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Dátum:
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Mestsky úrad Banská Bystrica
Ceskoslovenskej armády 26

,—.

Cfelo

974 01 Banská Bystrica

Vas list znacky/zo dña

Vybavuje / Linka

Nasa znacka
V 7419/2016

Prievidza

JUDr. IvetaIliasová/7358

08.01.2018

VEC
Dorucenie verejnou vyhláskou

Vo veci katastrálneho konania o povolení vkladu vlastníckeho prava do katastra
nehnutel'ností Vas ziadame o súcinnosf pri vykonaní dorucenia verejnou vyhláskou podl'a
§ 26 zákona c. 71/1967 Zb. v platnom znení:

Ol'ga

Jankechová,

nar.

05.02.1948,

naposledy

trvale

bytom

Bakossova

1480/46,

974 01 Banská Bystrica,

u ktorej nie je mozné vykonat' dorucenie písomnosti - rozhodnutia o prerusení konania zo dña
16.03.2017, pretoze jej pobyt nie je Okresnému úradu Prievidza, katastrálnemu odboru
známy.

Ziadame Vas preto o vyvesenie uvedenych listín na úradnej tabuli Vásho úradu po dobu 15
dní a po uplynutí tejto lehoty o ich vrátenie s uvedením dátumu vyvesenia a zvesenia
s podpisom zodpovedného pracovníka.
S pozdravom

Okresny úraa Prieviaza
Katssiráín^ odbor

ul. M.M¡Síka 28,971 01 Prievidza
-9-

JUDr. Ivetalliasová
odborny radca i

IVÍESTSKY ÜRAt
BANSKÁ BYSTRICA
Prílohy: Rozhodnutíe o prerusení konania zo dña 16.03.2017

Vyvcsené tina:

18.JAN.2Ü1B

Zvesené ciña:

Vyvesené na úradnej tabuli Mestského úradu Banská Bystrica dña
Zvesené dña

Peciatka a podpis zamestnanca Mestského úradu Banská Bystrica, ktory úradny úkon
vykonal

podpis ?

Okresny úrad Prievidza, katastrálny odbor

ROZHODNUTIE
Císlo: V 7419/2016
Dña:
16.03.2017

Okresny úrad Prievidza, katastrálny odbor ako príslusny orgán Státnej správy na úseku
katastra podl'a § 18 odst. 2/ zákona NR SR c. 162/1995 Z. z. o katastri nehnutel'ností a o
zápise vlastníckych a inych práv k nehnutel'nostiam (katastrálny zákon) v znení neskorsích
predpisov o návrhu na vklad vlastníckeho prava do katastra nehnutel'ností na základe kúpnej
zmluvy, ktorú uzavreli Ol'ga Jankechová, rod. Dendesová ako predávajúca aMesto Bojnice
ako kupujúci, doruceného dña 08.12.2016 takto

rozhodol:
^ Okresny úrad Prievidza, katastrálny odbor podl'a § 31a/ písm. c) v spojení s § 42 ods. 4
zákona NR SR c. 162/1995 Z. z. o katastri nehnutel'ností a o zápise vlastníckych a inych práv
k nehnutel'nostiam (katastrálny zákon) v znení neskorsích predpisov v spojení s
§ 64, § 167 ods. 1, § 168 ods. 3 zák. c. 233/1995 Z. z. zákona NR SR o súdnych exekútoroch
a exekucnej cinnosti (Exekucny poriadok) a o zmene a doplnení d'alsích zákonov exekucného
poriadku v spojení s § 29 zák. c. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorsích
predpisov konanie o návrhu na vklad prerusuje na dobu 30 dní odo dña dorucenia
tohto rozhodnutia.

Odóvodnenie
Okresnému úradu Prievidza, katastrálnemu odboru bol dña 08.12.2016 doruceny návrh na
vklad vlastníckeho prava do katastra nehnutel'ností na základe kúpnej zmluvy, ktorú uzavreli
Ol'ga Jankechová, rod. Dendesová ako predávajúca a Mesto Bojnice ako kupujúci, ohl'adne
nehnutel'ností nachádzajúcich sa v k. ú. Bojnice.

