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OKRESNÝ ÚRAD  SENICA
katastrálny odbor

Hollého 1596/18A, 905 01 Senica
                                                                                         

Váš list značky                                                      Naša značka                                              Vybavuje                                              Senica
                                        X – 97/2020                            Mgr. Wágnerová                                        11.09.2020

    

Vec: Začatie konania o oprave chyby - upovedomenie

Okresný úrad Senica, katastrálny odbor, ako správny orgán  o z n a m u j e  
účastníkom  konania, že na základe presne a úplne zistených skutočností, známych správnemu 
orgánu z jeho úradnej činnosti, začal konanie o oprave chyby v katastrálnom operáte 
z vlastného podnetu v zmysle § 59 ods. 2 písm. a) 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 právnych predpisov.

Pri prešetrovaní v katastri nehnuteľností v obci Kúty a v katastrálnom území Kúty bolo 
zistené:

o v  liste vlastníctva (ďalej len LV) č. 3003, je v časti „A -  majetková podstata“ 
evidovaný: 
pozemok  registra E KN  parcelné číslo 2173/2, trvalý trávny porast o výmere 5075 m2

v časti „B – vlastníci a iné oprávnené osoby“ v prospech: 
pod B 176) Ladislav Šimek, dátum narodenia 22.10.1933, Továrenská 876, 908 01 
Kúty v spoluvlastníckom podiele 13/32368
Titul nadobudnutia: D 2060/88, PKV 1117, Z-3144/97

o v  LV č. 3047, je v časti „A -  majetková podstata“ evidovaný: 
pozemok  registra E KN  parcelné číslo 2212, trvalý trávny porast o výmere 22997 m2

pozemok  registra E KN  parcelné číslo 2213, trvalý trávny porast o výmere 12329 m2

v časti „B – vlastníci a iné oprávnené osoby“ v prospech: 
pod B 227) Ladislav Šimek, dátum narodenia 22.10.1933, Továrenská 876, 908 01 
Kúty v spoluvlastníckom podiele 149/1010880
Titul nadobudnutia: D 2060/88, PKV 1126, Z-3144/97

o v  LV č. 3120, je v časti „A -  majetková podstata“ evidovaný: 
pozemok  registra E KN  parcelné číslo 2297/2, orná pôda o výmere 7222 m2

v časti „B – vlastníci a iné oprávnené osoby“ v prospech: 
pod B 75) Ladislav Šimek, dátum narodenia 22.10.1933, Továrenská 876, 908 01 
Kúty v spoluvlastníckom podiele 95/9120
Titul nadobudnutia: D 2060/88, PKV 1176, Z-3144/97

o v  LV č. 3212, je v časti „A -  majetková podstata“ evidovaný: 
pozemok  registra E KN  parcelné číslo 2440, trvalý trávny porast o výmere 21919 m2

v časti „B – vlastníci a iné oprávnené osoby“ v prospech: 
pod B 148) Ladislav Šimek, dátum narodenia 22.10.1933, Továrenská 876, 908 01 
Kúty v spoluvlastníckom podiele 26/129360
Titul nadobudnutia: D 2060/88, PKV 1095, Z-3144/97
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o v  LV č. 3225, je v časti „A -  majetková podstata“ evidovaný: 
pozemok  registra E KN  parcelné číslo 2471, trvalý trávny porast o výmere 8596 m2

pozemok  registra E KN  parcelné číslo 2474/2, trvalý trávny porast o výmere 4833 m2

v časti „B – vlastníci a iné oprávnené osoby“ v prospech: 
pod B 157) Ladislav Šimek, dátum narodenia 22.10.1933, Továrenská 876, 908 01 
Kúty v spoluvlastníckom podiele 67/43200
Titul nadobudnutia: D 16/86, PKV 1066, Z-3144/97

o v  LV č. 3337, je v časti „A -  majetková podstata“ evidovaný: 
pozemok  registra E KN  parcelné číslo 2643/1, trvalý trávny porast o výmere 6305 m2

v časti „B – vlastníci a iné oprávnené osoby“ v prospech: 
pod B 75) Ladislav Šimek, dátum narodenia 22.10.1933, Továrenská 876, 908 01 
Kúty v spoluvlastníckom podiele 1/4032
Titul nadobudnutia: D 2060/88, PKV 1044, Z-3144/97

o v  LV č. 3808, je v časti „A -  majetková podstata“ evidovaný: 
pozemok  registra E KN  parcelné číslo 3476, orná pôda o výmere 3661 m2

pozemok  registra E KN  parcelné číslo 10776, orná pôda o výmere 1270 m2

v časti „B – vlastníci a iné oprávnené osoby“ v prospech: 
pod B 8) Ladislav Šimek, dátum narodenia 22.10.1933, Továrenská 876, 908 01 Kúty 
v spoluvlastníckom podiele 1/16
Titul nadobudnutia: D 942/87, PKV 5828, Z-3144/97

