Pavol Hraško, Nová 355/34, 924 01 Galanta
Tomáš Hraško, Nová 352/34, 924 01 Galanta
Okresný úrad Galanta
Katastrálny odbor
Ulica 29. augusta č. 10,
924 01 Galanta
V Trenčíne, dňa 28.10.2014
VEC: N á v r h na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností
Na základe Kúpnej zmluvy uzavretej dňa 28.10.2014 (ďalej len „Zmluva“) podávajú
týmto účastníci Zmluvy:
Pavol Hraško, rod. Hraško, nar. 02.06.1980, r.č. 800602/6863, trvale bytom Nová 355/34,
924 01 Galanta, občan Slovenskej republiky (ďalej len ako „predávajúci“),
Tomáš Hraško rod. Hraško, nar. 05.03.1985, r.č.: 850305/4556, trvale bytom Nová 352/34,
924 01 Galanta, občan Slovenskej republiky (ďalej len ako „kupujúci“)
návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.
Predmetom Kúpnej zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam,
na základe ktorej predávajúci, ako výlučný vlastník nehnuteľností v 1/1 predal
kupujúcej nehnuteľnosti zapísané v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom
Galanta, Katastrálny odbor v kat. úz. Galanta, obec: Galanta, okres: Galanta, a ktoré sú
zapísané v katastri nehnuteľností na LV č. 1532 ako:
- byt č. 8, na 1. poschodí vo vchode 0, nachádzajúci sa v obytnom dome súpisné
číslo 989, postavenom na parcele registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape pod
parc.č. 734/50 zastavané plochy a nádvoria o výmere 379 m2 .
- podiel priestoru vo veľkosti 13620/100000 na spoločných častiach, spoločných
zariadeniach a spoluvlastnícky podiel k pozemku:
 bytového domu súpisné číslo 989, postavenom na parcele registra „C“
evidovanej na katastrálnej mape pod parc.č. 734/50 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 379 m2 ,
(ďalej len ako „Nehnuteľnosti“), a to do výlučného vlastníctva kupujúceho.
Podpísaní účastníci konania prehlasujú, že sú oprávnení s predmetom prevodu voľne
nakladať a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená.
Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujeme, aby Okresný úrad Galanta,
Katastrálny odbor vydal rozhodnutie, ktorým v zmysle predloženej zmluvy vklad
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v prospech kupujúceho p o v o ľ u j e.
S úctou,

.......................................
Pavol Hraško

Prílohy:

- Kúpna zmluva – 2 x
- Kolky
- vyhlásenie správcu o nedoplatkoch

......................................
Tomáš Hraško

