Okresny úrad Brezno, Brezenská 4, 977 01 Brezno
V-2308/2014

vybavuje: JUDr. Mitterpachová

Brezno 13.5.2016

Mestsky úrad Banská Bystrica
Ul. CSA 26
97401 Banská Bystrica

VYHLASKA
Okresny úrad Brezno, katastrálny odbor, ako orgán prvostupnového konania podl'a §
18 ods. 2 písm. a/ zákona císlo 162/1995 Z.z. o katastri nehnutePností a o zápise
vlastníckych a inych práv k nehnutel'nostiam v znení neskorsích predpisov , dorucuje
v zmysle § 26 zákona císlo 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení
neskorsích
predpisov rozhodnutie o zamietnutí návrhu na vklad zo dña 5.11.2015, vydanom
v zmysle ustanovenia § 31 ods. 3. katastrálneho zákona, pre úcastníka na neznámom
mieste:

Milada Duriancíková, rod. Vilmonová, nar.28.12.1954, naposledy bytom Moakovská ,
ul. 2333/4, Banská Bystrica

JUDr. Stanislava Mitterpachová
odborny radca

MESTSKY URAB
BANSKÁ BYSTRICA

Vyvcscnédña:

2016

Zvsscné dña:

podpis

Okresny

úrad

Brezno,

katastrálny

Brezenská

uU.,

odbor,

97701

Brezno

l.Milada Duriancíková, Moskovská2333/4
2. Pohotovosf, s.r.o., Pibinova 25, 811 09 Bratislava

ROZHODNUTIE

Oíslo: V - 2308/2014

V Brezne 5.11.2015

Okresny úrad Brezno, katastrálny odbor,

ako orgán

prísluány na rozhodovanie o návrhu na povolenie

vkladu do katastra nehnutel'ností podra § 16a ods.3 a § 18 ods.2 zák. C. 162/1995 Z. z. v znení neskorSích predpisov po
preskúmaní návrhu na povolenie vkladu zálozného prava do katastra nehnutel'ností na základe zmluvy o zriadení

zálozného prava Ó.454/2014-PTR, ktorú dfta 19.9.2014 uzatvorili POHOTOVOST, s.r.o., ICO 35 807 598, Pribinova 25,
811 09 Bratislava, zast. Lubomírom Balogom, ako zálozny veritel' aMilada DurianCíková, rod. Vilmonová, nar.
28.12.1954, bytom Moskovská 2333/4, Banská Bystrica, ako zálozca, zastúpeny na základe Dohody o spinomocnení:

ProHelp - zdruzenie obóianskoprávnej pomoci, Povraznícka 18, 811 05 Bratislava, zast. Peter Mamojka, ohl'adne
nehnutel'nosti podrobne popísanej vo vyrokovej íasti tohto rozhodnutia, rozhodla

I a k I o :

Okresny úrad Brezno, katastrálny odbor návrh na vklad vlastníckeho prava do katastra nehnutel'ností c\ V-2308/2014 zo

dña 27. 10. 2014 na základe zmluvy o zriadení záfozného prava Í.454/2014-PTR, ktorú dña 19.9.2014 uzatvorili
POHOTOVOST, s.r.o., ICO 35 807 598, Pribinova 25,811 09 Bratislava, zast. Eubomírom Balogom ako, zálozny veritel'
aMilada Durian5íková, rod. Vilmonová, nar. 28.12.1954, bytom Moskovská 2333/4, Banská Bystrica, ako zálozca,
zastúpená na základe Dohody o spinomocnení: ProHelp - zdruzenie obóianskoprávnej pomoci, Povraznícka 18, 811 05

Bratislava, zast. Peter Mamojka, ohl'adne nehnutefností nachádzajúcich sa v k. ú.,Valaská na LV 6.1021, byt 6.6 na .3.p.

vchod l.bytovy dom s .6. 474 na parcele CKN 1456 v 1/1, so spoluvlastníckym podielom 82/500 kspoloün^m c"astiam
a zariadeniam bytového domu podi'a § 31 ods.3 zák. 162/1995 Z. z. v znení neskoráích predpisov
z a m i e t a
Odóvodnenie:

Okresnému úrad Brezno, katastrálny odbor bol dña 27.10.2014 doruaeny návrh na vklad zálozného prava do katastra
nehnutel!ností na základe vo vyroku uvedenej záloznej zmluvy.
Správnyorgán návrh na vklad a jeho prílohy preskúmal a dña 15.12.2014 po zistení nedostatkov podania

konanie uvedeného dña prerusll. V rozhodnutí o preruáení konania bolo poíadované dolozenie listín preukazujúcich
oprávnenie osoby konajúcej v mene splnomocnenca konaf v jeho raene, dolozenie listiny preukazujúcej existenciu
pohl'adávky zabezpeíenej záloznym právom zriad'ovanym predlozenou záloznou zmluvou. Správa katastra taktiez
pozadovala dolozenie listinnych dókazov sved£iacich o skutoónosti, ze splnomocnenec koná v súlade so záujmami