o v  LV č. 5890, je v časti „A -  majetková podstata“ evidovaný: 
pozemok  registra E KN  parcelné číslo 9799, trvalý trávny porast o výmere 9506 m2

v časti „B – vlastníci a iné oprávnené osoby“ v prospech: 
pod B 31) Ladislav Šimek, dátum narodenia 22.10.1933, Továrenská 876, 908 01 
Kúty v spoluvlastníckom podiele 1/1344
Titul nadobudnutia: D 2060/88, PKV 1489, Z-3144/97

o v  LV č. 6067, je v časti „A -  majetková podstata“ evidovaný: 
pozemok  registra E KN  parcelné číslo 10100, trvalý trávny porast o výmere      
15962 m2

v časti „B – vlastníci a iné oprávnené osoby“ v prospech: 
pod B 266) Ladislav Šimek, dátum narodenia 22.10.1933, Továrenská 876, 908 01 
Kúty v spoluvlastníckom podiele 127/434496
Titul nadobudnutia: D 2060/88, PKV 1255, Z-3144/97

o v  LV č. 6082, je v časti „A -  majetková podstata“ evidovaný: 
pozemok  registra E KN  parcelné číslo 10116, trvalý trávny porast o výmere      
15883 m2

v časti „B – vlastníci a iné oprávnené osoby“ v prospech: 
pod B 183) Ladislav Šimek, dátum narodenia 22.10.1933, Továrenská 876, 908 01 
Kúty v spoluvlastníckom podiele 9/5040
Titul nadobudnutia: D 1874/86, PKV 1226, Z-3144/97
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o v  LV č. 6128, je v časti „A -  majetková podstata“ evidovaný: 
pozemok  registra E KN  parcelné číslo 10236/2, trvalý trávny porast o výmere     
1496 m2

v časti „B – vlastníci a iné oprávnené osoby“ v prospech: 
pod B 7) Ladislav Šimek, dátum narodenia 22.10.1933, Továrenská 876, 908 01 Kúty 
v spoluvlastníckom podiele 1/18
Titul nadobudnutia: D 1874/86, PKV 1826, Z-3144/97

o v  LV č. 6477, je v časti „A -  majetková podstata“ evidovaný: 
pozemok  registra E KN  parcelné číslo 11475, trvalý trávny porast o výmere 3528 m2

v časti „B – vlastníci a iné oprávnené osoby“ v prospech: 
pod B 129) Ladislav Šimek, dátum narodenia 22.10.1933, Továrenská 876, 908 01 
Kúty v spoluvlastníckom podiele 15/4320
Titul nadobudnutia: D 16/86, D 1874/86, PKV 1245, Z-3144/97
pod B 130) Ladislav Šimek, dátum narodenia 22.10.1933, Továrenská 876, 908 01 
Kúty v spoluvlastníckom podiele 15/4320
Titul nadobudnutia: D 1874/86, PKV 1245, Z-3144/97

o v  LV č. 7027, je v časti „A -  majetková podstata“ evidovaný: 
pozemok  registra E KN  parcelné číslo 11476, trvalý trávny porast o výmere 3733 m2

v časti „B – vlastníci a iné oprávnené osoby“ v prospech: 
pod B 129) Ladislav Šimek, dátum narodenia 22.10.1933, Továrenská 876, 908 01 
Kúty v spoluvlastníckom podiele 15/4320
Titul nadobudnutia: D 16/86, D 1874/86, PKV 1245, Z-3144/97
pod B 130) Ladislav Šimek, dátum narodenia 22.10.1933, Továrenská 876, 908 01 
Kúty v spoluvlastníckom podiele 15/4320
Titul nadobudnutia: D 1874/86, PKV 1245, Z-3144/97

o v  LV č. 3999, je v časti „A -  majetková podstata“ evidovaný: 
pozemok  registra E KN  parcelné číslo 3862/2, orná pôda o výmere 286 m2

