Jozef Mrkvička, Veľký Lég 555, 930 37 Lehnice
Marta Mrkvičková, Veľký Lég 555, 930 37 Lehnice
Okresný úrad Dunajská Streda
Katastrálny odbor
Agátová 7
929 01 Dunajská Streda
V Trenčíne, dňa 06.12.2014
VEC: N á v r h na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností
Na základe Dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov
uzavretej dňa 02.12.2014 (ďalej len ako „Dohoda“) podávajú týmto účastníci Dohody:
Jozef Mrkvička, rod. Mrkvička, nar. 01.01.1977, rodné číslo 770101/7777, trvale bytom
Veľký Lég 555, 930 37 Lehnice, občan Slovenskej republiky (ďalej len ako „bývalý manžel“)
a
Marta Mrkvičková, rod. Trnková, nar. 02.02.1977, rodné číslo 775202/6666, trvale bytom
Veľký Lég 555, 930 37 Lehnice, občianka Slovenskej republiky (ďalej len ako bývalá
manželka“)
návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.
Účastníci Dohody boli bezpodielovými spoluvlastníkmi nehnuteľnosti, ktorá sa
nachádza v kat. úz. Veľký Lég, obec: Lehnice, okres: Dunajská Streda, a ktorá je zapísaná
v katastri nehnuteľností:
 na LV č. 222 ako:
- rodinný dom so súp. č. 666 postavený na parcele registra „C“ evidovanej na
katastrálnej mape pod parc. č. 333/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 111 m2
(ďalej len ako „nehnuteľnosť) v 1/1.
Bezpodielové spoluvlastníctvo účastníkov Dohody zaniklo dňa 02.02.2014 rozvodom
ich manželstva, na základe rozsudku Okresného súdu Dunajská Streda č.k. 12P/122/2012-220
zo dňa 11.12.2013, právoplatného dňa 02.02.2014.
Zaniknuté bezpodielové spoluvlastníctvo manželov účastníci Dohody vyporiadali
v zmysle ust. § 149 a nasl. Občianskeho zákonníka dňa 12.11.2014 Dohodou o vyporiadaní
bezpodielového spoluvlastníctva manželov, v ktorej sa dohodli, že Nehnuteľnosť vedená na
LV č. 222 pre kat. územie Veľký Lég, nadobudne do výlučného vlastníctva bývalá manželka
Marta Mrkvičková, rod. Trnková v 1/1.
Podpísaní účastníci konania prehlasujú, že sú oprávnení s predmetom prevodu voľne
nakladať a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená.
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Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujeme, aby Okresný úrad Dunajská
Streda, Katastrálny odbor vydal rozhodnutie, ktorým v zmysle predloženej Dohody vklad
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností p o v o ľ u j e tak, že Marta Mrkvičková, rod.
Trnková je výlučným vlastníkom Nehnuteľnosti vedenej na LV č. 222 pre kat. územie Veľký
Lég v 1/1.
S úctou,

.........................................................
Marta Mrkvičková

.....................................................
Jozef Mrkvička

Prílohy: - Dohoda o vyporiadaní BSM zo dňa 02.12.2014 - 2x originál
- Rozsudok Okresného súdu Dunajská Streda zo dňa 11.12.2013– 1x osvedčená
kópia
- Kolky
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