OKRESNY ÚRAD RIMAVSKÁ SOBOTA
katastrálny odbor
Kraskova2,979 01 Rimavská Sobota

Císlo: V 1398/2015

V Rimavskej Sobóte, 6.3.2017

Vybavuje: Ing. Andrea Kovácová

ROZHODNUTIE

Okresny úrad Rimavská Sobota, katastrálny odbor ako príslusny orgán v správnom
konaní podl'a § 18 odsek 2 a § 31 ods. 3 zákona 162/1995 Z.z. o katastri nehnutel'ností a o zápise
vlastníckych a inych práv k nehnuternostiam v znení neskorsích predpisov a § 46 a § 47 zák.
71/1967 Zb. o správnom konaní
rozhodol:

Okresny
vlastníckeho

úrad

Rimavská Sobota,

katastrálny

odbor v konaní

o

návrhu na

vklad

prava do katastra nehnutel'ností v zmysle § 16 ods. 2 zákona c.71/1967 Zb. o

správnom konaní v znení neskorsích predpisov úcastnícke konania

Ing. Soña Uhríková, nar.20.4.1954 , Javornícka 6176/4, 974 11 Banská
Bystrica-Sásová
na obhajovanie jeho práv v konaní ustanovuje opatrovníka Judit Posa, zamestnankyñu
Okresného úradu Rimavská Sobota, katastrálny odbor.
Odovodnénie:

Dña 2.6.2016 bol Okresnému úradu Rimavská Sobota doruceny návrh na vklad Záloznej
zmluvy uzatvorenej dña 2.6.2016, ktorym úcastníci navrhujú správnemu orgánu, aby rozhodol
o povolení

vkladu

vlastníckeho

prava

do

katastra

nehnutel'ností,

k nehnuternostiam

nachádzajúcich sa v katastrálnom území Hnúsfa, zapísanych na liste vlastníctva c. 1536.
Správny orgán po preskúmaní návrh a jeho príloh vydal dña 20.6.2016 rozhodnutie

o povolení vkladu, ktoré bolo dorucené úcastníkom konania. Úcastnícke konania rozhodnutie o
povolení vkladu nebolo dorucené z dóvodu, ze adresát je neznámy.

Správny orgán pri presetrení v registri obyvatel'stva (REGOB) zistil adresu úcastníka
konania 11.1.2017, ktorá je totozná s adresou trvalého pobytu uvedenou v záloznej zmluve,
opatovné zaslanie písomnosti nebolo dorucené z dóvodu, ze adresát je neznámy.
Podl'a § 16 ods. 2 zák.c.71/1967 Z.z. správny poriadok :

„ (1) Úcastníka konania, ktory nemóze konat' samostatne, zastitpuje zákonny zástupca; ak nema
zákonného zástupcu a akje to potrebné na obhajovanie jeho práv, správny orgán mu ustanovi
opatrovníka,

(2) Správny orgán ustanovi opatrovníka aj úcastníkovi konania, klorého pobvt nie ie známy
alebo ktorému sa nepodarilo dorucif písomnost' na známu adresu v cudzine a ktory si
neustanovil zástupcu, ako aj úcastníkovi konania, ktory je postihnuty dusevnou alebo inou
poruchou, pre ktorú nemóze konat', a nema zákonného zástupcu. "
Aplikujúc vyssie uvedené zákonné ustanovenia a so zretel'om na povahu predmetného
konania, povazoval Okresny úrad Rimavská Sobota, katastrálny odbor za nevyhnutné ustanovit'
tomuto úcastníkovi na obhajovanie jeho práv v konaní opatrovníka. Vyber opatrovníka vykonal
správny orgán z radov zamestnancov samotného katastrálneho odboru, pricom v prípade Ing.
Soni Uhríkovej, ide o zamestnankyñu, ktorá vo veci samotnej nekonala, ani nebude za správny
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orgán konaf. Správny orgán ustanovil Judit Posa za opatrovníka, úcastníka, ktorého pobyt nie je
známy za úcelom dorucovania písomností.
Poucenie:

Proti tomuto

rozhodnutiu sa mozno odvolat' podl'a § 53 a nasl. zákona c. 71/1967 Zb.

o správnom konaní v znení neskorsích predpisov na Okresny úrad Banská Bystrica, odbor

opravnyck prostriedkov, referát katastra nehnutcl'ností prostredníctvom správneho
orgánu, ktory rozhodnutie vydal, v lehote do 15 dní odo dña dorucenia tohto rozhodnutia.
Toto rozhodnutie je podl'a § 177 a nasl. zákona c. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok
preskumatel'né súdom po nadobudnutí právoplatnosti.

Mgr.Zoltán Vincze
vedúci odboru

Dorucuje sa:

Judit Posa, Okresny úrad Rimavská Sobota, katastrálny odbor, Kraskova 2, Rimavská
Sobota (opatrovník)

Na zverejnenie:

Mesto Banská Bystrica. Ceskoslovenskej armády 26, 974 01 Banská Bystrica

Podl'a § 26 z.c.71/1967 Zb. o správnom konaní sa toto rozhodnutie dorucuje Ing. Soni
Uhríkovej verejnou vyhláskou.

Tato verejná vyhláska bude vyvesená 15 dní, uplynutím tejto lehoty sa povazuje
písomnosf za dorucenú.
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