pozemok  registra E KN  parcelné číslo 3863/1, orná pôda o výmere 540 m2

pozemok  registra E KN  parcelné číslo 3863/2, orná pôda o výmere 67 m2

pozemok  registra E KN  parcelné číslo 3864/1, orná pôda o výmere 529 m2

pozemok  registra E KN  parcelné číslo 3864/2, orná pôda o výmere 65 m2

pozemok  registra E KN  parcelné číslo 3865/1, orná pôda o výmere 583 m2

pozemok  registra E KN  parcelné číslo 3865/2, orná pôda o výmere 69 m2

pozemok  registra E KN  parcelné číslo 3866/1, orná pôda o výmere 1250 m2

pozemok  registra E KN  parcelné číslo 3866/2, orná pôda o výmere 164 m2

pozemok  registra E KN  parcelné číslo 3867/1, orná pôda o výmere 1367 m2

pozemok  registra E KN  parcelné číslo 3867/2, orná pôda o výmere 175 m2

v časti „B – vlastníci a iné oprávnené osoby“ v prospech: 
pod B 65) Ladislav Šimek, dátum narodenia 22.10.1933, Továrenská 876, 908 01 
Kúty v spoluvlastníckom podiele 1/480
Titul nadobudnutia: D 2060/88, PKV 1034, Z-3144/97

o v  LV č. 7879, je v časti „A -  majetková podstata“ evidovaný: 
pozemok  registra E KN  parcelné číslo 3862/1, orná pôda o výmere 1981 m2

v časti „B – vlastníci a iné oprávnené osoby“ v prospech: 
pod B 65) Ladislav Šimek, dátum narodenia 22.10.1933, Továrenská 876, 908 01 
Kúty v spoluvlastníckom podiele 1/480
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Titul nadobudnutia: D 2060/88, PKV 1034, Z-3144/97

o v  LV č. 3233, je v časti „A -  majetková podstata“ evidovaný: 
pozemok  registra E KN  parcelné číslo 2481, trvalý trávny porast o výmere 20015 m2

v časti „B – vlastníci a iné oprávnené osoby“ v prospech: 
pod B 96) Ladislav Šimek, dátum narodenia 22.10.1933, Továrenská 876, 908 01 
Kúty v spoluvlastníckom podiele 26/14117
Titul nadobudnutia: D 1874/86, PKV 1048, Z-3144/97

V liste vlastníctva č. 3003, 3047, 3120, 3212, 3225, 3337, 3808, 5890, 6067, 6082, 6128, 
6477, 7027, 3999, 7879 a 3233 pre obec Kúty a katastrálne územie Kúty sú evidované údaje, 
ktoré sú v rozpore s verejnou listinou alebo inou listinou.

 Na základe Rozhodnutia č. D 783/90 v dedičskej veci po neb.  Ladislavovi Šimkovi, 
nar. 22.10.1933, zomrelom 05.03.1990, ktoré nadobudlo právnu moc dňa  27.08.1990, 
nadobudli vyššie uvedené nehnuteľnosti: 
Vladimír Šimek, rodné priezvisko Šimek, dátum narodenia 03.12.1959 a Magdaléna 
Pošvancová, rodné priezvisko Šimková, dátum narodenia 27.01.1962, rovnodielne, t.j. každý 
1/2 z dedičstva.

Pri zápise zjednodušeného registra pôvodného stavu (ďalej len ZRPS) pre k.ú. Kúty do 
súboru popisných informácií katastra nehnuteľností prišlo k chybe.  Spracovateľ  do listov 
vlastníctva nesprávne zaevidoval vlastníka: Ladislav Šimek, dátum narodenia 22.10.1933, 
Továrenská 876, 908 01 Kúty. Na základe  Rozhodnutia č. D 783/90 v dedičskej veci po neb.  
Ladislavovi Šimkovi, nar. 22.10.1933, zomrelom 05.03.1990, mali byť zapísaní vlastníci: 
Vladimír Šimek, rodné priezvisko Šimek, dátum narodenia 03.12.1959, Macharova 7, 851 01 
Bratislava a Magdaléna Pošvancová, rodné priezvisko Šimková, dátum narodenia 27.01.1962, 
Přimětice 552, 669 01 Znojmo, Česká republika v príslušných spoluvlastníckych podieloch; 
čím vznikol nesúlad súboru popisných informácií katastra nehnuteľností s listinnými 
dôkazmi.

   Okresný úrad Senica, katastrálny odbor začína konanie o oprave chyby v katastrálnom 
operáte v zmysle § 59 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, o čom 
Vás v zmysle § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 
predpisov upovedomujeme.

        Na základe týchto skutočností Okresný úrad Senica, katastrálny odbor v katastrálnom 
konaní o oprave chyby navrhuje v súbore popisných informácií katastra nehnuteľností 
opraviť  údaje v obci Kúty a v katastrálnom území Kúty takto:
 v LV č. 3003, v ktorom je v časti „A - majetková podstata“ evidovaný:

pozemok  registra E KN  parcelné číslo 2173/2, trvalý trávny porast o výmere 5075 m2

