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Mestsky úrad Banská Bystrica
Ceskoslovenskej armády 26
974 01 Banská Bystrica

Vas list znacky/zo dña

Nasa znacka
V 7419/2016

Vybavuje / Linka

Prievidza

JUDr. Iveta IIiasová/7358

08.01.2018

VEC
Dorucenie vereinou vyhláskou

Vo veci katastrálneho konania o povolení vkladu vlastníckeho prava do katastra
nehnutel'ností Vas ziadame o súcinnost' pri vykonaní dorucenia verejnou vyhláskou podra
§ 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
03.05.2017, 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 Prievidza
Katastram> ;;abor

Uí. M. MíSíka 28,971 01 Prievidza
JUDr. I/eta Iliasoyá

odb6rnyradca|

Prílohy: Rozhodnutie o prerusení konania zo dña 03.05.2017

¡VIESTSKY ÚRAD
BANSKÁ BYSTRICA

Vyvescnc dña:

18. JAN. 2018

Zvescné dño:

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:

03.05.2017

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 a Mesto Bojnice
ako kupujúci, doruceného dña 08.12.2016 takto

rozhodol:
Okresny úrad Prievidza, katastrálny odbor podl'a § 31a/ písm. c) zákona NR SR c.
162/1995
2. z. o katastri nehnutel'ností a o zápise vlastníckych a inych práv
k nehnutel'nostíam (katastrálny zákon) v znení neskorsích predpisov v spojení s
§ 48 ods. 1, § 48 ods. 2 Obcianskeho zákonníka v spojení s § 29 zák. c. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorsích predpisov konanie o návrhu na vklad
na dobu 30 dní odo dña dorucenia tohto rozhodnutia.

prerusuje

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 nakladaf s nehnutel'nost'ou, ci sú prejavy vóle dostatocne urcité a zrozumitel'né, ci
zmluvná vol'nosf alebo pravo nakladaf s nehnuternost'ou nie sú obmedzené, ci zmluva
neodporuje zákonu, ci zákon neobchádza a ci sa neprieci dobrym mravom. Pri rozhodovaní

ovklade prihliada okresny úrad aj na skutkové aprávne skutocnosti, ktoré by mohli mat'
vplyv na povolenie vkladu.

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

Okresnému úradu Prievidza, katastrálnemu odboru bola dña 03.04.2017 dorucená ziadosf
kupujúceho o zastavenie vkladového konania c. V 7419/2016. Ako dóvod svojej ziadosti
kupujúci uvádza, ze dña 28.03.2017 Mesto Bojnice aleo kupujúci odstúpilo od Kúpnej zmluvy
uzatvorenej dña 28.10.2016 s predávajúcou Ol'gou Jankechovou, rod. Dendesovou.

Podl'a § 48 ods. 1 Obcianskeho zákonníka od zmluvy móze úcastník odstúpif, len ak je to
v tomto alebo v inom zákone ustanovené alebo úcastníkmi dohodnuté.
Podl'a § 48 ods. 2 Obcianskeho zákonníka odstúpením od zmluvy sa zmluva od zaciatku
zrusuje, ak nie je právnym predpisom ustanovené alebo úcastníkmi dohodnuté inalc.

Odstúpenie od zmluvy je jednostranny adresovany právny úkon, ktorého úcinley
nastávajú jeho dorucením do dispozicnej sféry druhej zmluvnej strany.
Nakol'ko nebolo preukázané, ci doslo k doruceniu odstúpenia kupujúceho od kúpnej
zmluvy predávajúcej, je potrebné:

-

predlozit' zo

strany kupujúceho Mesta

Bojnice doklad preukazujúci

prevzatie listín o odstúpení kupujúceho od kúpnej zmluvy adresovanych
predávajúcej OPge Jankechovej, rod. Dendesovej v lehote 30 dní odo dña
dorucenia tohto rozhodnutia.

Právne úcinky odstúpenia od zmluvy móze vyvolat' len platné odstúpenie od zmluvy
a preto zo strany predávajúcej je potrebné:
-

predlozit'

vyjadrenie,

ci

odstúpenie

kupujúceho

od

kúpnej

zmluvy

-

akccptuje (nespochybñuje) jeho platnost' a povazuje ho za platné
v prípade, ak predávajúca nepredlozí ziadne vyjadrenie v lehote 30 dní
odo dña dorucenia tohto rozhodnutia, bude to vyhodnotené ako
akceptácia platnosti odstúpenia od kúpnej zmluvy

-

ak predávajúci nebude akceptovat' odstúpenie od kúpnej zmluvy, je
potrebné dolozit' zalobu potvrdenú príslusnym miestnym súdom o urcení
platnosti odstúpenia od zmluvy v lehote 30 dní odo dña dorucenia tohto
rozhodnutia

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 preskiimateñié súdom.

JUDr. Iveta ífíasová

/ odborny radea

D o r u c i t':

Ol'ga Jankechová, Bakossova 1480/46, 974 01 Banská Bystrica
Mesto Bojnice, Sládkovicova 1, 972 01 Bojnice

Zasprávnosf vyhotovenia: HeClová