splnomocnitera, nakol'ko uvedené nebolo mozné preskúmaf bez oboznámenia sa s obsahom a podmienkami zmluvnych
strán dohodnutych v zmluve o pdziike. V rozhodnutí o preruSení konania zároveñ správny orgán uviedol, ze má zato, ze v

prípade podpisu zálozného ventera sa jedná o farebny sken podpisu osoby konajúcej za zálozného verttel'a a preto ziadal
preukázaf, ze sa jedná o nahradenie podpisu mechanickymi prostriedkami a tiez, ze ide prípad, kedy je to obvyklé.
Správny ográn návrh na vklad a jeho prílohy preskúmal a po zistení nedostatkov podania konania a prihliadajúc na
skutoínosti, ktoré správny orgán zistil z administratívneho spisu dospeí k názoru, ze návrh na vklad zálozného prava na

základe vo vyroku uvedenej zmluvy je potrebné zamietmrt', ato z dóvodu, ze predlozená zálozná zmluva, ako aj dohoda
o splnomocnení sú absolútne neplatnymi právnymi úkonmi (§ 37 a § 39 ObCianskeho zákonníka) a tiez vzhFadom na
rozpormedzi záujmami zástupcu azastúpeného.

Zastúpenie na základe plnomocenstva vyzaduje, aby zástupca a zastúpeny uzatvorili dohodu o plnej moci dvojstranny právny úkon medzi splnomocnitePom a splnomocnencom o poverení a prijatí zastupovania a jeho rozsahu.
Pre jej platnosf sa vyáaduje súlad s ust. § 34 a nasl. Obóianskeho zákonníka. Právny úkon je prejav vóle smerujúci najma"
k vzniku, zmene aíebo zániku tych práv povinností, ktoré právne predpisy s takymto úkonom spájajú. Právny úkon sa
musí urobit5 slobodne, vázne, uríite a zrozumitel'ne, ínak je neplatny. Konanie subjektu, ktoré tejto defínícii nezodpovedá,
nemozno povazovaf za platny právny úkon, vyvolávajúci právne úCinky zamysTaného úkonu. Právny úkon nie je urobeny

vázne, ak konajúci nechcel svojím prejavom vóle vyvolaf právne následky, ktoré by inak v dósledku jeho prejavu nastali
(len zdanlivo sa prejavuje vóPa, ktorá v skutocínosti neexistuje, resp. existuje v inej kvalite, nez to ukazuje prejav).
V prejednávanom

prípade zálozcovi predlozenú dohodu o splnomocnení, ktorá je vyhotovená vo forme predtíaiSe s

vopred vyznaíenym splnomocnencom a vopred vyznaéenym obsahom a predmetom plnomocenstva (v zmysle ktorého je
vopred uvedené zastupovanie zálozcu - splnomocnitel'a v súvislosti so zmluvou o úvere uzatvorenou so spoloénost'ou
POHOTOVOST, s.r.o., podpísanú zálozcom v ten isty den ako zmluvu o úvere), je mozné posúdif podi'a obsahu ako
návrh na uzatvorenie dohody . Podi'a § 45 ObCianskeho zákonníka prejav vóle pósobí voCi neprítomnej osobe az od

okamihu, ked' jej dójde. Na váínosf prejavu vóle, urobeného v neprítomnosti druhej strany preto nepostaCuje písomná
forma, je nevyhnutné, aby splnomocniteP takto prejavenú vól'u skuto5ne druhej strane aj adresoval, teda odoslal, alebo

urobil úkony nevyhnutné k tomu, aby mohla byf takto prejavená vól'a odoslaná a doruóená, 5i uz poverením druhej osoby,
podaním napoSte, osobnym odovzdaním alebo inym spósobom.

Vzhl'adom na skutoónosf, ze zálozcovi

boli mandatárom POHOTOVOSTI, s.r.o. naraz poskytnuté váetky

zmluvy/písomnosti na podpis (t.j. spolu so zmluvou o úvere mu bola daná aj dohoda o splnomocnení s vopred
vyznacenym obsahom a predmetom splnomocnenia), nemal moznost* slobodne prejavif vól'u pri v^bere splnomocnenca.
Ked'ze dohoda o splnomocnení mu bola predlozená spolu so zmluvou o úvere bez moznosti vyberu splnomocnenca,

mozno predpokladaf vzfah, resp. kontakt medzi záloznym veritel'om a splnomocnencom. Vzhl'adom na uvedené má
správny orgán dóvodné pochybnosti o tom, 61 záujmy splnomocnenca nie sú v rozpore so záujmami zastúpeného
(záloácu).

Okresny úrad Brezno, katastrálny odbor, tiez uvádza, ze dohodu o splnomocnení posudzovala v celom kontexte
uzatvárania zmluvy o úvere, dohody o splnomocnení a záloznej zmluvy, stym, ze dohodu o splnomocnení posudzovala v

celom kontexte s tzv. úverovym balíkom, resp. spotrebitel'skym balíkom (pokiaP by nedoSlo k uzatvoreniu úverovej
zmluvy ako spotrebitel'skej zmluvy, tak by nedoSlo ani k uzatvoreniu dohody o splnomocnení).

