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VEC
Doručenie verejnou vyhláškou

Vo veci katastrálneho konania o zastavení vkladu vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľností Vás žiadame o súčinnosť pri vykonaní doručenia verejnou vyhláškou podľa
§ 26 zákona č. 71/1967 Zb. v platnom znení:
Oľga Jankechová, nar.
974 01 Banská Bystrica,

05.02.1948,

naposledy

trvalé

bytom

Bakossova

1480/46,

u ktorej nie je možné vykonať doručenie písomnosti - rozhodnutia o zastavení konania zo dňa
21.06.2018, pretože jej pobyt nie je Okresnému úradu Prievidza, katastrálnemu odboru
známy.
Žiadame Vás preto o vyvesenie uvedených listín na úradnej tabuli Vášho 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
Prievidza
; jdbor

. 971 01 Prievidza

JUDr. I
odbprný radca

Prílohy: Rozhodnutie o zastavení konania zo dňa 21.06.2018

Vyvesené na úradnej tabuli Mestského úradu Banská Bystrica dňa

Pečiatka a podpis zamestnanca Mestského úradu Banská Bystrica, ktorý úradný úkon
vykonal ........................
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Okresný úrad Prievidza, katastrálny odbor

ROZHODNUTIE
Číslo: V 7419/2016
Dňa:
21.06.2018

Okresný úrad Prievidza, katastrálny odbor ako príslušný orgán štátnej správy na úseku
katastra podľa § 18 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 predpisov vo veci návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na
základe kúpnej zmluvy, ktorú uzavreli Oľga Jankechová, rod. Dendešová, nar. 05.02.1948,
trvalé bytom Bakossova 1480/46, 974 01 Banská Bystrica ako predávajúca a Mesto Bojnice,
IČO: 318 001, so sídlom Sládkovičova 1, 972 01 Bojnice ako kupujúci takto

rozhodol:
Okresný úrad Prievidza, katastrálny odbor podľa § 31b/ ods. 1 písm. „f‘ 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 predpisov konanie o návrhu na
vklad zastavuje.

O d ô v o d n cnie
Okresnému úradu Prievidza, katastrálnemu odboru bol dňa 08.12.2016 doručený návrh na
vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na základe kúpnej zmluvy, ktorú uzavreli
Oľga Jankechová, rod. Dendešová, nar. 05.02.1948, trvalé bytom Bakossova 1480/46,
974 01 Banská Bystrica ako predávajúca a Mesto Bojnice, IČO: 318 001, so sídlom
Sládkovičova 1, 972 01 Bojnice ako kupujúci ohľadne nehnuteľností nachádzajúcich sa v
k. ú. Bojnice.
Podľa § 31 ods. 1 katastrálneho zákona okresný úrad preskúma zmluvu z hľadiska, či
obsahuje podstatné náležitosti zmluvy, či je úkon urobený v predpísanej forme, či je prevodca
oprávnený nakladať s nehnuteľnosťou, či sú prejavy vôle dostatočne určité a zrozumiteľné, či
zmluvná voľnosť alebo právo nakladať s nehnuteľnosťou nie sú obmedzené, či zmluva
neodporuje zákonu, či zákon neobchádza a či sa neprieči dobrým mravom. Pri rozhodovaní
o vklade prihliada okresný úrad aj na skutkové a právne skutočnosti, ktoré by mohli mať
vplyv na povolenie vkladu.