 v časti „B-vlastníci a iné oprávnené osoby“:
zrušiť vlastnícke právo evidované v prospech:
pod B 176) Ladislav Šimek, dátum narodenia 22.10.1933, Továrenská 876, 908 01 
Kúty v spoluvlastníckom podiele 13/32368
zrušiť Titul nadobudnutia: D 2060/88, PKV 1117, Z-3144/97
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zapísať vlastníka: Vladimír Šimek, rodné priezvisko Šimek, dátum narodenia 
03.12.1959, Macharova 7, 851 01 Bratislava v spoluvlastníckom podiele 13/64736
zapísať Titul nadobudnutia: Rozhodnutie č. D 783/90 č.z.234/90
zapísať vlastníka: Magdaléna Pošvancová, rodné priezvisko Šimková, dátum 
narodenia 27.01.1962, Přimětice 552, 669 01 Znojmo, Česká republika 
v spoluvlastníckom podiele 13/64736
zapísať Titul nadobudnutia: Rozhodnutie č. D 783/90 č.z.234/90
Ostatné údaje listu vlastníctva zostanú bez zmeny.

 v LV č. 3047, v ktorom je v časti „A - majetková podstata“ evidovaný:
pozemok  registra E KN  parcelné číslo 2212, trvalý trávny porast o výmere 22997 m2

pozemok  registra E KN  parcelné číslo 2213, trvalý trávny porast o výmere 12329 m2

 v časti „B-vlastníci a iné oprávnené osoby“:
zrušiť vlastnícke právo evidované v prospech:
pod B 227) Ladislav Šimek, dátum narodenia 22.10.1933, Továrenská 876, 908 01 
Kúty v spoluvlastníckom podiele 149/1010880
zrušiť Titul nadobudnutia: D 2060/88, PKV 1126, Z-3144/97

zapísať vlastníka: Vladimír Šimek, rodné priezvisko Šimek, dátum narodenia 
03.12.1959, Macharova 7, 851 01 Bratislava v spoluvlastníckom podiele 149/2021760
zapísať Titul nadobudnutia: Rozhodnutie č. D 783/90 č.z.234/90
zapísať vlastníka: Magdaléna Pošvancová, rodné priezvisko Šimková, dátum 
narodenia 27.01.1962, Přimětice 552, 669 01 Znojmo, Česká republika 
v spoluvlastníckom podiele 149/2021760
zapísať Titul nadobudnutia: Rozhodnutie č. D 783/90 č.z.234/90
Ostatné údaje listu vlastníctva zostanú bez zmeny.

 v LV č. 3120, v ktorom je v časti „A - majetková podstata“ evidovaný:
pozemok  registra E KN  parcelné číslo 2297/2, orná pôda o výmere 7222 m2

 v časti „B-vlastníci a iné oprávnené osoby“:
zrušiť vlastnícke právo evidované v prospech:
pod B 75) Ladislav Šimek, dátum narodenia 22.10.1933, Továrenská 876, 908 01 
Kúty v spoluvlastníckom podiele 95/9120
zrušiť Titul nadobudnutia: D 2060/88, PKV 1176, Z-3144/97

zapísať vlastníka: Vladimír Šimek, rodné priezvisko Šimek, dátum narodenia 
03.12.1959, Macharova 7, 851 01 Bratislava v spoluvlastníckom podiele 1/192
zapísať Titul nadobudnutia: Rozhodnutie č. D 783/90 č.z.234/90
zapísať vlastníka: Magdaléna Pošvancová, rodné priezvisko Šimková, dátum 
narodenia 27.01.1962, Přimětice 552, 669 01 Znojmo, Česká republika 
v spoluvlastníckom podiele 1/192
zapísať Titul nadobudnutia: Rozhodnutie č. D 783/90 č.z.234/90
Ostatné údaje listu vlastníctva zostanú bez zmeny.

 v LV č. 3212, v ktorom je v časti „A - majetková podstata“ evidovaný:
pozemok  registra E KN  parcelné číslo 2440, trvalý trávny porast o výmere 21919 m2

 v časti „B-vlastníci a iné oprávnené osoby“:
zrušiť vlastnícke právo evidované v prospech:
pod B 148) Ladislav Šimek, dátum narodenia 22.10.1933, Továrenská 876, 908 01 
Kúty v spoluvlastníckom podiele 26/129360
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zrušiť Titul nadobudnutia: D 2060/88, PKV 1095, Z-3144/97

zapísať vlastníka: Vladimír Šimek, rodné priezvisko Šimek, dátum narodenia 
03.12.1959, Macharova 7, 851 01 Bratislava v spoluvlastníckom podiele 13/129360
zapísať Titul nadobudnutia: Rozhodnutie č. D 783/90 č.z.234/90
zapísať vlastníka: Magdaléna Pošvancová, rodné priezvisko Šimková, dátum 
narodenia 27.01.1962, Přimětice 552, 669 01 Znojmo, Česká republika 
v spoluvlastníckom podiele 13/129360
zapísať Titul nadobudnutia: Rozhodnutie č. D 783/90 č.z.234/90
Ostatné údaje listu vlastníctva zostanú bez zmeny.

