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R O Z H O D N U T I E 
 
 
 

Číslo: KO-10769/2018 
Bratislava, 13.12.2018  

 
 
 

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 návrhu Okresného úradu Kežmarok, katastrálneho odboru zo dňa 
03.12.2018 vydáva toto 

 
r o z h o d n u t i e: 

 
 
 Stavba „Kontajnerová čerpacia stanica pohonných hmôt parkovisko TESCO - 

Kežmarok“ postavená na pozemku parcela registra C č. 668/98 v katastrálnom území 

Kežmarok  v zmysle § 6 ods. 2 katastrálneho zákona  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 03.12.2018 
pod číslom KO-10472/2018 žiadosť Okresného úradu Kežmarok, katastrálneho odboru  
o zaujatie stanoviska k zápisu predmetnej stavby. Prílohou žiadosti boli: 

- Návrh na zápis údajov o práve k novej dokončenej stavbe do katastra nehnuteľností 
zo dňa 04.09.2018 od spoločnosti SYNERGAS, s.r.o., 

- Oznámenie o určení súpisného a orientačného čísla vydané Mestom Kežmarok 
č. j. ÚPŽPSP 4415/2018-Hu zo dňa 27.06.2018, 



- Súhlasné stanovisko k zápisu novej stavby do katastra nehnuteľností 
zo dňa 15.08.2018 od spoločnosti TESCO STORES SR a.s., 

- Kolaudačné rozhodnutie Mesta Kežmarok č. j. SÚ 3460-002/2018-Mj zo dňa 
04.05.2018, ktoré  nadobudlo právoplatnosť dňa 31.05.2018, 

- Doplnenie návrhu k listine Z 1791/18 k  č.j. OU-KK-KO1/Z1791/18-Bi 
zo dňa 22.11.2018 od spoločnosti SYNERGAS, s.r.o., ktoré obsahuje kópiu 
projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní č. j. SÚ 5009-006/2016-Mj, 
výkres č. 05 Pôdorys, výkres č. 06 Rez A, výkres č. 07 Pohľady I. a fotodokumentáciu 
stavby, 

- Geometrický plán č. 32616881-007/2018 vyhotovený firmou Ing. Ján Šága - 
GEODET, autorizačne overený Ing. Jánom Šágom 15.01.2018, úradne overený 
Ing. Ivetou Kapolkovou dňa 01.03.2018. 

 
 

 Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky preskúmal predloženú 
žiadosť a prílohy v súlade s § 6 ods. 1 bod c) katastrálneho zákona a § 46 ods. 2 katastrálneho 
zákona. Za stavbu na zápis do katastra sa podľa § 6 ods. 1 bod c) katastrálneho zákona sa 
považuje stavba, ktorá je spojená so zemou pevným základom a zároveň podľa § 46 ods. 2 
katastrálneho zákona stavba musí byť ohraničená obvodovými stenami a strešnou 
konštrukciou. Z predloženej žiadosti a príloh je zrejmé, že stavba „Kontajnerová čerpacia 
stanica pohonných hmôt parkovisko TESCO - Kežmarok“ je postavená na spevnenej 
ploche, okolo dvoch kontajnerov sú postavené obvodové steny s dvojitou fasádou so skrytým 
kotvením a oceľová strešná konštrukcia s opláštením. Predmetná stavba preto spĺňa 
podmienky na zápis stavby do katastra nehnuteľností ustanovené v§ 6 ods. 1 bod c) 
katastrálneho zákona a § 46 ods. 2 katastrálneho zákona. 
 
 Na základe uvedeného bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výroku tohto 
rozhodnutia. V ďalšom konaní Okresný úrad Kežmarok, katastrálny odbor stavbu do katastra 
nehnuteľností zapíše. 
 Rozhodnutie sa doručí Okresnému úradu Kežmarok, 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 Kežmarok, katastrálny odbor, Baštová 16A, 060 01  Kežmarok
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