
Váš list číslo l zo dňa 

Vec 

MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
ODBOR SPRÁVY MAJETKU MESTA 

- Majetkovo-právne oddelenie -

Naše šislo 

M/1 0553/2015 

Vážený pán 
Ing. Richard Drutarovský 
predseda VMČ č. 2 
poslanecká schránka č. 7 
Msú, Hlavná 73, Prešov 

Vybavuje l linka Prešov 

Ing. J. Adam/3100212 26. 08. 2015 

Žiadosť o zaujatie stanoviska 
Obdržali sme list p. Ing. Miloša Kožucha a manželky PhDr. Dáši Kožuch 

bytom , Prešov, predmetom ktorého je žiadosť o uzavretie d"' ..... """' 
resp. kúpnej zmluvy v súvislosti s duplicitným evidovaním vlastníctva v 
nehnuteľnosti k výmere 82 mz ako časti pôvodnej mpč parcely č. 2684/6 v 
Prešov, pretože v súvislosti s tým bola v roku 2011 zapísaná poznámka v ev· 
katastra o spochybnení hodnovernosti údajov na pozemok parc. č. KNC 
o výmere 82 mz (L V č. 7649 - Kožuch/Kožuchová) a pozemok parc. č. KNC 7 84/1 
o výmere 1611 m2 (LV č. 6492 - vlastník mesto Prešov). Uvedené pochy 
vzniklo vinou vtedajšej Geodézie š. p. v období socializmu, pričom z dôvodu 
vlastníckych vzťahov a uplynutia prípustnej lehoty na odvolanie sa a opravu 
už to nie je možné opraviť autoremedurou priamo Okresným úradom v P 
katastrálnym odborom (viď prílohy). 

V krátkosti je možné konštatovať, že v minulosti vtedajšia Geodézia nQ~n·r~\1 
zaevidovala odkúpenie časti pôvodnej mpč. parcely v prospech Čsl. 
vtedajšej majiteľky p. Anny Gomulcovej (čo bolo neskôr delimitované na 
Prešov ako súčasť areálu Holá hora), v dôsledku čoho v neskoršom období """''"'" 
majitelia odpredali zostatkovú výmeru znova novým súkromným vlastníkom, 
sporných 82 mz. Výsledkom je zápis poznámky na oboch pozemkoch z r'\1"\\ll"\rt 

mpč. parcely o spochybnení hodnovernosti údajov. v teréne (fyzicky) ide o nn-. .. ;;;un 

Pod Kalváriou pri Kolmanovej záhrade - súčasť areálu Holá hora. Po ziste 
skutočnosti novými vlastníkmi pozemku vedenými na LV č. 7649, bola n 
strany zaslaná žiadosť o uzatvorenie dohody, resp. kúpnej zmluvy za cenu 1 
prípad hodný osobitného zretel'a, aby došlo k odstráneniu vzniknutej d plicity 
a najmä k výmazu poznámok o spochybnení hodnovernosti údajov katastra na 10ot:::>cn 
pozemkoch- viď zápis poznámky X- 51/2011. 

V zmysle následnej konzultácie s terajšími vlastníkmi sa javí ako p 
možnosť pre obe strany navrhnúť MsZ, aby schválilo dohodu o 
usporiadaní pozemku parc. č. KNC 7384/2 v k. ú. Prešov o výmere 82 mz v 
žiadatel'ov za 1/2 znaleckej ceny ako prípad hodný osobitného zreteľa s prihli 
na skutočnosť, že aj oni, aj Čsl. štát za tento pozemok v minulosti už raz 
(duplicita platieb), pričom však v súčasnosti je uvedený pozemok v ich vlastní 
keď s príslušnou poznámkou o spochybnení hodnovernosti údajov. 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 731 080 01 Prešov l Tel. +421(51)3100111 l Fax +421(51)77336651 E-mail mesto.(adrllca@p . 



Na základe toho ako príslušný výbor mestskej časti, žiadame Vás o zauj tie 
stanoviska ·k návrhu na dohodu so žiadatel'mi ohl'adom pozemku parc. č. K C 
7384/2 v k. ú. Prešov o výmere 82 m2

, vrátane ich požiadavky o riešenie t jto 
žiadosti ako prípad hodný osobitného zreteľa finančným vyrovnaním vo výške /2 

znaleckej ceny. 
Pre Vašu potrebu Vám v prílohe zasielame kópie príslušnej dokument cie 

podl'a rozpisu. 

S pozdravom 

Prílohy: 

JUDr. Miroslav Makara 
vedúci odboru 

1x žiadosť zo dňa 06. 02. 2015 na mesto Prešov 
1 x zápisnica katastra z 26. 04. 2011 z prešetrenia sťažnosti 
1x úradný záznam č. X 51/2011 26. 04. 2011 
1x žiadost' zo dňa 16. 06. 2015 na mesto Prešov- doplnenie 
1 x L V č. 7649 - pozemok žiadatel'ov 
1 x L V č. 6492 - mesto Prešov 
2x snímok z mapy 



Ing. Miloš Kožuch r. Kožuch a PhDr. Dáša Kožuchová r. 
bytom , 0800 l Prešov 

VEC: Žiadost' o uzavretie dohody 

Ivlestsk)' úrad Prešo\ 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 
Jarko vá 24. 080 O l Prešov 

V Prešove cl!'ía 6.2.2015 

Na základe úradného záznamu Správy katastra Prešov X 51/20 ll zo dr'ía 20.6.20 l l o la 

vyznačená poznámka k pozemku parc. č. C-KN 7384/2 evidovanom na liste vlastníctva 7 )49 

k. ú. Prešov a k pozemku parcelné č. C-KN 7384/1 evidovanom na liste vlastníctva 6492 ·.u. 