 v LV č. 3225, v ktorom je v časti „A - majetková podstata“ evidovaný:
pozemok  registra E KN  parcelné číslo 2471, trvalý trávny porast o výmere 8596 m2

pozemok  registra E KN  parcelné číslo 2474/2, trvalý trávny porast o výmere 4833 m2

 v časti „B-vlastníci a iné oprávnené osoby“:
zrušiť vlastnícke právo evidované v prospech:
pod B 157) Ladislav Šimek, dátum narodenia 22.10.1933, Továrenská 876, 908 01 
Kúty v spoluvlastníckom podiele 67/43200
zrušiť Titul nadobudnutia:D 16/86, PKV 1066, Z-3144/97

zapísať vlastníka: Vladimír Šimek, rodné priezvisko Šimek, dátum narodenia 
03.12.1959, Macharova 7, 851 01 Bratislava v spoluvlastníckom podiele 67/86400
zapísať Titul nadobudnutia: Rozhodnutie č. D 783/90 č.z.234/90
zapísať vlastníka: Magdaléna Pošvancová, rodné priezvisko Šimková, dátum 
narodenia 27.01.1962, Přimětice 552, 669 01 Znojmo, Česká republika 
v spoluvlastníckom podiele 67/86400
zapísať Titul nadobudnutia: Rozhodnutie č. D 783/90 č.z.234/90
Ostatné údaje listu vlastníctva zostanú bez zmeny.

 v LV č. 3337, v ktorom je v časti „A - majetková podstata“ evidovaný:
pozemok  registra E KN  parcelné číslo 2643/1, trvalý trávny porast o výmere 6305 m2

 v časti „B-vlastníci a iné oprávnené osoby“:
zrušiť vlastnícke právo evidované v prospech:
pod B 75) Ladislav Šimek, dátum narodenia 22.10.1933, Továrenská 876, 908 01 
Kúty v spoluvlastníckom podiele 1/4032
zrušiť Titul nadobudnutia: D 2060/88, PKV 1044, Z-3144/97

zapísať vlastníka: Vladimír Šimek, rodné priezvisko Šimek, dátum narodenia 
03.12.1959, Macharova 7, 851 01 Bratislava v spoluvlastníckom podiele 1/8064
zapísať Titul nadobudnutia: Rozhodnutie č. D 783/90 č.z.234/90
zapísať vlastníka: Magdaléna Pošvancová, rodné priezvisko Šimková, dátum 
narodenia 27.01.1962, Přimětice 552, 669 01 Znojmo, Česká republika 
v spoluvlastníckom podiele 1/8064
zapísať Titul nadobudnutia: Rozhodnutie č. D 783/90 č.z.234/90
Ostatné údaje listu vlastníctva zostanú bez zmeny.

 v LV č. 3808, v ktorom je v časti „A - majetková podstata“ evidovaný:
pozemok  registra E KN  parcelné číslo 3476, orná pôda o výmere 3661 m2

pozemok  registra E KN  parcelné číslo 10776, orná pôda o výmere 1270 m2
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 v časti „B-vlastníci a iné oprávnené osoby“:
zrušiť vlastnícke právo evidované v prospech:
pod B 8) Ladislav Šimek, dátum narodenia 22.10.1933, Továrenská 876, 908 01 Kúty 
v spoluvlastníckom podiele 1/16
zrušiť Titul nadobudnutia: D 942/87, PKV 5828, Z-3144/97

zapísať vlastníka: Vladimír Šimek, rodné priezvisko Šimek, dátum narodenia 
03.12.1959, Macharova 7, 851 01 Bratislava v spoluvlastníckom podiele 1/32
zapísať Titul nadobudnutia: Rozhodnutie č. D 783/90 č.z.234/90
zapísať vlastníka: Magdaléna Pošvancová, rodné priezvisko Šimková, dátum 
narodenia 27.01.1962, Přimětice 552, 669 01 Znojmo, Česká republika 
v spoluvlastníckom podiele 1/32
zapísať Titul nadobudnutia: Rozhodnutie č. D 783/90 č.z.234/90
Ostatné údaje listu vlastníctva zostanú bez zmeny.