Zároveñ správny orgán zisti, ze doálo k zmene splnomocnenca, aváak správnenu orgánu nie je pri rozhodovaní
preukázané ,5i zálozca o tejto skutoónosti vedel alebo vie a Ci je o .z. DDS Néstor právnym nástupcom, alebo nie natol'ko
z rozhodovacej íinnosti je známe len to, ze obidve zdruzenia majú rovnakého predsedu. A z toho vyptyvajúci záver, ze
toto obíianske zdruzenie nie je vóbec oprávnené zastupovaf splnomocnitel'a. Zálozny veritei' má vo svojom predmete
cinnosti podl'a obchodného registra aj poskytovanie úverov zvlastnych zdrqjov(dodávatel') a zo spisu vyplyva, ze
peñazné prostriedky nepouzil na podnikatel'skú, resp. inú obchodnú óinnosf (spotrebiteP). Dohodu o plnej moci vpísanú,
do formulárovej dohody nie je mozné povazovaf za individuálne dohodnutú, nakolTco bola vopred navrhnutá a
pripravená, zálozca nemal moznosf ovplyvnif moznosf vyberu iného zástupcu, 5o v konecnom dósledku spósobiio
znacnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvnych strán v neprospech zálozcu ako spotrebitel'a je zrejmé, ze k
vyberu splnomocnenca nedoslo z jeho vóle, ale z v61e zálozného veritel'a, z tohto dovodu je dohoda o splnomocnenf
neprijatel'nou (nekalou) podmienkou a teda je neplatná podl'a § 53 ods.5 Obcianskeho zákonníka.
V zmysle §-u 5 ods.4. zák. 5, 250/2007 Z. .z. je neprípustné zabezpecenie uspokojenia pohl'adávky alebo splnenie
závazku zo spotrebitel'skej zmluvy a) dohodou o zrázkach zo mzdy a ¡nych príjmov v prospech predávajúceho alebo inej
osoby, ibaze tato dohoda bola uzavretá vo forme osobitnej Iistiny, spotrebiter bol pou5eny o dósledkoch jej uzavretia
a mal moznosf ju odmíetnuf, alebo b) zmenkou, alebo áekom. Predávajúci nesmie spotrebitel'ovi vybraf a ani inak urdir1
osobu, ktorá, ktorá má v súvislosti s uzavretím spotrebitel'skej zmluvy, alebo zabezpeeením závazku zo spotrebitel'skej
zmluvy konaf vmene alebo vzáujme spotrebitel'a. Ustanovenie spotrebitel'skej zmluvy, ktorymi spotrebitel'
splnomocñuje tretiu osobu na vykonanie právnych úkonov súvisiacich plnením spotrebitel'skej zmluvy, alebo s uzavretím
inej spotrebitel'skej zmluvy, sú neplatné. Ustanovenie spotrebitel'skej zmluvy, ktoré zavazujú spotrebitel'a vo vlastnom
mene alebo vzastúpení trefou osobou uznaf svoj dlh pre prípad neplnenie závSzkov vyplyvajúcich zo spotrebitel'skej
zmluvy, sú neplatné. Právny úkon, ktorym spotrebiter splnomocñuje tretiu osobu na uzavretie dohody o zabezpecení
splnenia závazku spotrebitel'a zo spotrebitel'skej zmluvy v mene spotrebitel'a, je neplatny.
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Pre úplnosf odóvodnenia správny orgán uvádza, ze pri posudzovaní platnosti záloznej zmluvy prihliadala aj na
ust. § 39 ObCianskeho zákonníka, podl'a ktorého je neplatny právny úkon, ktory svojfm obsahom alebo úfielom odporuje
zákonu, alebo ho obchádza, alebo sa prieíi dobrym mravom. Z predlozenej záloznej zmluvy a zmluvy o úvere je zrejmé,
ze zálozné pravo malo byf zriadené na zabezpeéenie pohl'adávky zálozného veritel'a - istiny 300 €, poplatku 288 € (t.j.
spolu 588 6) a prísluáenstva pohl'adávky, pricom v prejednávanom prípade sa nereSpektuje vyvázenosf medzi predmetom

úverovej zmluvy a predmetom záloznej zmluvy, ktorá sa tyka nehnutel'ností vo vlastníctve zálozcu v nepochybne vygáej
hodnote ako je vyáka plnenia zálozcu, óím sa záloíná zmluva prie£i dobrym mravom.

Podl'a § 3 ods. 1 zák. Ó. 71/1967 Zb. v znení neskodích predpisov (Správny poriadok) správne orgány postupujú
v súlade so zákonmi a inymi právnymi predpismi. Sú povinné chránif záujmy Státu a spolofinosti, prava a záujmy
fyzickych osób a právnickych osób a dósledne vyzadovat' plnenie ich povinností.
Podl'a § 3 ods. 2 Správneho poriadku správne orgány sú povinné postupovaf v konaní v úzkej súCinnosti s
úíastníkmi konania, zúíastnenymi osobami a inymi osobami, ktorych sa konania tyka, a daf im vzdy prílezitosf, aby
mohli svoje prava a záujmy úcmne obhajovaf, najmá sa vyjadrit' k podkladu rozhodnutia, a uplatnit1 svoje návrhy.