Prešov na základe spochybnenia hodnovernosti údajo\· katastra. 

Keďže Okresn)' úrad Prešov, katastrálny odbor. vo svojom stanO\·isku dospel k názoru že 

danú duplicitu a obmedzujúcu poznámku je možné odstrániť z vyššie spomínan)·ch li tov 

vlastníctva dohodou medzi Mestom PreŠO\ ako jedn)'m účastníkom a Ing. l'vlilo orn 

Kožuchom a PhDr. Dášou Kožuchovou ako druh)mi účastníkmi. žiadame f'dcsto Prešo na 

základe priloženej dokumentácie o vvhotovcnic dohody. ktorú bv túto dupli ·itu 

a obmedzujúcu poznámku v katastri zrušila. 

Za skoré vybavenie našej žiadosti Vám vopred ďakujem. 

S pozdravom 

Ing. Miloš Ko7:L\ch r. Kožuch a PhDr. Dúša Kožuchová 

Prílohy: Zápisnica Katastrálneho úradu v Prešove 
Úradn)1 záznam X 51/20 l l Správy katastra Pn~šov 
Odpoveď Okresného úradu Prešov. katastt·álny oclbm. IW ž. iadosť o v)1111<1Z poznúmk:> n~1 L V 7649 l Li l't·eso\ 



ZÁPISNICA 

z prešetrenia sťažnosti Vladimíra Gomulca, 080 Ol Prešov, ktorou a 
menovaný sťažuje na nesprávny postup Správy katastra Prešov týkajúci sa zápi u 
vlastníckeho práva k parcele E katastra nehnuteľností (ďalej KN) 2684/6, katastrál e 

územie (ďalej k ú.) Prešov. 

Sťažnosť je zaevidovaná na Katastrálnom úrade v Prešove pod č. sť. 6/2011/00174/M 

Sť až::usť prešetrila: 

Ing. Oľga Maceková, vedúca kontrolórka Katastrálneho úradu v Prešove z podklad v 

cioc!:::J :, '~p:ávou kat:Jstra :~' 

Prešetrením údajov katastra nehnuteľností bolo zistené nasledovné: 

Pôvodná pozemkovoknižná parcela číslo (mpč.) 2684/6 bola zapísa á 
v pozemkovoknižnej zápisnici č. 4 216, k. ú. Prešov v prospech vlastníčky Anny Gomulco j 
rod. Bcdn:trovej v celosti. Hranice mpč. 2684/6 boli graficky 1.obrazené v pozemkovokniž1 ej 

mape, k. ll. Prešov. 

Vroku 1974 bol vyhotoven)' geometrický plán č. 761-3401-032-74, ktorým b la 
z rnpč. 2684/6 odčlenená čast' o v)rmere 58 m 2 a pričlenená k parcele EN č. 2682/1. a 
základe geometrického plánu bola pod položkou výkazu zmien č. 84/76 vykonaná zme a 
v)rmery parcely EN č. 2682íl v LV č. 753, k. ú. Prešov, ktorej vlastníkom vtom čase' 
Okresn)' dom pionierov a mládeže Prešov. Keďže parcela EN č. 2684/6 nebola evidova á 
v LV, zmena v)'mery tejto parcely bola vykonaná len v súpise parciel. Geometrickým plán m 
č. 761-3401-032-74 dotknutá mpč 2684/6 bolil nacľzllcj evidovaná v pozemkovoknižJ ej 

zápisnici č. 4216, v celosti. 

Súčast'ou položky v)rkazu zmien č. 84/76 je zap1s o uzatvorení kúpno-predaj eJ 
zmluvy medzi Čsl. štátom v zastúpení odborom školstva ONV v Prešove a A1m u 
Gomulcovou aj na parcelu č. 2684/6. Predmetný zápis preukazuje, že Anne Gomulco ej 
rod. Bednárovej ostala vo vlastníctve parcela č. 2684/6 o výmere 23 m

2 
zadefinov 1á 

hranicami v grafickej časti geometrického plánu. Nové hranice parciel EN č. 2684/6 a 268 /1 
zmenené a zamerané uvedeným geometrick)'111 plánom v platnej mape EN neboli zobrazen . 