 v LV č. 5890, v ktorom je v časti „A - majetková podstata“ evidovaný:
pozemok  registra E KN  parcelné číslo 9799, trvalý trávny porast o výmere 9506 m2

 v časti „B-vlastníci a iné oprávnené osoby“:
zrušiť vlastnícke právo evidované v prospech:
pod B 31) Ladislav Šimek, dátum narodenia 22.10.1933, Továrenská 876, 908 01 
Kúty v spoluvlastníckom podiele 1/1344
zrušiť Titul nadobudnutia: D 2060/88, PKV 1489, Z-3144/97

zapísať vlastníka: Vladimír Šimek, rodné priezvisko Šimek, dátum narodenia 
03.12.1959, Macharova 7, 851 01 Bratislava v spoluvlastníckom podiele 1/2688
zapísať Titul nadobudnutia: Rozhodnutie č. D 783/90 č.z.234/90
zapísať vlastníka: Magdaléna Pošvancová, rodné priezvisko Šimková, dátum 
narodenia 27.01.1962, Přimětice 552, 669 01 Znojmo, Česká republika 
v spoluvlastníckom podiele 1/2688
zapísať Titul nadobudnutia: Rozhodnutie č. D 783/90 č.z.234/90
Ostatné údaje listu vlastníctva zostanú bez zmeny.

 v LV č. 6067, v ktorom je v časti „A - majetková podstata“ evidovaný:
pozemok  registra E KN  parcelné číslo 10100, trvalý trávny porast o výmere       
15962 m2

 v časti „B-vlastníci a iné oprávnené osoby“:
zrušiť vlastnícke právo evidované v prospech:
pod B 266) Ladislav Šimek, dátum narodenia 22.10.1933, Továrenská 876, 908 01 
Kúty v spoluvlastníckom podiele 127/434496
zrušiť Titul nadobudnutia: D 2060/88, PKV 1255, Z-3144/97

zapísať vlastníka: Vladimír Šimek, rodné priezvisko Šimek, dátum narodenia 
03.12.1959, Macharova 7, 851 01 Bratislava v spoluvlastníckom podiele 127/868992
zapísať Titul nadobudnutia: Rozhodnutie č. D 783/90 č.z.234/90
zapísať vlastníka: Magdaléna Pošvancová, rodné priezvisko Šimková, dátum 
narodenia 27.01.1962, Přimětice 552, 669 01 Znojmo, Česká republika 
v spoluvlastníckom podiele 127/868992
zapísať Titul nadobudnutia: Rozhodnutie č. D 783/90 č.z.234/90
Ostatné údaje listu vlastníctva zostanú bez zmeny.
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 v LV č. 6082, v ktorom je v časti „A - majetková podstata“ evidovaný:
pozemok  registra E KN  parcelné číslo 10116, trvalý trávny porast o výmere       
15883 m2

 v časti „B-vlastníci a iné oprávnené osoby“:
zrušiť vlastnícke právo evidované v prospech:
pod B 183) Ladislav Šimek, dátum narodenia 22.10.1933, Továrenská 876, 908 01 
Kúty v spoluvlastníckom podiele 9/5040
zrušiť Titul nadobudnutia: D 1874/86, PKV 1226, Z-3144/97

zapísať vlastníka: Vladimír Šimek, rodné priezvisko Šimek, dátum narodenia 
03.12.1959, Macharova 7, 851 01 Bratislava v spoluvlastníckom podiele 9/10080
zapísať Titul nadobudnutia: Rozhodnutie č. D 783/90 č.z.234/90
zapísať vlastníka: Magdaléna Pošvancová, rodné priezvisko Šimková, dátum 
narodenia 27.01.1962, Přimětice 552, 669 01 Znojmo, Česká republika 
v spoluvlastníckom podiele 9/10080
zapísať Titul nadobudnutia: Rozhodnutie č. D 783/90 č.z.234/90
Ostatné údaje listu vlastníctva zostanú bez zmeny.

 v LV č. 6128, v ktorom je v časti „A - majetková podstata“ evidovaný:
pozemok  registra E KN  parcelné číslo 10236/2, trvalý trávny porast o výmere       
1496 m2

 v časti „B-vlastníci a iné oprávnené osoby“:
zrušiť vlastnícke právo evidované v prospech:
pod B 7) Ladislav Šimek, dátum narodenia 22.10.1933, Továrenská 876, 908 01 Kúty 
v spoluvlastníckom podiele 1/18
zrušiť Titul nadobudnutia: D 1874/86, PKV 1826, Z-3144/97

zapísať vlastníka: Vladimír Šimek, rodné priezvisko Šimek, dátum narodenia 
03.12.1959, Macharova 7, 851 01 Bratislava v spoluvlastníckom podiele 1/36
zapísať Titul nadobudnutia: Rozhodnutie č. D 783/90 č.z.234/90
zapísať vlastníka: Magdaléna Pošvancová, rodné priezvisko Šimková, dátum 
narodenia 27.01.1962, Přimětice 552, 669 01 Znojmo, Česká republika 
v spoluvlastníckom podiele 1/36
zapísať Titul nadobudnutia: Rozhodnutie č. D 783/90 č.z.234/90
Ostatné údaje listu vlastníctva zostanú bez zmeny.