Ucastníkom konania, zúíastnenym osobám a inym osobám, ktorych sa konanie tyka, musía správne orgány poskytovat'
pómoc a poudenia, aby pre neználosf právnych predpisov neutrpeli v konaní ujmu.

Podl'a § 3 ods. 4 Správneho poriadku správne orgány sú povinné svedomite a zodpovedne sa zaoberaf kazdou

vecou, ktorá je predmetom konania, vybavif je veas a bez zbytocnych priefahov a pouzit1 najvhodnejáie prostriedky,
ktoré vedú k správnemu vybaveniu veci. Ak to povaha veci pripúáfa, má sa správny orgán vzdy pokúsif ojej zmierne
vybavenie. Správne orgány dbajú na to, aby konanie prebiehalo hospodárne a bez zbyto5ného zafazovania úcastníkov
konania a inych osób.

Pod!'a § 3 ods. 5 Správneho poriadku rozhodnutie správnych orgánov musí vychádzaf zo spol'ahlivo zisteného
stavu veci. Správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodn^ch alebo podobn^ch prípadoch nevznikali
neodóvodnené rozdiely.

Podl'a § 3 ods. 6 Správneho poriadku správne orgány sú povinné na úradnej tabuli správneho orgánu, na

intérnete, ak majú k nemu prístup, prípadne aj inym vhodnym spósobom zrozumitel'ne a vCas informovaf verejnosf o
zacatí, uskutocñovaní a o skoncení konania vo veciach, ktoré sú predmetom záujmu verejností alebo o ktorych to
ustanoyuje osobitny zákon. Pritom sú povinné ochraftovaf prava a právom chránené záujmy úeastníkov konania a inych

osób. Úradná tabul'a správneho orgánu musí byf nepretrzite prístupná verejnosti.

Podl'a § 32 ods.I Správneho poriadku správny orgán je povinny zistif presne a úplne skutoény stav veci a za
úfielom si obstaraf potrebné podklady pre rozhodnutie. Pritom nie je viazany len návrhmi úcastníkov konania.

Podl'a § 32 ods.2 Správneho poriadku podkiadom pre rozhodnutie sú najma podania, návrhy a vyjadrenia
úfiastníkov konania, dókazy, fiestné vyhlásenia, ako aj skutofinosti vSeobecne známe alebo známe správnemu orgánu z
jeho úradnej Óinnosti. Rozsah a spósob zist'ovania podkladov pre rozhodnutie urííuje správny orgán.
Podl'a § 23 Obfiianskeho zákonnfka zastúpenie vzniká na základe zákona alebo rozhodnutia Státneho orgánu (
zákonné zastúpenie) alebo na základe dohody o plnomocenstve.

Podl'a § 22 ods.l ObSianskeho zákonníka zástupcom je ten, kto je oprávnen}? konaf za iného v jeho mene. Zo
zastúpenia vznikajú prava a povinnosti priamo zastúpenému.

Podl'a § 22 ods. 2 Obfiíanskeho zákonníka zastupovaf iného nemfiíe ten, kto sám nie je spósobity na právny
úkon, o ktory ide, ani ten, záujmy ktorého sú v rozpore so záujmami zastúpeného.
Podl'a § 37 ods. 1 Obcianskeho zákonníka právny úkon sa musí urobif slobodne a vázne, urfiite a zrozumitel'ne,
inak je neplatny.

Podi'a § 37 ods. 2 Obfiianskeho zákonníka právny úkon, ktorého predmetom je plnenie nemozné, je neplatny.

Podl'a § 37 ods. 3 ObCíanskeho zákonníka právny úkon nie je neplatny pre chyby v pfsaní a pofiítaní, ak je jeho
v^znam nepochybny".

Podl'a § 39 Obfiianskeho zákonníka neplatny je právny úkon, ktory svojím obsahom alebo úfielom odporuje
zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieCi dobr^m mravom.
Podl'a § 52 ods. .1 Obóianskeho zákonníka spotrebitePskou zmluvou je kazdá zmluva bez ohl'adu na právnu
formu, ktorú uzatvára dodávatel' so spotrebitel!om.
Podl'a § 52 ods.2 Obfiianskeho zákonníka ustanovenía o spotrebitel'sk^ch zmluvách, ako aj váetky iné
ustanovenia upravujúce právne vzfahy, ktorych úfiastníkom je spotrebitel', pouzijú sa vzdy, ak je to na prospech zmluvnej
strany, ktorá je spotrebitel'om. OdliSné zmluvné dojednania alebo dohody, ktorych obsahom alebo úfielom je obchádzanie
tohto ustanovenia, sú neplatné.