Mapa EN bola podkladom pre vyhotovenie náčrtov miestneho vyšetrova ia 
vykonávaného v rámci technicko-hospodárskeho mapovania (THM), k. ú. Prešov. Pri T M 
boli hranice jednotlivých parciel vyšetrené, zamerané a zobrazené v mape THM. Hran ce 
parcely EN č. 2684/6 boli vyšetrené a zobrazené v náčrte č. 138 Prešov IV podľa st u 
skutočného, viditel'ného v teréne, bez zmeny, pričom táto parcela tvorila prístupovú ce tu 
medzi parcelou EN č. 2684/5 a parcelou EN č. 2684/7. V rámci jedného užívateľa b la 
parcela EN č. 2684/6 (cesta) zlúčená s parcelou EN č. 2684/7 a pri prečíslovaní parciel li 

c.f!~~~~mfM~-1E7&~2~~~li~,~~%~~;~~~~~:tn~n ;,.w,, .. ,." .. ···· 
liste s prúvom užívacím. Z uvedeného vypl)rva, 7.e meračsk)' (mapový) operút EN ol 
obnovený bez ohľadu na vyhotovenie geometrického plánu c. 761-3401-032-74. 



Geometrický plán č. 761-3401-032-74 bol do mapového operátu EN premietnutý až 
po pr 'Zatí údajov z THM, avšak tak, že celá pôvodná parcela EN č. 2684/6 (cesta) bola 
pričle1 ená k parcele EN č. 7384 (pred THM 2682/1), ktorá bola zapísaná v LV č. 753 a jej 
vlastní om bol bývalý Čsl. štát- Okresný dom pionierov a mládeže v Prešove. 

Následne rozhodnutím Štátneho notárstva v Prešove č. D 411/88 prešla celá pôvodná 
684/6 do vlastníctva Jozefa Gomulca. Okresný súd v Prešove rozsudkom č. 12 C 
-45 zo d!l.a 24.1.1995, právoplatný d!l.a 6.3.1995, rozhodol o vyrovnaní dedičských 

podiel v po neb. Anne Gomulcovej rod. Bednárovej k poľnohospodárskej pôde prejednanej 
rozl10c llllt ím Št8tneho notárstva \'Prešove č. D 411188 okrem in)rch aj k mpč. 2684/6. Zápis 
vlastní ·keho práva k mpč. 2864/6 a k iným, bol podľa rozsudku súdu č. 12· C 129/93-45 
vykon n)' položkou v)' kazu zmien č. 950/95 v tzv. hluchom LV č. 7987, k. ú. Prešov. 

}'_;Jľa § 1 l) ds. ~! :;::.!~un'; -l\' P. SR c 1 8 :; /'_ ;·. o niektor:;'ch cp:tircniach na 
uspori danie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov (ďalej zákon č. 180/95 Z. 
z.) a§ 3 ods. 2 písm. b) metodického návodu MP SR a ÚGKK SR č. MN 74.20.73.41.00 na 
spraco 'anie registra obnovenej evidencie pozemkov v znení dodatkov (ďalej metodický 
návod bol L V č. 7987 zaradený do predmetu a rozsahu spracovania registra, k. ú. Prešov, 
nakoľ o v časti "A" - majetková podstata neboli uvedené pozemky. Prináležiace mpč. 
2684 1_, 2(Í84/6, 2685íl, 2685/2,2685/5,2686 boli zapisané v LV len formou poznámky. 

Pri vykonaní identifikácie parciel pozemkovoknižného stavu na stav KN bolo zistené, 
. 2684/6 je identická s časťou pozemku, parcelné číslo C KN 7384, ktorého vlastníkom 

je ľ'v1 ·to Prešov. Ďalej bolo zistené, že z pozemku parcelné číslo C KN 7384 bol 
geomc rick)·m plánom č. 218/2007 odčlenen)' pozemok parcelné číslo C KN 73 84/2 o výmere 
82 111

2 
kúpnou zmluvou, podl'a ktorej bol vklad do KN povolen)' pod č. V 6979/07 prešiel do 

vlastní tva inej fyzickej osoby. Z uveden)'ch dôvodov bola mpč. 2684/6 vylúčená z predmetu 
Im spracovania registra, k. ú. Prešov. 

Ná vrh spracovaného registra, jeho písomná a grafická časť boli zverejnené na 
1mhlia nutie a na podanie námietok proti chybám v návrhu registra k. ú., Prešov v zmysle § 7 
ods. l zákona č. 180/95 Z. z. V čase námietkového konania účastníci konania (vlastníci a 
iné o rávnené osoby), nepodali námietku týkajúcu sa vlastníctva a geometrického 
a polo! ového určenia parcely č. 2684/6. Po ukončení námietkového konania a po 
zaprac Naní rozhodnutí o námietkach do návrhu registra, bol návrh registra schválený 
rozhoclmlím Správy katastra Prešov č. C 1/201 O/Pe zo dl'la 5.5.201 O a predložcn)1 na zápis 
do KN Údaje zo schváleného registra boli prevzaté do KN v zmysle § 34 a nasl. zákona NR 
SR č. 162/95 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv 

teľnostiam v znení neskorších predpisov (katastrálny zákon) a podl'a § 70 
katastr !neho zákona sú hodnovcmými údajmi katastra, kým sa nepreukáže opak. 

