1. Predávajúci:
Meno a priezvisko: ___, rod. ___
Trvalé bydlisko: ul. ___č. 0, 800 00 ___
Dátum narodenia: ___, rodné číslo: ___/___
Štátne občianstvo: SR

a
2. Kupujúca:
Meno a priezvisko: ___, rod. ___
Trvalé bydlisko: ul. ___č. 0, 800 00 ___
Dátum narodenia: ___, rodné číslo: ___/___
Štátne občianstvo: SR

Titl.

Okresný úrad Bratislava
- odbor katastrálny Ružová dolina č. 27
821 09 B R A T I S L A V A – 2

VEC: Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností
1/- Právny titul: Zmluva o prevode vlastníctva bytu zo dňa .....
2/- Nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom prevodu:
a) v celosti (podiel 1/1) byt č. 1 na 1. p. bytového domu na ulici Uličná č. 1, 2, 3, 4, 5 v
Bratislave, vchod Uličná č. 5, súp. č. domu 1234 postaveného na parcele reg. „C“,
parc. č. 123/1, č. 123/2, č. 123/3, č. 123/4, (ďalej len ako „byt“);
b) k bytu prislúchajúci spoluvlastnícky podiel priestoru na spoločných častiach a
spoločných zariadeniach domu o veľkosti podielu 123/999999;
c) k bytu prislúchajúci spoluvlastnícky podiel k pozemku, na ktorom je bytový dom
postavený, v ktorom sa nachádza prevádzaný byt, a to parc. č. 123/1 – zastavané
plochy a nádvoria o výmere 100 m2, parc č. 123/2 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 200 m2, parc č. 123/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 300 m2, parc č.
123/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 400 m2, a to o veľkosti podielu
123/99999 (všetky parcely sa nachádzajú v registri „C“ a sú umiestnené v zastavanom
území obce);
pričom nehnuteľnosti uvedené pod písm. a), b) a c) sú zapísané v katastri nehnuteľností,
evidované na Okresnom úrade Bratislava (katastrálny odbor), na liste vlastníctva č. 4444 pre
katastrálne územie Nové Mesto, obec: Bratislava – mestská časť Nové Mesto, okres
Bratislava III.
(Ďalej len ako „nehnuteľnosti“)

2
3/- Obe strany spoločne podávajú tento návrh na vklad a navrhujú príslušnému okresnému úradu
(katastrálnemu odboru), aby rozhodol o zápise vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností
v prospech kupujúcej a za kúpnu cenu tak, ako to vyplýva zo zmluvy o prevode vlastníctva bytu, ako
aj z tohto návrhu na vklad.
Obe strany navrhujú, aby nehnuteľnosti uvedené v bode 2/- boli na základe právneho titulu
uvedeného v bode 1/- ako aj na základe rozhodnutia príslušného okresného úradu (katastrálny odbor),
o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností zapísané na príslušnom liste
vlastníctva č. 4444 ako výlučné vlastníctvo kupujúcej (podiel 1/1).
PRÍLOHY:

2x – Zmluva o prevode vlastníctva bytu
1x – Potvrdenie od správcu o vyrovnaní nedoplatkov
Poplatok: 66,- EUR

V Bratislave, dňa..........

..................................................
Meno Priezvisko
predávajúci

..................................................
Meno Priezvisko
kupujúca