Podl'a § 52 ods. 3 ObCianskeho zákonníka dodávatel' je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebitel'skej
zmluvy konáv rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikatel'skej fiinnosti.
Na základe vySSie uvedeného správny orgán nemohol rozhodnúf inak len zamietnut' návrh na vklad.

§ 53 ods. 1 ObCianskeho zákonníka Spotrebitel'ské zmluvy nesmú obsahovaf ustanovenia, ktoré sp&sobujú znaCnú nerovnovahu v
právach a povinnostiach zmluvnych strán v neprospech spotrebitel'a (d'alej len ,,neprijatel'ná podmienka"). To neplati, ak ide o

zmluvné podmienky, ktoré sa tykajú hlavného predmetu plnenia a primeranosti ceny, ak tieto zmluvné podmienky sú vyjadrené
urCito, jasne a zrozumitel!ne alebo ak boli neprijatel'né podmienky individuálne dojednané.
§ 53 ods. 2 ObCianskeho zákonníka Za individuálne dojednané zmluvné ustanovenia sa nepovazujú také, s ktorymi mal

spotrebitel' moznosf oboznámif sa pred podpísom zmluvy, ak nemohol ovplyvnit' ich obsah.
§ 53 ods. 3 ObCianskeho zákonníka Ak dodávatel' nepreukáze opak, zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi dodávatel'om a
spotrebiterom sa nepovazujú za individuálne dojednané.

§ 53 ods. 4písm. s ObCianskeho zákonníka Za neprijatel'né podmienky uvedené v spotrebitel'skej zmluve sa povaáujú najmá
ustanovenia, ktoré

s) pozadujú, aby spotrebitel' poskytol zabezpeCenie splnenia svojho závazku v hodnote neprimerane vygSej, ako je v^Ska jeho
závSzku vyplyvajúca zo spotrebitel'skej zmluvy v Case uzavretia dohody o zabezpeóení splnenia závazku spotrebitel'a,
§ 53 ods. 5 ObCianskeho zákonnfka Neprijatel'né podmienky upravené v spotrebitel'sk^ch zmluvách sú neplatné.
§ 879p Obcianskeho zákonnika Ustanoveniami § 53 ods. 4 písm. s) a t}, § 53 ods. 7 a § 614a sa spravujú aj právne
vzt'ahy vzniknuté pred 13. júnom 2014; vznik t^chto právnych vzfahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred 13. júnom 2014 sa
vSak posudzujú podl'a predpisov úCinních do 12. juna 2014, ak nie je ustanovené inak.

Podl'a Cl. 3 ods. 1 Smernice 93/13/EHS sa povazuje za nekalú zmluvná podmienka, ktorá nebola individuálne dohodnutá, ak
napriek poziadavke dóvery spósobí znaCnú nerovnovahu v právach a povinnostiach strán vzniknutych na základe zmluvy ku
Skode spotrebitel'a.

S prihliadnutím na ustálenú judikatúru NajvySSieho súdu Slovenskej republiky sp. zn 8 Szo 17/2007, 1 Szr/37/2012 zo dfta
10.07.2012, 10Szr/136/2012 zo dña 15.03.2013, ISzY 135/2012 zo dña 11.6.2013 V odovodnení rozsudku 2Szo /126/2007 zo
dfta 12.12.2007 súd skonStatoval, ze zákon nevyluCuje uzatvorenie napr. záloznej zmluvy ale zmluvu je potrebné posúdif aj vo
vzájomnej súvislostí najma £o sa tymito zmluvami mienílo dosiahnuf nielen zabezpeCenie návratnosti poskytnutej sumy
vnavygenej hodnote veritel'ovi, ale aj mozny prechod dlíníkovho vlastníctva kjeho celému nehnutel'nému majetku
v nepochybne vaCSej hodnote , nez je vyáka plnenia povinného z úverovej zmluvy. Z toho vyplyva , ze by doglo ku vyraznému
zásahu do práv povinného.

Judikát 10 Szr/136/2012 z 15.3.2013 z 15.3.2013 poukázal na potrebu na dany prípad apíikovaf právne prcdpisy na ochranu
spotrebitet'a a tiez zaujal stanovisko kotázke, zc je v rozpore s dobrymi mravmi je jednak samotná dohoda o splnomocnení,
vzhl'adom na skutoCnost', ze splnomocniterovi bola odñatá moznosf urCil' osobu spinomocnenca, splnomocnitel' nebol vyslovne
pouíeny o moznostiach a spósobe ukonCenia zastupovania , v dohode o splnomocnení abscntujú bezné údaje umozñujúce
Splnomocniterovi rychli kontakt so splnomocnencom , fio vgetko vyvoláva pochybnosti o tom C¡ bol vykon práv apovinností
spinomocnenca skutoCne v medziach riadneho zastupovania záujmov splnomocnitera. Podl'a tohto rozhodnutia tieá ani postu ,
nazáklade ktorého splnomocnenec v mene splnomocnitel' zriad'uje zálozné pravo na zabezpeCenie úveru nepochybne ovel'a
ni¿5ej hodnoty ako je hodnota nehnutel'ností úverového dlzníka , nemohol byt3 v súlade s dobrymi mravmi . K obdobnym
záverom Najvyssí súd ajvrozsudku ISzr 135/2012 zo dña 11.06.2013. NavySe § 53 ods. 5 zákona 40/1964 Zb. v spojení s §
53 ods. 4 písmeno s povazujc uz takéto zmluvné dojednanie za nepiatné.
V zmysle § 31 ods. 1 zákona 162/1995 Z.z. Okresny úrad preskúma zmluvu z hl'adiska, Ci obsahuje podstatné náleáitosti zmluvy,
Ci je úkon urobeny v predpísanej forme, Ci je prevodca oprávneny nakladat* s nchnutel'nost'ou, £i sú prejavy vóle dostatoíne urfiité