Na základe zisteného je možno konštatovať, že bývalý orgán geodézie pochybil pri 
pre mi' nutí geometrického plánu č. 76 l -3401-032-74 do pozemkovej mapy označenej 
nm:n~n Ja,túrou J\~§,ov 5-4112, čím pri ďalších prevodoch a prechodoch práv 
k nehí1 tel'noslia!'h . došlú k d-upHcitrr~n1ti evido\;anú! -pra~ŕn~~r:·v~~rrtt kliliT 't~rt$j 
nehnut ľnosti. Toto pochybenie malo vplyv aj na vyhotovenie geometrického plánu č. 
218/20 7, nakoľko grafická časť geometrického plánu bola riešená na zväčšenine katastrálnej 
mapy b:;\ :tlej mapy EN), v klClJl-j bol chybne zobra;;cn:;1 skôr vyhotmrcn)1 gcomctrick); plán. 
Geom trický plún č. 218/2007 bol technick)rm podkladom k spísaniu kúpnej zmluvy, podl'a 
ktorej ol vklad do KN povolený rozhodnutím č. V 6979/07. 



Podľa § 31 ods. 5 katastrálneho zákona proti rozhodnutiu, ktorým sa vklad povol'uj , 
nemožno podať odvolanie, návrh na obnovu konania a ani ho nemožno preskúmať mim 
odvolacieho konania. Prokurátor však môže podať protest proti rozhodnutiu o vklade pod!' 
zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre. 

Vzhľadom na to, že zmeny podľa geometrického plánu č. 761-3401-032-74 bo· 
v operáte EN vykonané pred viac ako piatimi rokmi, sťažnosť \ tejto časti nevyhodnocujem 
a podľa§ 6 ods. l písm. d) zákona NR SR č. 9/2010 Z z. o sťažnostiacbju odkladáme. 

NúmictkLI cľa:?ovateľa t)kc~LlCLI S~1/::'lpisu \lastníckeho j)rZl\(l k nclmutcl'nosli \klaclon 
č. V 6979/07, ako aj námietku t)'kajúcu sa spracovania, schválenia a prevzatia registra, k. ú 
Prešov do KN. považujeme za ncopoc!stalncntl 

Aj !13Jll i Ck U\'edenému, z dóvociu existencie prá\·oplatného rozhodnutia v dedičske_ 
veci č. D 411í88 a rozsudku súdu č. 12 C 129/93-45 zo dl'ía 24.1.1995, Správa katastr 
Prešov vyznačí k pozemku parcelné číslo C KN 73 8411 a k pozemku parcelné číslo C K 
7384/2 poznámku v zmysle § 39 ods. 2 katastrálneho zákona o tom, že hodnovernos 
údajov o práve k nehnuteľnosti bola spochybnená. O duplicitnom vlastníctve musí rozhodnú 
príslušn:{' súd 

Podpis zamestnanca, ktorý sťažnosť prešetril: 

Ing. Oľga Maceková, vedúca kontrolórka 
podpis 

S obsahom zápisnice bol oboznámen)1: 

Ing. Richard D<u1kc,, riaditeľ SI< Prešm· 

podpis 
V Prešove 26.4.2011 



SPRÁ VA I<ATASTRA PREŠOV 
Konštantínovél č 6. P () Box 69. OSO O 1 Prešov 

Č'íslo konania X S l/20 1 l V Prešove. 20 6 2() l l 
Císlo Lmem 

Ú R A D N Ý Z A Z N A M X 51/20 ll 
k zápisnici Katastrálneho úradu v Prešove sť. 61:20 ll !OO 174/ľvlc. zo d!lJ. 264.20 

Správa katastra Prešov podľa zápisnice Katastrálneho úradu v PrešmT st. 

6/2011/00174/I'vlc. w dúa 26.4.2011 z prešetrenia sťažnosti Vladimíra Comulca, 

080 01 Prešov, ktorou sa menovaný sťažuje na nesprávny postup Správy katastra 
Prešov t~rkajúci sa zápisu vlastníckeho práva k parcele E katastra nehnuteľností ( alej. 
KN) 2684/6, katastrálne územie (ďalej k ú.) Prešov vyhotovuje úradný záznam X S 112) l L 
ako prílohu k horeuvedenej zápisnice následovne: 

Prešetrením údajov katastra nehnuteľností bolo zistené nasledovné: 
Pôvodná pozemkovoknižná parcela číslo (mpč.) 2684/6 bola zapí aná 

v pozemkovoknižnej zápisnici č. 4216, k. ú. Prešov v prospech vlastníčky Anny Gomulc wej 
rod. Bednárovej v celosti. Hranice mpč. 2684/6 holi graficky zobrazené v pozemkovokni ~nej 
mape_ k. ú. Prešov_ 

