
Okresný úrad ___ 
Katastrálny odbor 
___ 
___ 

          
Navrhovateľ 1:  ___ rod. ___ 

bytom: ___, SR 
dátum narodenia: ___ 
rod. číslo: ___ 
občan SR 
(ďalej ako „Navrhovateľ 1“) 

 
Navrhovateľ 2:  ___ rod. ___ 

bytom: ___, SR 
dátum narodenia: ___ 
rod. číslo: ___ 
občan SR 
(ďalej ako „Navrhovateľ 2“) 

 
(Navrhovateľ 1 a Navrhovateľ 2 ďalej spolu ako „Navrhovatelia“) 
 
Vec:  Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností 
          
Dňa ___.___.2019 bola medzi Navrhovateľmi uzavretá Dohoda o vyporiadaní bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov (ďalej len „Dohoda“). Predmetom Dohody je vyporiadanie majetku 
patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov – Navrhovateľov po rozvode, o.i. aj 
k nasledujúcim nehnuteľnostiam: 
• byt č. ___, ktorý sa nachádza na ___. poschodí bytového domu popis: ___, na ulici ___, vchod: 

___, súpisné číslo stavby ___ (ďalej ako „dom“), postavenej na pozemku: parcela registra „C“, 
parcelné číslo: ___, druh pozemku: ___, o výmere ___ m2 a ktorý je zapísaný na LV č. ___, pre k. 
ú.: ___, obec: ___, okres: ___, vedenom Okresným úradom ___, Katastrálnym odborom (ďalej ako 
„byt“), spoluvlastnícky podiel Navrhovateľov 1/1 

• spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve domu 
___, 

• spoluvlastnícky podiel na zastavanom pozemku prislúchajúcom k bytu parcela registra „C“, 
parcelné číslo: ___, druh pozemku: ___, o výmere ___ m2 a ktorý je zapísaný na LV č. ___, pre k. 
ú.: ___, obec: ___, okres: ___ vedenom Okresným úradom ___, Katastrálnym odborom, 
spoluvlastnícky podiel Navrhovateľov: ___ 

(ďalej spolu ako „Nehnuteľnosti“) 
  
tak, že Nehnuteľnosti nadobúda Navrhovateľ 2 do výlučného vlastníctva vo veľkosti podielu 1/1. 
 
Týmto navrhujeme Okresnému úradu ___, Katastrálnemu odboru, aby povolil vklad vlastníckeho 
práva k Nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností v prospech Navrhovateľa 2 v podiele 1/1. 
 
Navrhovateľ 1:       Navrhovateľ 2: 
 
V _________, dňa ___.___. 2018    V _________, dňa ___.___. 2018 

 
 

__________________________    __________________________ 
Meno Priezvisko      Meno Priezvisko 
(podpis bez overenia)      (podpis bez overenia) 
 
Prílohy:   

- 2 x Dohoda o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov (originál / overená 
fotokópia) 

- 1x kolok  
- Potvrdenie správcu o nedoplatkoch (originál) 
- Rozsudok o rozvode (overená fotokópia) 


