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ROZHODNUTIE

Číslo: KO-340/2019
Bratislava, 17.01.2019

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky príslušný rozhodnúť
podľa § 12 ods. 1 písm. i) zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise
vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších
predpisov rozhodujúc o žiadosti Okresného úradu Banská Bystrica, katastrálneho odboru zo
dňa 20.12.2018 vydáva toto

r o z h o d n u t i e:
Rozostavaná stavba „Inovatívna technológia recyklácie nespracovateľných PET
odpadov Banská Bystrica“ postavená na pozemku parcely registra C č. 374/96 v katastrálnom
území Senica (obec Banská Bystrica, okres Banská Bystrica) v zmysle § 6 ods. 2
katastrálneho zákona nie je predmetom evidovania v katastri nehnuteľností.

O d ô v o d n e n i e:
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky prijal dňa 27.12.2018 pod
číslom KO-11070/2018 žiadosť Okresného úradu Banská Bystrica, katastrálneho odboru
o rozhodnutie podľa § 6 ods. 2 katastrálneho zákona, či je predmetná stavba, toho času
rozostavaná, predmetom evidencie v katastri nehnuteľností. Prílohou žiadosti boli: Žiadosť
o zápis rozostavanej stavby do katastra nehnuteľností, ktorej žiadateľom je EKOLUMI s.r.o.;
Rozhodnutie o povolení stavby vydané Mestom Banská Bystrica formou verejnej vyhlášky
č. OVZ-SU 5237/3757/2017/KRK, ktoré nadobudlo právoplatnosť 26.02.2017 a znalecký
posudok č. 179/2018 vypracovaný znalcom Ing. Petrom Rafajom.
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Podľa § 46 ods. 3 katastrálneho zákona sa do katastra nehnuteľností zapíše
rozostavaná stavba, ak je z predloženého znaleckého posudku zrejmé stavebnotechnické
usporiadanie a funkčné usporiadanie jej prvého nadzemného podlažia.
Z predloženého znaleckého posudku nie je zrejmé stavebnotechnické usporiadanie a
funkčné usporiadanie jej prvého nadzemného podlažia.
Na základe uvedeného bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výroku tohto
rozhodnutia. V katastrálnom konaní Okresný úrad Banská Bystrica, katastrálny odbor
rozostavanú predmetnú stavbu do katastra nehnuteľností nezapíše.
Rozhodnutie sa doručí Okresnému úradu Banská Bystrica, katastrálnemu odboru.
Na toto rozhodnutie sa nevzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov.

Ing. Michal Leitman, v. r.
riaditeľ katastrálneho odboru

Rozhodnutie sa doručuje:
-

Okresný úrad Banská Bystrica, katastrálny odbor, ČSA 7, 974 01 Banská Bystrica