 v LV č. 6477, v ktorom je v časti „A - majetková podstata“ evidovaný:
pozemok  registra E KN  parcelné číslo 11475, trvalý trávny porast o výmere 3528 m2

 v časti „B-vlastníci a iné oprávnené osoby“:
zrušiť vlastnícke právo evidované v prospech:
pod B 129) Ladislav Šimek, dátum narodenia 22.10.1933, Továrenská 876, 908 01 
Kúty v spoluvlastníckom podiele 15/4320
zrušiť Titul nadobudnutia: D 16/86, D 1874/86, PKV 1826, Z-3144/97
zrušiť vlastnícke právo evidované v prospech:
pod B 130) Ladislav Šimek, dátum narodenia 22.10.1933, Továrenská 876, 908 01 
Kúty v spoluvlastníckom podiele 15/4320
zrušiť Titul nadobudnutia: D 1874/86, PKV 1826, Z-3144/97
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zapísať vlastníka: Vladimír Šimek, rodné priezvisko Šimek, dátum narodenia 
03.12.1959, Macharova 7, 851 01 Bratislava v spoluvlastníckom podiele 15/4320
zapísať Titul nadobudnutia: Rozhodnutie č. D 783/90 č.z.234/90
zapísať vlastníka: Magdaléna Pošvancová, rodné priezvisko Šimková, dátum 
narodenia 27.01.1962, Přimětice 552, 669 01 Znojmo, Česká republika 
v spoluvlastníckom podiele 15/4320
zapísať Titul nadobudnutia: Rozhodnutie č. D 783/90 č.z.234/90
Ostatné údaje listu vlastníctva zostanú bez zmeny.

 v LV č. 7027, v ktorom je v časti „A - majetková podstata“ evidovaný:
pozemok  registra E KN  parcelné číslo 11476, trvalý trávny porast o výmere 3733 m2

 v časti „B-vlastníci a iné oprávnené osoby“:
zrušiť vlastnícke právo evidované v prospech:
pod B 129) Ladislav Šimek, dátum narodenia 22.10.1933, Továrenská 876, 908 01 
Kúty v spoluvlastníckom podiele 15/4320
zrušiť Titul nadobudnutia: D 16/86, D 1874/86, PKV 1826, Z-3144/97
zrušiť vlastnícke právo evidované v prospech:
pod B 130) Ladislav Šimek, dátum narodenia 22.10.1933, Továrenská 876, 908 01 
Kúty v spoluvlastníckom podiele 15/4320
zrušiť Titul nadobudnutia: D 1874/86, PKV 1826, Z-3144/97

zapísať vlastníka: Vladimír Šimek, rodné priezvisko Šimek, dátum narodenia 
03.12.1959, Macharova 7, 851 01 Bratislava v spoluvlastníckom podiele 15/4320
zapísať Titul nadobudnutia: Rozhodnutie č. D 783/90 č.z.234/90
zapísať vlastníka: Magdaléna Pošvancová, rodné priezvisko Šimková, dátum 
narodenia 27.01.1962, Přimětice 552, 669 01 Znojmo, Česká republika 
v spoluvlastníckom podiele 15/4320
zapísať Titul nadobudnutia: Rozhodnutie č. D 783/90 č.z.234/90
Ostatné údaje listu vlastníctva zostanú bez zmeny.

 v LV č. 3999, v ktorom je v časti „A - majetková podstata“ evidovaný:
pozemok  registra E KN  parcelné číslo 3862/2, orná pôda o výmere 286 m2

