. Margita Mrázová, Štefánikova 1059, 908 01 Kúty
3. Eva Lovecká, Štefánikova 1251, 908 01 Kúty
4. Mária Hičarová, Štefánikova 1251, 908 01 Kúty
5. Jaroslav Palkovič, H. Meličkovej 19, 841 05 Bratislava
6. Anastázia Jiřičková, Lesní 93, 373 82 Včelná, Česká republika  – doručuje sa  podľa § 25 

katastrálneho zákona
7. Ľubica Fríbortová, S. Jurkoviča 1223/16, 905 01 Senica
8. Štefan Dobrovodský, Budovateľská 1087/3, 691 41 Břeclav, Česká republika  – doručuje sa  

podľa § 25 katastrálneho zákona
9. Štefánia Kráľovičová, Kollárova 734, 908 01 Kúty
10. Veronika Majerská, Štefánikova 1180, 908 01 Kúty
11. Vilma Palkovičová, Kollárova 956, 908 01 Kúty
12. Jozef Drška, Kollárova 914, 908 01 Kúty

Ing. Jarmila Kováčová 
vedúca katastrálneho odboru