Po preskúmaní kúpnej zmluvy a jej príloh Okresný úrad Prievidza, katastrálny odbor vydal
dňa 16.03.2017 Rozhodnutie o prerušení konania a účastníci konania boli vyzvaní na
odstránenie nedostatkov konania, spočívajúce v zosúladení kúpnej zmluvy s údajmi katastra
nehnuteľností ohľadom exekučného záložného práva zriadeného na základe exekučného
príkazu EX 12148/10u a EX 21653/13 súdneho exekútora JUDr, Rudolfa Krutého viažuceho
k nehnuteľnosti pare. E KN č. 138 záhrada o výmere 47 m2, z ktorej sa podľa GP č. 13/2015
vyhotoveného spol. GEOMAP Prievidza s.r.o. Bojnice vytvorila parcela reg. C KN č. 2218/3
zastavaná plocha o výmere 44 m2. Toto záložné právo prechádza na novovytvorenú parcelu
reg. CKNč. 2218/3.
Dňa 03.04.2017 bola Okresnému úradu Prievidza, katastrálnemu odboru doručená žiadosť
mesta Bojnice o zastavenie konania o návrhu na vklad z dôvodu odstúpenia od zmluvy.
Podľa § 48 ods. 1 Občianskeho zákonníka od zmluvy môže účastník odstúpiť, len ak je to
v tomto alebo v inom zákone ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté.
Podľa § 48 ods. 2.Občianskeho zákonníka odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku
zrušuje, ak nie je právnym predpisom ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté inak.
Podľa § 31 ods, 1 katastrálneho zákona okresný úrad pri rozhodovaní o vklade prihliada aj
na skutkové a právne skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na povolenie vkladu.
Podľa § 3 ods. 5 zák. Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní rozhodnutie správnych orgánov
musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci. Správne orgány dbajú o to, aby v
rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené
rozdiely.
Podľa § 32 ods. 1 správneho poriadku správny orgán je povinný zistiť presne a úplne
skutočný stav veci a za tým účelom si obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie. Pritom nie
je viazaný len návrhmi účastníkov konania.
Pre naplnenie ustanovenia o odstúpení od zmluvy bolo nevyhnutné preukázať skutočnosť,
že odstúpenie od zmluvy bolo doručené do dispozičnej sféry druhej zmluvnej strane t. j.
predávajúcej.
Vzhľadom k vyššie uvedenému bolo dňa 03.05.2017 prerušené konanie o návrhu na
vklad.
Rozhodnutie o prerušení konania bolo účastníkom konania Mestom Bojnice prevzaté dňa
11.05.2017. Mesto Bojnice doložilo dňa 02.06.2017 doklady preukazujúce odoslanie listiny
o odstúpení od kúpnej zmluvy adresovanej predávajúcej Oľge Jankechovej a to fotokópiu
poštovej obálky - doručenku k spisu 2020/2017-SEKR, doručenej mestu Bojnice z pošty dňa
04.04.2017. Z doručenky však bolo zrejmé, že adresát Oľga Jankechová rod. Dendešová je
podľa údajov pošty, neznámy.
Predávajúca Oľga Jankechová rozhodnutie o prerušení konania neprevzala. Z doručenky
o zaslaní rozhodnutia o prerušení konania adresované predávajúcej, vrátenej z pošty vyplýva,
že adresát bol neznámy.

Po opätovnom neúspešnom zaslaní rozhodnutia o prerušení konania na adresu získanú po
preverení adresy predávajúcej z Registra evidencie občanov bol predávajúcej Oľge
Jankechovej ustanovený opatrovník.
Podľa § 16 ods. 2 správneho poriadku správny orgán ustanoví opatrovníka aj účastníkovi
konania, ktorého pobyt nie je známy alebo ktorému sa nepodarilo doručiť písomnosť na
známu adresu v cudzine a ktorý si neustanovil zástupcu, ako aj účastníkovi konania, ktorý je
postihnutý duševnou alebo inou poruchou, pre ktorú nemôže konať, a nemá zákonného
zástupcu.
Podľa § 26 ods. 1 správneho poriadku doručenie verejnou vyhláškou použije správny
orgán v prípade, keď účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi, alebo pokiaľ to
ustanovuje osobitný zákon.
Rozhodnutie o prerušení konania bolo verejnou vyhláškou predávajúcej doručené.
Iné dôkazy o preukázaní doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúceho, kupujúcej
neboli doložené.
Zo strany kupujúceho teda nebolo preukázané, že došlo k prevzatiu listín o odstúpení od
kúpnej zmluvy adresovaných predávajúcej Oľge Jankechovej, čím nebolo naplnené
ustanovenie § 31b písm. b) katastrálneho zákona.
Nakoľko však neboli odstránené nedostatky konania vytknuté v rozhodnutí o prerušení
konania zo dňa 16.03.2017 t.j. kúpna zmluva nebola zosúladená s údajmi katastra
nehnuteľnosti ohľadom exekučného záložného práva zriadeného na základe exekučného
príkazu EX 12148/10 a EX 21653/13 súdneho exekútora JUDr. Rudolfa Krutého, došlo tým k
naplneniu ustanovenia § 31b písm. f) katastrálneho zákona.
Podľa § 31b/ ods. 1 písm. „f‘ 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 predpisov, konanie o návrhu na vklad sa zastaví, ak účastník konania v určenej
lehote neodstránil nedostatky návrhu na vklad, prípadne jeho príloh.
Vzhľadom na vyššie uvedené, bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej
časti tohto rozhodnutia.
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa
doručenia tohto rozhodnutia na Okresný úrad Trenčín, odbor opravných
prostriedkov prostredníctvom tunajšieho katastrálneho odboru.
Toto rozhodnutie je podľa § 177 a nasl. zák. č. 162/1995 Z. z. Správny
súdny poriadok preskúmateľné súdom po nadobudnutí právoplatnosti.

/>/A-/
JUDr,
Dr, Iveta
Iveta Iliašová
odborný radca

Doručiť: Oľga Jankechová, Bakossova 1480/46, 974 01 Banská Bystrica
Mesto Bojnice, Sládkovičova 1, 972 01 Bojnice

