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Príloha č. 2 k Schválenie dohody o vysporiadaní duplicitného vlastníctva

I.

D ô v o d o v á   s p r á v a

A) Zhodnotenie doterajšieho stavu:
Podľa § 36a katastrálneho zákona v znení neskorších predpisov, ak je vlastnícke právo k
nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva a na vykonanie záznamu je predložená ďalšia
verejná listina alebo iná listina, ktorá nevychádza z údajov katastra, správa katastra nevykoná
záznam a verejnú listinu alebo inú listinu po vyhotovení kópie a jej overení podľa § 18 ods. 2
písm. j) katastrálneho zákona vráti tomu, v koho prospech právo k nehnuteľnosti svedčí podľa
listiny, alebo tomu, kto ju predložil a vyzve dotknuté osoby, aby uzavreli dohodu alebo podali
na súde návrh na určenie práva k nehnuteľnosti; záznam vykoná vždy, ak má verejná listina
účinky právoplatného súdneho rozhodnutia o práve k nehnuteľnosti.
Toto ustanovenie bolo prijaté, aby sa zamedzilo zapisovanie duplicitného vlastníctva. Ak je v
katastri nehnuteľností zapísané vlastnícke právo na liste vlastníctva a niekto predloží verejnú
listinu alebo inú listinu (okrem verejnej listiny, ktorá má účinky právoplatného súdneho
rozhodnutia), ktorá nevychádza z údajov na liste vlastníctva, správa katastra túto verejnú
listinu nezapíše a vráti tomu, kto ju predložil. Vzhľadom na to, že už je správnemu orgánu
známe, že existuje ďalšia verejná listina, ktorá preukazuje vlastnícke právo v prospech iného
vlastníka, správa katastra vyznačí podľa 39 ods. 2 katastrálneho zákona poznámku o tom, že
hodnovernosť údajov katastra bola spochybnená. Poznámka sa zapisuje do časti B listu
vlastníctva.

B) Zdôvodnenie novej úpravy:
Z dôvodu vzniku duplicitného vlastníctva Holding, a.s. požiadal o vysporiadanie danej
duplicity dohodou.

C) Dopad na rozpočet a hospodárenie mesta:
nie

D) Dopad na personálne náklady:
nie

E) Potreba úpravy predpisovej základne:
nie

F) Dopad na činnosti ostatných orgánov samosprávy mesta:
nie

G) Variantné riešenia: (potrebné uviesť výhody a nevýhody jednotlivých variantov)
nie

H) Riešenie odporúčané spracovateľom.
Odporúča schváliť
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II.

N á v r h   u z n e s e n i a

k materiálu

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:

I. berie na vedomie:
HOLDING, a.s. a Mesto Spišské Vlachy sú evidovaní ako duplicitný vlastníci pozemku
registra „C“ parcely č.4366/4 lesný pozemok vo výmere 1525 m2, nachádzajúci sa
v katastrálnom území Spišské Vlachy, obec Spišské Vlachy , okres Spišská Nová Ves,
evidovaný Okresným úradom Spišská Nová ves, katastrálnym odborom, na liste vlastníctva
č. 1007.

II. schvaľuje:
Dohodu o vysporiadaní duplicitného vlastníctva a týmto :
Mesto Spišské Vlachy uznáva výlučné vlastníctvo Holding, a.s. k nehnuteľnosti, pozemku
registra „C“ parcely č. 4366/4 lesný pozemok o výmere 1525 m2, nachádzajúci sa
v katastrálnom území Spišské Vlachy, obec Spišské Vlachy, okres Spišská Nová Ves,
evidovaný Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálnom odborom, na liste
vlastníctva č. 1007. Dané duplicitné vlastníctvo sa vysporiadava bezodplatne.

II. ukladá:
oprávnenému zamestnancovi MsÚ Spišské Vlachy podniknúť všetky potrebné kroky
k uzavretiu nájomnej zmluvy.
