V roku 1974 bol vyhotoven) gcometrick~· plán č.· 761-3401-032-74. ktor)'m o la 
l mpč. 2684/6 odčlenená časf o výmere 58 m~ a pričlenená k parcele EN č. 2682!1. Na 
základe geometrického plánu bola pod položkou výkazu zmien č. 84/76 vykonaná zn ena 
v)·mery parcely EN č. 2682/1 v LV č. 753_ k. ú. Prešov. ktorej vlastníkom v tom čase bul 
Okresn)' dom pionierov a mládeže Prešov. Keďž,e parcela l~N č. 2684/6 nebola evido\ aná 
v LV. zmena v)'mcry tejto parcely bola vykonaná len ,. súpise parciel. Ceometrick)·m plá1 om 
č 761-3401-032-74 dotknutú mpč 2684/6 bola naďalej evidovaná v pozemkovokni nej 

zápisnici č. 4216, v celosti. 
Súčasťou položky výkazu zmien č. 84/76 je zápis o uzatvorení kúpno-preda nej 

zmluvy medzi Čsl. štátom v zastúpení odborom školstva ONV v Prešove a An 1011 
Gornulcovou aj na parcelu č. 2684/6. Predmetný zápis preukazuje, že Anne Gomulc \'ej 
rod. Bednárovej ostala vo vlastníctve parcela č. 2684/6 o v)'mere 23 m2 zadefino\ n& 
hranicami v grafickej časti geometrického plánu. Nové hranice parciel EN č. 2684/6 a 26 · 211 
zmenené a zamerané uvedeným geometrickým plánom v platnej mape EN neboli zobrazc1 é. 

Mapa EN bola podkladom pre vyhotovenie náčrtov miestneho vyšctrov nia 
vykonávaného v rámci technicko-hospodárskeho mapovania (THM)_ k. ú. Prešov. Pri 'ľ IM 
boli hranice jednotlivých parciel vyšetrené, zamerané a zobrazené v mape THM. 1 Irm cc 
parcely EN č. 2684/6 boli vyšetrené a zobrazené v náčrte č 13 8 Prešov IV podľa st vu 
skutočného, viditeľného v teréne, bez zmeny, pričom táto parcela tvorila prístupovú c stu 
medzi parcelou EN č. 2684/5 a parcelou EN č. 2684/7. V rámci jedného u/:ívateľa ola 
parcela EN č. 2684/6 (cesta)zJt'l~~n~ s par~.:cloJJ EN č ... 26.SS);L:Z .a pri"preGi~t"'1~J~Ht ~;:trciei o·li 
;;:lt:ícené parcely označené jedný111 nov)rm parcelným číslom 738]. Po prenatí údaju 1 

TI Jľvl do operátu EN bola parcela EN č. 7387 evidovaná len v súpise pärciel a v cvidenč1 um 
liste s právom u7.ívacím. Z uvedeného vyplýva, že mcračsk.)r (mapov)r) oper~1t FN bol 

obnovený bez ohľadu na vyhotovenie geometrického plánu č. 76 i-340 1-032-74. 

/! 



Geometrický plán č. 761-3401-032-74 bol do mapového operátu EN premietnutý až po 
prev atí údajov z THM, avšak tak, že c~lá pôvodná parcela EN č. 2684/6 (cesta) bola 
p1icl.ncná k parcele El'! č. 7384 (pred Tl·1M 268211 ). ktorá bola zapísaná v LV č. 753 ajej 
\last 1íkom bol b~'valý Č' sl. štát- Okresný dom pionierov a mládeže v Prešove. 

Následne rozhodnutím ŠtátnL:ho notársl\a v Prešove č. D 411/88 prešla celá pôvodná 

mpč. 268Lt/6 do vlastníctva Jozefa Gomulca Okresn~ súd v Prešove rozsudkom č. 12 C 
129/ l3-45 zo dľld 24.1.1995, právoplatn)' clúa 6.3.1995, rozhodol o vyrovnaní dedičských 
pudi lov po neb. Anne Gomulco\cj rod. Bcclnárovcj k poľnohospodárskej pôde prejednanej 
rozh dnu tím Státneho· notárstva v Prešove č. O 411/88 okrem iných aj k mpč. 2684/6. Zápis 

vlas 1Íckeho práva k mpč. 2864/6 a k iným, bol podľa rozsudku súdu č. 12 C 129/93-45 
vyk naný položkou výkazu zmien č. 950/95 v tzv. hluchom LV č. 7987. k. ú. Prešov. 

Podľa § 2 ods. 2 zákona NR SR č. 180/95 Z. z. o niektorých opatreniach na 
uspo ·iadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov (ďalej zákon č. 180/95 Z. 
z.) a§ 3 ods. 2 písm. b) metodického návodu Iv1P SR a ÚGKK SR č. MN 74.20.73.41.00 na 
spra ovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v znení dodatkov (ďalej metodický· 
náv d) bol L V č. 7987 zaraden)r do predmetu a rozsahu spracovania registra, k. ú. Prešov, 
nak ľko v časti "A'' - majetková podstata neboli uvedené pozemky. Prináležiace mpč. 

268 IS, 2684/6, 268511, 2685/2, 2685/5, 2686 boli zapísané v L V len formou poznámky. 
Pri vykonaní identifikácie parciel pozemkovoknižného stavu na stav KN bolo zistené, 

7.e I pč. 2684/6 je identická s časťou pozemku, parcelné číslo C KN 73 84, ktorého \rlastníkom 
Je est o Prešov. Ďalej bolo :;sistené, že z pozemku parcelné číslo C KN 73 84 bol 
geo 1etrický·m plánom č. 218/2007 odčlenen)' pozemok parcelné číslo C KN 7384/2 o v)'mere 
82 I 

2 a kúpnou zmluvou, podl'a ktorej bol vklad do KN povolený pod č. V 6979/07 prešiel do 
vlas níctva inej fyzickej osoby. Z uvedených dôvodov bola mpč. 2684/6 vylúčená z predmetu 
a ro sahu spracovama registra, [.,_ LL i' ,c;~.,,. 