a zrozumitel'né, Ci zmluvná vol'nost' alebo pravo nakladaf s nervniUel'nost'ou nie sú obmedzené, Ci zmfuva neodporuje zákonu, Ci

zákon neobchádza a Ci sa neprieéi dobrym mravom. Pri rozhodovaní o vklade prihliada okresny úrad aj na skutkovc a právne

skuloCnosti,I01l) ktoré by mohli mat3 vplyv na povolenie vkladu.

V zmysle § 31 ods.2 zákona 162/1995 Z.z. Ak ¡de o zmluvu o prevodc nehnutel'nosti, ktorá bola vyholovená vo forme notárskej
zapisnice alebo autorizovaná advokátom, okresny úrad posudzuje zmiuvu iba z pohí'adu, Ci je súladná s katastrálnym operátom a
Ci sú splnené procesné podmienky na povolenie vkladu.

V zmysle § 31 ods.3 zákona 162/1995 Z.z. Aksú podmienky na vklad splnené, okresny úrad vklad povoii; inak návrh zamietne.

Poufienie o opravnom prostriedku:

Proti rozhodnutiu je mo2né podat' odvolanie v tchote do 30 dní od doruíenia tohto rozhodnutia na Krajsky súd v Banskej
Bystrici prostrednictvom tunajSíeho Okresného úradu Brezno, katastrálnelio odboru. Toto rozhodnutie je preskúmatel'né súdom
len po vyCerpaní riadnych opravnych prostriedkov.

JUDr. Stanislava Mitterpachová
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Fodl"'a § 3? ods. 1 Správneliu ponadku Spuivín oigan

tjmto úóelom si obstara?potrebné podklady pre rozhodnune.

Podia § 32 ods. 2 Správneho ponadku Podkladom pre rozhodnutie sú najma podania, návrhy avyjadrenia
ucastmkov konama, dókizy, cestné vyhlásenia, ako aj skutocnosti vseobecne známe alebo zncíme správnemu
orgánu zjeho uradnej cmnosti. Rozsah a spósob zist'ovania podkladov pre rozhodnutie urcuje správny orean
Podía § 46 Správneho ponadku RozJwdnurie musí byt' v sú/ade so zúkonmi a ostatnymi právnymi predpismi
musí ho vydat orgán na to príslumy, musí vychádzat' zo spoVahlivo zisteného stavu ved a musí obsahovat'

predpísané nálezitosti.

Podra § 31 ods. I katastrálneho zákona Správa katastra preskúma zmluvu z hladiska, ci obsahuje podstatné

nalezuosti zmluvy, éije úkon urobeny vpredpísanej forme, cije prevodca oprávneny- nakladat's nehnutel'nostbú
ci su prejavy vale dostatocne urcité a zrozumiielné, ci zmluvná volnosf alebo pravo nakladaf s nehnutel'nostbú
me su obmedzené, ci zmluva neodporuje zákonu, ci zákon ne.ohchádz.a a ci sa nepriedi dobrym mravom Pri
rozhodovam o vklade pnhliada správa katastra aj na skutkové a právne skutotností, ktoré by mohli maf vnhv na

povolenie vkladu.

H y

Zastávame názor, ze dohoda o splnomocnení je uzavretá riadne, v stílade s príslusnymi ustanoveniami
Obcianskeho zakonníka o zastúpení a splña nálezitosti platného právneho úkonu. ktorymi sú slobodná vol'a
vaznost urcitosr a zrozumitel'nosf. Zálozca sa v zmysle riadne uzavretej dohody o splnomocnenf sám rozhodo]

zabezpedif svoj zavazok vyplyvajúci pre neho z predmetnej zmluvy o úvere a preto udeJil ProHelp - zdruzeniu

obcianskopravncj pomoci (d'alej len splnomocnenf) plnomoccnstvo na uzatvorenie záJoznei zmluvy
knehmite'nost.am, ktoré malí byf v Case-uzaLvorenia záloznej zmluvy yo vlasiníctve alebo spoluvlastníctve

záiozcu, ako aj na vsetky právne úkony süvisiace s uzatvorením predmetnej záloznej zmluvy Na zákiade

uvedeneho vzniklo splnomocnencovi pravo nakladaf s nehnutel'nosfou v mene záiozcu - splnomocniiel'a pricom

prava a povinnosti zo zastúpenia vznikajd priamo zálozcovi.