pozemok  registra E KN  parcelné číslo 3863/1, orná pôda o výmere 540 m2

pozemok  registra E KN  parcelné číslo 3863/2, orná pôda o výmere 67 m2

pozemok  registra E KN  parcelné číslo 3864/1, orná pôda o výmere 529 m2

pozemok  registra E KN  parcelné číslo 3864/2, orná pôda o výmere 65 m2

pozemok  registra E KN  parcelné číslo 3865/1, orná pôda o výmere 583 m2

pozemok  registra E KN  parcelné číslo 3865/2, orná pôda o výmere 69 m2

pozemok  registra E KN  parcelné číslo 3866/1, orná pôda o výmere 1250 m2

pozemok  registra E KN  parcelné číslo 3866/2, orná pôda o výmere 164 m2

pozemok  registra E KN  parcelné číslo 3867/1, orná pôda o výmere 1367 m2

pozemok  registra E KN  parcelné číslo 3867/2, orná pôda o výmere 175 m2

 v časti „B-vlastníci a iné oprávnené osoby“:
zrušiť vlastnícke právo evidované v prospech:
pod B 65) Ladislav Šimek, dátum narodenia 22.10.1933, Továrenská 876, 908 01 
Kúty v spoluvlastníckom podiele 1/480
zrušiť Titul nadobudnutia: D 2060/88, PKV 1034, Z-3144/97
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zapísať vlastníka: Vladimír Šimek, rodné priezvisko Šimek, dátum narodenia 
03.12.1959, Macharova 7, 851 01 Bratislava v spoluvlastníckom podiele 1/960
zapísať Titul nadobudnutia: Rozhodnutie č. D 783/90 č.z.234/90
zapísať vlastníka: Magdaléna Pošvancová, rodné priezvisko Šimková, dátum 
narodenia 27.01.1962, Přimětice 552, 669 01 Znojmo, Česká republika 
v spoluvlastníckom podiele 1/960
zapísať Titul nadobudnutia: Rozhodnutie č. D 783/90 č.z.234/90
Ostatné údaje listu vlastníctva zostanú bez zmeny.

 v LV č. 7879, v ktorom je v časti „A - majetková podstata“ evidovaný:
pozemok  registra E KN  parcelné číslo 3862/1, orná pôda o výmere 1981 m2

 v časti „B-vlastníci a iné oprávnené osoby“:
zrušiť vlastnícke právo evidované v prospech:
pod B 65) Ladislav Šimek, dátum narodenia 22.10.1933, Továrenská 876, 908 01 
Kúty v spoluvlastníckom podiele 1/480
zrušiť Titul nadobudnutia: D 2060/88, PKV 1034, Z-3144/97

zapísať vlastníka: Vladimír Šimek, rodné priezvisko Šimek, dátum narodenia 
03.12.1959, Macharova 7, 851 01 Bratislava v spoluvlastníckom podiele 1/960
zapísať Titul nadobudnutia: Rozhodnutie č. D 783/90 č.z.234/90
zapísať vlastníka: Magdaléna Pošvancová, rodné priezvisko Šimková, dátum 
narodenia 27.01.1962, Přimětice 552, 669 01 Znojmo, Česká republika 
v spoluvlastníckom podiele 1/960
zapísať Titul nadobudnutia: Rozhodnutie č. D 783/90 č.z.234/90
Ostatné údaje listu vlastníctva zostanú bez zmeny.

 v LV č. 3233, v ktorom je v časti „A - majetková podstata“ evidovaný:
pozemok  registra E KN  parcelné číslo 2481, orná pôda o výmere 20015 m2

 v časti „B-vlastníci a iné oprávnené osoby“:
zrušiť vlastnícke právo evidované v prospech:
pod B 96) Ladislav Šimek, dátum narodenia 22.10.1933, Továrenská 876, 908 01 
Kúty v spoluvlastníckom podiele 26/14117
zrušiť Titul nadobudnutia: D 1874/86, PKV 1048, Z-3144/97

zapísať vlastníka: Vladimír Šimek, rodné priezvisko Šimek, dátum narodenia 
03.12.1959, Macharova 7, 851 01 Bratislava v spoluvlastníckom podiele 13/14117
zapísať Titul nadobudnutia: Rozhodnutie č. D 783/90 č.z.234/90
zapísať vlastníka: Magdaléna Pošvancová, rodné priezvisko Šimková, dátum 
narodenia 27.01.1962, Přimětice 552, 669 01 Znojmo, Česká republika 
v spoluvlastníckom podiele 13/14117
zapísať Titul nadobudnutia: Rozhodnutie č. D 783/90 č.z.234/90
Ostatné údaje listu vlastníctva zostanú bez zmeny.

   V zmysle § 33 zákona č. 71/1967 Zb. máte právo navrhovať dôkazy a ich doplnenie ako 
i možnosť pred vydaním rozhodnutia vyjadriť sa k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia. 
Skutočnosti, ktoré môžu mať význam pre konanie a rozhodnutie v predmetnej veci, môžete na 
tunajšom správnom orgáne oznámiť v lehote 7 dní od doručenia tejto písomnosti. Rovnako sa 
v uvedenej lehote môžete oboznámiť s podkladmi na vydanie rozhodnutia, a to nazretím do 
spisu.  
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    Po uplynutí tejto lehoty vydá Okresný úrad Senica, katastrálny odbor písomné rozhodnutie.

Ing. Jarmila Kováčová
         vedúca katastrálneho odboru

Doručuje sa:
1. Právom po neb. Ladislavovi Šimkovi, nar. 22.10.1933,  zomr. 05.03.1990

1a) Vladimír Šimek, Macharova 7, 851 01 Bratislava
1b) Magdaléna Pošvancová, Přimětice 552, 669 01 Znojmo, Česká republika  

- doručuje sa podľa § 25 katastrálneho zákona  
 