Podl'a § 31 ods. 1 katastrálneho zákona okresny úrad preskúma zmluvu z hl'adiska, ci
obsahuje podstatné nálezitosti zmluvy, ci je úkon urobeny v predpísanej forme, ci je prevodca
oprávneny nakladat' s nehnutel'nosfou, ci sú prejavy vóle dostatocne urcité a zrozumitel'né, ci
zmluvná vol'nost' alebo pravo nakladat' s nehnutel'nost'ou nie sú obmedzené, ci zmlüva
neodporuje zákonu, ci zákon neobchádza aci sa neprieci dobrym mravom. Pri rozhodovaní
ovklade prihliada okresny úrad aj na skutkové aprávne skutocnosti, ktoré by mohli mat'

vplyv na povolenie vkladu.

ii-qe

Po preskúmaní kúpnej ztnluvy, listu vlastníctva a inych príloh bolo zistené nasledovné:
-

na prevádzanej nehnutel'nosti parcela registra E KN parcelné císlo 138

záhrada o vymere 47 m2 je v súlade s § 64, § 167 Exekucného poriadku
zriadené exekucné zálozné pravo na základe exekucného príkazu c. k. EX
12148/lOu a c. k. EX 21653/13 súdneho exekútora JUDr. Rudolfa Krutého
-

ustanovenie el. IV. kúpnej zmluvy obsahuje prehlásenie predávajúceho, ze
na prevádzanej

nehnutel'nosti neviaznu ziadne

dlhy, vecné bremená,

zálozné prava alebo iné právne povinnosti
Z uvedeného

konstatovania

vyplyva,

ze

vyhlásenie

predávajúceho

v zmluve je v rozpore s údajmi zapísanymi na liste vlastníctva.
Vzhl'adom k uvedenému je potrené uviest' zmluvu do súladu s údajmi

katastra

nehnutel'nosti

alebo

dolozif

listinu

preukazujúcu

zánik

uvedenych exekucnych záloznych práv.

Podl'a § 64 zák. c. 233/1995 Z. z. zákona NR SR o súdnych exekútoroch aexekucnej
cinnosti (Exekucny poriadok) a o zmene a doplnení d'alsích zákonov exekucného poriadku
sposob vykonania exekucie urcí exekutor, ale tentó zákon neustanovuje inak (§ 167 a 172).
Sposob vykonania exekucie urcí exekutor tak, aby bol pnmerany vymáhanej povimiosti a aby
hodnota zabezpeceného majetku povinného zodpovedala hodnote vymáhanej povinnosti.
Podl'a

§

167

nehnutel'nosti

ods.

1

sa zriadi

Exekucného

poriadku

exekucné zálozné pravo

na

nehnutel'nosf

zexekvovaním

zapísanú

v

nehnuternosti

katastri
zápisom

zriadenia exekucného zálozného prava do katastra nehnutel'nosti podl'a osobitnych predpisov.
V

katastri

nehnutel'nosti

sa

zapíse,

ze

nehnutel'nosf

sa zexekvováva

pre

vymáhanú

pohl'adávku.
Podl'a §

168 ods. 3 Exekucného poriadku exekucny príkaz sa dorucí oprávnenému,

povinnému a okresnému úradu. Povinnému a okresnému úradu sa dorucí do vlastnych rúk.

V prípade,

ze

v stanovenej

lehote

vytykané

nedostatky

neodstránite,

Okresny

úrad

Prievidza, katastrálny odbor konanie zastaví podl'a § 31b/ zákona NR SR c. 162/1995 Z. z. o
katastri nehnutel'nosti a o zápise vlastníckych a inych práv k nehnutel'nostiam (katastrálny
zákon) v znení neskorsích predpisov.
Z vyssie uvedenych dóvodov bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo vyrokovej casti tohto

rozhodnutia.
Poucenie:

Proti tomuto rozhodnutiu sa podl'a § 29 ods. 3 zák. c. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorsích predpisov

nemozno odvolaf.
Toto rozhodnutie nie je podl'a § 7 zákona c. 162/2015 Z. z. Správny súdny
poriadok preskúniatel'né súdom.

Üój.

JUDr. Iveta Iliasov^á
odporny radea

/■■■

D o r u c i f:

OFga Jankechová, Bakossova 1480/46, 974 01 Banská Bystrica
Mesto Bojnice, Sládkovicova 1, 972 01 Bojnice

Za správnosf vyhotovenia: Heilová