Návrh spracovaného registra, jeho písomná a grafická časť boli zverejnené na 

nahl adnutie a na podanie námietok proti chybám v návrhu registra k. ú., Prešov v zmysle § 7 
ods. l zákona č. 180/95 Z. z. V čase námietkového konania účastníci konania (vlastníci a 
mc oprávnené osoby). nepodali námietku t)·kajúcu sa vlastníctva a geometrického 
a po ohového určenia parcely č. 2684/6. Po ukončení námictkového konania a po zapracovaní 
rozl oclnutí o námietkach do návrhu registra. bol návrh registra schválený rozhodnutím Správy 
kat tra Prc5ov č. C 1/2010/Pe zo di1a 5.5.2010 a predložený na zápis do KN. Údaje zo 
sch áleného registra boli prevzaté do KNv zmysle§ 34 a nasl. zákona NR SR č. 162/95 Z. z. 
o k· astri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení 
'.1Csl oršícb predpisov (katastrálny zákon) a podľa § 70 katastrálneho zákona sú hodnovernými 
úda_ mi katastra, k)'n1 sa nepreuká7.e opak. 

Na základe zisteného je možno konštatovať, ž.e bývalý orgán geodézie pochybil pri 
prel ictnutí geometrického plánu č. 761-3401-032-74 do pozemkovej mapy označenej 

non enklatúrou Prešov 5-4112, cim pn ďalších prevodoch a prechodoch . prá\i 
k n hnuteľnostiam došlo k duplicitnému evidovaniu právneho vzťahu k tej istej 
neh uteľnosti. Toto pochybenie malo vplyv aj na vyhotovenie geometrického plánu č. 

218 2007, nakoľko grafická časť geometrického plánu bola riešená na zväčšenine katastrálnej 
ma y (bývalej mapy EN), v ktorej bol chybne zobrazen)' skôr vyhotovený geometrický plán. 
Ciec metrick)1 plán č. 218/2007 bol technickým podkladom k spísaniu kúpnej z:miuvy. podľa 
kto ej bol \'ktél(J dó KN pO'vo'iený rozhuJnutfm č. V 6979/07. 

Podľa § 31 ods. 5 katastrálneho ztikona proti rozhodnutiu. ktor)rm sa vklad povol'uje, 
ncn o7.no podať odvolanie, návrh na obnovu konania a ani ho nemožno preskúmať mimo 
odv )lacicho konania. Prokurátor však može podať protest proti rozhodnutiu o vklade podľa 
1.ák )11a č. 153/200 l L z. o prokuratúre. 



KatastráltF úrad v Prešove vzhľadom na to. /.c /meny podľa geometrického plánu č 

76 l -J4U 1-032-74 bol1 v operatc LN \'ykonané pred viac ako pi::~timi rokm1. sľaž.nost ' te tu 
casti ncvyhoclnotil a podľa 9 6 ods. l písm. d) zákona NR SR č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiac! ju 

odkloiií 

Katastrálm úrad v Prešo\·e námietku sťažovateľa t)·kajúcu sa 1Ŕp1su \ lastníck ho 
préÍ\a k nehnuteľnosti vkladom č V 6979/07. ako aj námietku t)·kajúcu sa spracoval 1a. 

schválenia a prevzatia registra. k. ú. PreŠO\' do KN. po\ aZO\'éJ: za neupodstatnenlt. 

Katastrálny úrad v Prešove aj napriek uvedenénn.1. z dôvodu existencie právoplatn ho 

rozhodnutia v dedičskej veci č. D 411/88 a rozsudku súdu č. 12 C 129/93-45 zo dúa 24.1.1C95 
určil Správe katastra Prešov vyznačiť k pozemku parcelné číslo C KN 7384/1 a k pozen ku 
parcelné číslo C KN 7384/2 poznámku v zmysle§ 39 ods 2 katastrálneho zákona o tom, že 
hodnovernosť údajov o práve k nehnuteľnosti bola spochybnená. O duplicitnom vlastníc ve 

musí rozhodnúť príslušný súd. 