'

Zásadne nemozeme súhlasif s tvrdeniami správneho orgánu podl'a kton'ch navrhovatH' vopred urcil osobu J'iorá
bude opravnena za dlzníka konaf adlzník nemal moznost3 sa sám rozhodnúf kto ho bude zastupovaf V danom
pnpade ide o nifiím nepodlozené predpoklady Správy katastra, ktoré nevychádzajú zobjektívne zisteného
skutkovelio stavu.

V tejto súvislosti poukazujeme na skutodnosf. ze pre správny orsán v tejto sdvislosti imviac phtf z-isada
spoJ'ahhvého zistenia skutkovélio stavu ved (§ 3 ods. 5 Správneho poriadku), pricom podra § 4b Správneho
ponadku rozhodniínc správneho orgánu musí okrera iného vychádzat' zo-spofaniivo zisteného skutkového
siavu vcci. bpra\ ny poviadok leda ukladá správnemu orgánu povinnost* presne a úplne zistit' skutkovv stav
vea. ijpW zistema podkladov znamená. ze boli vykonané vsetky presetrenia a dokazy, ktoré majú pre danú
vec rozhodujua vyzivám. Správny orgán pritom musí v odóvodnení svojho rozhodnutia uviesf vsetkv
skutocnosti. ktoré boli podkladom pre jeho rozhodnutie. Prcsnost' zistmia znamená, ze skutkoxé Atenía

vyvodene z vykonaného presetrenia zodpovedajú skutoínému stóvu a níe sú ani nenresne intornrcíované
ani skreslené ci uz vedóme alebo nevedome!

'

Domnievame jsa, ze napadnuté rozhodnutie správneho orgánu vychádza len znicím nepodlozenych
predpokladov

co dokazuje i samóme odóvodncnie napadnutého rozhodnutia

a v danom pnpade mozno

kongtatovaf, ze správny orgán si nesplnil svoju zákonnú povinnosf a nevychádzal pri vydaní napadnutého

rozhodnutia zo spolahiivo zisteného stavu veci.

Zmienené ustanovenia Správucho poriadku sú v zmysle § 22 ods. 5 Katastrálneho zákona plne anliknvmerné ai
na kQLastralne konanie. m concreto konanie o povolení vkladu vccného prava do katastra nehnuiel'no^í

Spravnv organ sa v odóvodnení nanadnutého rozhudnuiia nhmedzil len na konstatovanio y.c zmIo^» dizník nemohol ovplvvnii' vyhcr solgomocuciica. Takáto sorávna uvaha nespiña záklariné "kHt^rin

odGvodnuüa rozhüdimtia hprája»áig^aámLj>ogj-.a_S 4¿_ orts. 3 Spráynefio poriadkn. Vbñfoñh^í

rozhodnutia musí spravnv orgán reagovaf na dva okrnhv nrohlómov. a fn skutkové nknTnnsi. ■- prúv,,,
posudeme. Za skutkové okohiosti treba povazovat' skutocnosti. ktoré boli nepochvbne zistenp a i^lTm^

vyznam. Pri právnom posúdeni musí obsahovaf konkréfnv odk«z iva yrávnv nrcdpis z ktorí-ha X-1v"3

praau v>-vodzu)e svoje právne posúdenie, Nestací iba cit<ácia nríshisnébn ustanovenia. ale fr n,,fr,'hñó n\
wlozít obsah práviiui nurmv. abv bolo zreiiné aky je vzt'ah medzi skutknvvm Tis^nfi» a nJT

posádením. Ak správny orgán v odóvodnení napadnutého ro/hodmjtia takto nenostunoval. ic r<

nenresktimaterne pre ncdostatok dóvodov

Správny orgán vid.' neprípustnosf predmetného pinomocenstva v dovode uvedenom v u<=tanovení í 22 od, o
Obcianskeho zakonníka, podra ktorcho zastupovaf iného nemóze ten. záujmy ktorého .sú v rozpore ¿ JiSuinnml

zastupencho Podl-a odbomej literatúry 7 hl'arti.k, mh.o ustam^Tnia nie'jcdñlczitú ^.má^oz.osi rwporu
alebo pochybnost. onesirannosti zástupcu; rozpor musí reálne existí (Komentár k Obcia^kemu

SS^K st;;;¡^rr
r Mmw SMmv4 Milan Hulmák a koickiiv'

K otázke rozporu záujmov splnomocnenoa so záujmami zálozc, uvádzame, ze splnomocncncc ^ ziadnoni

pnpade nemal a an. nema zaujem na poskodení záiozcu. 5o vvplyva aj yo samolne dohody o splnomocneñ

ktora bola uzavretá za tí&loni naplncnia ahájenla záujmov .plnomocnuera (záloiu) ana jeho ziadosf no

osobnom prerokovam a poucení o právnych úkonoch v dohode uvedenych a o právach a povinnostiach toé sa

pou£ii
te a na nom. Na tomo právnom ükone sa nepodiel"al v rhe ¿ 7 ÍnT' J" ^^ "^ akejk°''Vek ú£^

ventel'ove, zmluvnej dokumentácie. Zo spisu soZenoó eánu{t, "^^ fc by bo1 sl1fiasft>"