Správa katastra Prešov na základe vyššie uvedeného vvzllačuje poznámku podľa ~ :19 
ods. 2 zákona NR SR č. 16211995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a in_ ch 
prá\ k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) \' znení neskorších predpisov \' katastráln m 
území Prešov tak, že hodnovernosť údajov katastľa o práve k nchnutcl'nosti b la 

spochybnená nasledovne: 

:_v súbore TJopisn{·ch informácií katastra l!ehnute!'!:ostí: t' 6 tj} f t/7 ,; ľt,.-f: :; r t , ., 
l ' l"' .: : 

/ l 

- na liste vlastníctva (LV) 7649 v časti A- majetková podstata: 
- ,·yznačujc poznámku k pozemku parcelné číslo C KN 7384/2 hodnovernosť údajov kat, stra 
o piúve k nehnuteľností je spochybnená z dôvodu existencie právoplatn•±ho rozhodn 1t1a 
'dedičskej veci č. D 411/88 zo dúa 29.12.1988 a rozsudku súdu č 12 C 129/93-45 zo dii.a 

24.1.1995 

- na liste vlastníctva ( LV ) 6492 v časti A - majetková podstata: 
- vyznačuje poznámku k pozemku parcelné číslo C KN 7384/1 hodnovernosť údajov kal<: stra 
o práve k nehnutel'nosti je spochybnená z dôvodu existencie právoplatného rozhodl ttia 
v dedičskej veci c. D 411/88 zo di1a 29.12.1988 a rozsudku súdu č. 12 C 129/9]-45 ;:o dtl.a 

24.1.1995 

Zapísala: Ing. KOLLÄ..ROV A 

Tcleťórľ 

O."i/2818739 
Fa\'· 
()) 117732965 

13ankové spojenie IČO: L·.-mail: 
Státna pokladnic::1 i)rätislava 37870173 tcrc;ia kullarova(itlskgcodcs .sk 

číslo účtu 7000004337/8180 



Ing .Miloš Kožuch, PhDr. Dáša Kožuchová, 

-:.c-~~.,.=-=-~~~~---~·~,...........,."""........,.,~. 

MESTO ľRE.ŠOV Mests!0í úrad v Prešove 10 
! .. ----
1 Člslo ~plf)U: l flr;gistr. značka: 

F----23 -06~-;015--F 
l Prílohy: T~~-il~~~;------

[~';'::''"~~:lo ,;;;~ ~:"1 ___ : ,ft' i'1J'~,! -----... -.- ..."....."_..._ 

Vec 

, 080 01 Prešov 

Mesto Prešov 

Mestský úrad v Prešove 

Odbor správy majetku mesta 

Jarková 24 

080 01 Prešov 

Zaslanie návrhu na majetko-právne usporiadanie nehnutel'nosti 

Na základe Vášho listu M/4884/2015, č. záz.73865/2015 zo dňa 10.3.2015 Vám oznamuje 

že Váš návrh na uzatvorenie dohody o finančnom vyrovnaní prijímame, resp. navrhuje e 

uzatvorenie kúpnej zmluvy, ktorou spornú nehnutel'nosť od Mesta Prešov odkúpime. N 

navrhovaná cena je 1 euro. Tento prípad navrhujeme prejednať ako prípad hodný osobitného zret ra 

z dôvodu, že my sme odkúpili nehnutel'nosť od pôvodného vlastníka bez tiarch a plnej výmere, až 

následne bola zapísaná duplicita vlastníckeho práva. 

V Prešove 16.6.2015 
Ing. Miloš Kožuch ............... · ........................ . 

PhDr. Dáša Kožuchová~ ....................... .. 



Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
Okres: Prešov 
Obec: PREŠOV 

Vytvorené cez katastrálny portál 

Katastrálne územie: Prešov 

Dátum vyhotovenia 
čas vyhotovenia: 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 7649 
CASt A: MAJETKOVA PODSTATA 

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

Parcelné číslo 

73821 3 

73831 1 
7384/ 2 

Legenda: 

Výmera v m2 Druh pozemku 
61 Zastavané plochy a 

nádvoria 
1 021 Záhrady 

82 Trvalé trávne porasty 

Spôsob využívania pozemku: 
99 - Pozemok využívaný podľa druhu pozemku 

Spôsob využ. p. Umiest. pozemku Právny vzťah Dlí h ch.n. 

99 1 

4 
7 

1 
1 

7- Pozemok lúky a pasienku trvalo porastený trávami alebo pozemok dočasne nevyužívaný pre trvalý trávny poras 
4 -Pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovo ie, 
okrasná nízka a vysoká zeleň a iné pol'nohospodárske plodiny 

Umiestnenie pozemku: 
1- Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce 

CASt 8: VLASTN[C/ A INÉ OPRA VNENÉ OSOBY 

Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné čls/o (IČO) a Spoluvlastnlcky odie/ 
miesto trvalého pobytu (sfdlo) vlastníka 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

1 Kožuch Miloš r. Kožuch, Ing. a Dáša Kožuchová r. Grocká, PhDr., Čsl. 1 l 1 
armády 3, PREŠOV, SR 

Dátum narodenia: 16.05.1961 Dátum narodenia: 17.07.1962 

Poznámka ll EI&Uf- Úradný záznam SK Prešov -Na parc. C KN 7384/2 hodnovernost' údajo 
katastra o práve k nehnutel'nosti je spochybnená z dôvodu existencie právoplatné o 
rozhodnutia v ded. veci D 411/88 zo dňa 29.12.1988 a rozsudku súdu č.12 C 129/93 5 zo 
dňa 24.1.1995. 

Titul nadobudnutia Kúpna zmluva V 7742/2007 

ČASf C: fARCHY 
Bez zápisu. 

Iné údaje: 

Bez zápisu. 

Poznámka: 
Bez zápisu. 

Informatívny výpis 1/1 Aktualizácia katastrálneho portálu: 08.07.2015 



Okres: Prešov 
Obec: PREŠOV 

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

VÝPIS Z KA TA STRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
Vytvorené cez katastrálny portál 

Katastrálne územie: Prešov 
Dátum vyhotovenia 26.08 015 
čas vyhotovenia: 13: 3:12 

ČIASTOČNÝ VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTV A č. 6492 
CASt A: MAJETKOVA PODSTATA 

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

Parcelné číslo 
73841 1 

Výmera v m2 Druh pozemku Spôsob využ. p. Um/est. pozemku Právny vzťah Druh h.n. 

1611 Trvalé trávne porasty 7 1 
Legenda: 
Spôsob využívania pozemku: 

7 - Pozemok lúky a pasienku trvalo porastený trávami alebo pozemok dočasne nevyužívan ý pre trvalý trávny porast 
Umiestnenie pozemku: 

1- Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce 
Ostatné parcely nevyžiadané 

CASt 8: VLASTN/Ct A INÉ OPRA VNENÉ OSOBY 

Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky po lei 
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

1 Mesto Prešov, Hlavná 73, 08001 Prešov 
IČO: 

1 l 1 

Poznámka 

Poznámka 

Poznámka 

Poznámka 

Poznámka 

Titul nadobudnutia 

Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 

Informatívny výpis 

P2 43312006-žaloba o nahradenie prejavu vôle v súlade s ust.§ 39 zák.162195 Zz k 
nehn.parc.KN 3802/3 k spisu na OS Prešov č.k.11C 12312006 -určenie práva k nehn.sú om; 
K pozemkom registra C KN č.9204137, 9204138, 9204143 a 976711 v rozsahu geometrick ho 
plánu úradne overeného pod G1-49012010, ktoré sú predmetom neukončeného konan a 
podl'a ust. § 12 ods. 1 zákona. Evidovaný vlastník podľa § 12 ods. 4 zákona nemôže d 

,, r~lli'~ia podl'a § 12 ods. 4 s pozemkami nakladať. 
~JA'~B!ltfuradný záznam SK Prešov -Na parc. C KN 738411 hodnovernosť údajov 
· kafästra o práve k nehnuteľnosti je spochybnená z dôvodu existencie právoplatného 

rozhodnutia v ded. veci O 411188 zo dňa 29.12.1988 a rozsudku súdu č.12 C 129193-45 o 
dňa 24.1.1995. 
P 428/2014- poznamenáva sa, že prebieha súdne konanie na Okresnom súde Prešov d 
č. 9C 114/2014 o určení vlastníckého práva vydržaním k par. KNE č. 6-1143/8 
P-481114- Uznesenie OS č.9C/114/2014-zákaz scudziť a právne zaťažiť akýmikoľvek 
právami tretích osôb parc.EKN 1143/8, a to až do právoplatného rozhodnutia vo veci 
v konaní o určenie vlastníckeho práva k predmetnej nehnutel'nosti vydržaním. 
Rozhodnutie Správy katastra Prešov 
C 1120101Pe, zo dňa 5.5.2010 
Zámenná zmluva V 7088/2006 
Zámenná zmluva V 867/2007 
KUPNA ZMLUVA V 3917/2001. 
Z 3687/2002 • ZIADOST,GP.C.138/2002. 
Z 3904/2007-Žiadost' o zápis do KN č.M/2007/2357 
Z 4410/07- zápis kúpnej zmluvy z 2.2.1970 +GP č.11/2007 
Kúpna zmluva V 6753/2007 
Z 3901/2007-Žiadosť o zápis do KN č.M/2007/2355 
Z 3902/2007-Žiadost' o zápis do KN č.M/2007/2358 
Z 390312007-Žiadosť o zápis do KN č.MI2007/2356 
Kúpna zmluva V 6750/2007 
Z 4493/2007-Žiadosť o zápis č.HI2007/2838 
Z 4530/2007-Žiadosť o zápis č.MI2007/2850 
Z 384512007-Žiadosť o zápis do KN č.M/2007/2338 
Zámenná zmluva V 6935/2007 
Z 3900/2007-Žiadosť o zápis do KN č.MI2007/2354 
Kúpna zmluva V 493612007 

1/28 Aktualizácia katastrálneho portálu: 2 .08.2015 



26.08.2015 10:57:44 Ing. Július Adam 
Informačný systém katastra nehnuteľnostr (ej OGKK SR: udaje z 3 1.01.20 IS (Ilie ]e 11a piáVIIe óčely) 

CG GISAM CoraGeo s.r.o 

Ortofotomapa (c) Eurosense s.r.o. 2002-2012 

Len pre vnútornú potrebu Msú Prešov! 

strana 1/2 

Mierka 1:1000 



26.08.2015 14:06:25 Ing. Július Adam 
Informačný systém katastra nehnuteľnosb (ej OGKK SR: udaje z 31.01.2015 (ilie Je l id piáViie áčely) 

CG GISAM CoraGeo s.r.o 

Ortofotomapa (c) Eurosense s.r.o. 2002-2012 

Len pre vnútornú potrebu Msú Prešov! 
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Mierka 1:2200 