Sltl^^^^^

fc by -™ -«¡Peni.

aposkytolmu potrebné pouienie a prlnycTZllck, «1 SP'"Om°Cneme s di^°™ »«*«w«
dovodu vyuzil bezplatnú pomoc zástupcu. Závazkom zastuDcu bo o o^ Ok 1° ZmlUVy ° úvere sám a z "*to

platnosü uzatváranej záloznej zmluvy

P
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NEZÁKONNÉ RO7HODNtfTíE SPRXVNEHO ORCÁN

povinnosti.

v

^

e! ne a inc dalsie
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Správny orean nezistil spol'ahlivo stav ved, riadne sa neoboznámil s predkladanym návrhom a znením
jednotlivych pripojenych prfloh, následne nesprávne zistil skutkovy" stav aplnomocenstvo splnomocnitefa
udelené splnomocnencovi nesprávne právne posúdil z ddvodov vyssie uvedenych v tomto podaní.
Správny orgán vydal nezákonné rozhodnutie o zamietnutí návrhu na povolenie vkladu zálozného prava
k nehnute3"nüsú, pretoze:

1/

Doslo kriadnemu udeleniu a prijatiu plnej moci na zastupovanie zálozcu zdruzením ProHelp, pncom

2/

neexistuje ziaden reálny a preukázany" rozpor medzi záujmami zálozcu a splnomocneného zdr. ProHelp.
V tejto casti je rozhodnutie správneho orgánu zmátocné a nepreskúmatel'né.
Udelené plnomocenstvo obsahuje vsetky zákonné nálezitosü aje platné, pricom do dña podania návrhu

3/

na vklad zálozného prava nebolo splnomocnitel'om odvolané.
Neexistuje rozpor medzi záujmami zálozcu a splnomocneného zdr. ProHelp.

Je evidentné, ze dlznflc dlhodobo nep]nil svoje povinnosti riadne a veas a neplatil svoj dlh tak, ako bolo medzi

zmluvnymi ¡tranami dohodnuté aodvolatel' ako veritel5 len vyuzii zmluvne dohodnú moznosf zabezpeeif svoj

dlh zriadením zálozného prava. Odvolaiel: pritom pristupuje k vyuzitiu institútu zabezpecenia svojej pohl'adavky
záloznym právom len v prípadoch, kedy je zálozca dlhodobo v omeSkaní so splácaním svojho závazku, resp.
v prípadoch kedy je evidentné, ze zálozca vyíákal od odvoiatel'a poskytnutie peñazn>?Gh prostriedkov, pricom
tieto nemieni odvolatel'ovi riadne vrátif Súcasne je nutné konstawvaf, ze pofias vykonu podnikatel'skej Cinnosti
odvoiatel'a ani v jednom prípade, kedy mal tentó 2riadené zálozné pravo na nehnutel'nosti dlzníka, nedoslo
k vyuzitiu úhradovej funkcie zálozného prava, i.j. k realizácii zálozného prava predajom nehnuíel'nosti (!).
V

N,(VRH NA VYDANTE ROZHODNHTIA

V súlade s uvedenym Zálozny veritel' navrhuje, aby správny orgán rozhodol o zrusení rozhodnutia o zamietnutí
katastrálneho konania apovolü vklad zálozného prava k nehnuiel'iiosiiarn vo Vlastníctve zálozcu v prospech
Zálozného veritei'a a aby správny orgán vydal nasledovné
r o z h ■) d n u t i c :

Ükresny úrad Brezno, kaiastrálny oiibor arusuje rozhodnutie Okrcsncho úradu Biezno, katastrálneho odboru zo
dña 5 11 2015 sp. zn. V 2308/2014 o zamietnutí návrhu na povolenie vkladü zálozného prava. Okresny úrad
Brezno katasmilny odbor povol'ujo vklad zálozného prava k nclmutcrnostiam tak ako sd tieto vzmluvc
specifikované v prospech spolocnoni POHOTOVOST, s.r.o., ICO: 35 807 598, sídlo: Pribinova 25, 811 09
Bratislava zápis: v obchodnom registrí Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vlozka C. 23636/B ako
Zálozného ventera podl'a Zmluvy o zriadení zálozného prava c. 454/2014-PTR zo dña 19.09.2014.

Ak správny orgán ncrozhodne o zrusení napadaného rozhodnutia a vklad zálozného prava nepovolí,
navrhuiem aby prísluíny súd misil napadanc rozhodnutie správneho orgánu a vrátil vec na nové koname
o povoíoní vkladu asáloíiiélio priva. V súlade s uvedenym navrhujem, aby prísluSny súd vydal nasledovny
rozsudok:

Súd zrusuje rozhodnutie Okresného úradu Brezno, katastrálneho odboru zo dña 5.11.2015, sp. zn. V 2308/2014
a vec vracia spai" na správne konanie. Odporca je povinnv nahradif trovy konania.
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