OKRESNÝ URAD PRIEVIDZA
Pozemkový a lesný odbor
Mariánska č. 6, 971 01 Prievidza
OÚ-PD-PLO-2016/000423-35517

V Prievidzi, dňa 24.06.2016

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Vec: „Rozhodnutie o zastavení konania“ v katastrálnom území Partizánske (staré
katastrálne územie Simonovany) v zmysle zákona č. 503/2003 Z.z. o navrátení
vlastníctva k pozemkom
ROZHODNUTIE
Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „správny orgán“) ako orgán
príslušný ku konaniu podľa § 5 zákona č. 503/2003 Z.z. o navrátení vlastníctva k pozemkom
a o zmene a doplnení zákona č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva
k pozemkom v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o navrátení vlastníctva k pozemkom“)
rozhodol vo veci žiadosti p. Jána Majerčíka, naposledy trvalé bytom Prekážka č. 723/3, Liptovský
Hrádok, ktorý bol občanom Slovenskej republiky a zomrel 02.08.2005
takto:
V súlade s ustanovením § 30 ods. 1/ písm. d) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
zákona č. 215/2002 Z.z. a zákona č. 527/2003 Z.z. (ďalej len „zákon o správnom konaní“)
konanie zastavuje, pretože účastník konania na výzvu správneho orgánu v určenej lehote
neodstránil nedostatky svojho podania, pričom bol o možnosti zastavenia konania poučený.
Odôvodnenie
Dňa 28.12.2004 bol z bývalého Obvodného pozemkového úradu v Topoľčanoch odstúpený na
tunajší správny orgán reštitučný nárok na vrátenie vlastníctva k pozemkom od žiadateľa Jána
Majerčíka, naposledy trvalé bytom Prekážka č. 723/3, Liptovský Hrádok.
K žiadosti priložil len rodný list. Keďže s uplatneným nárokom neboli doručené všetky
doklady, potrebné ku konaniu, správny orgán vyzval navrhovateľa listom č. OPU-641/2005-602Ben. zo dňa 26.01.2005 o doplnenie podania a konanie prerušil Rozhodnutím o prerušení konania č.
OPU-641/2005-603-Ben. zo dňa 26.01.2005. Správny orgán žiadal doplniť dedičské rozhodnutie po
matke Františke Akanthisovej, doklad o štátnom občianstve, doklad o vlastníctve pozemkov v čase
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ich prechodu na štát - pozemkovoknižné vložky prípadne listy vlastníctva, platnú prídelovú listinu,
kúpnu zmluvu a pod., aktuálnu identifikáciu parciel, listinu na základe ktorej prešlo vlastníctvo na
štát, alebo inú právnickú osobu, doplniť reštitučný titul.
Správny orgán začne konanie podľa zákona o navrátení vlastníctva pozemkom, ak sú splnené
podmienky na vrátenie vlastníctva, teda ak došlo k strate vlastníctva prechodom na štát alebo inú
právnickú osobu niektorým z ustanovení § 3 zákona o navrátení vlastníctva k pozemkom.
Navrhovateľ nereagoval na výzvu, požadované listinné dokumenty nedoložil ani nepožiadal
správny orgán o predĺženie lehoty na doplnenie podania a preto správny orgán mohol kvalifikovane
rozhodnúť a konanie zastavil Rozhodnutím o zastavení konania č. C)PU-340/2006-4567-Ben. zo
dňa 18.12.2006. Toto rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť, pretože sa zásielka vrátila
správnemu orgánu späť, ako nedoručená z dôvodu „adresát zomrel“. Na základe tejto skutočnosti
správny orgán zisťoval právnych nástupcov po neb. Jánovi Majerčíkovi, prostredníctvom
Mestského úradu v Liptovskom Hrádku a následne požiadal Okresný súd v Liptovskom Mikuláši
o zaslanie dedičského rozhodnutia po nebohom Jánovi Majerčíkovi.
Z oznámenia z Okresného súdu v Liptovskom Mikuláši správny orgán zistil, že dedičské
konanie po neb. Jánovi Majerčíkovi bolo zastavené, nakoľko poručiteľ nezanechal žiadny majetok a
správnemu orgánu bol oznámený len následný okruh dedičov:
-manželka Anna Majerčíková, rod. Šípková, nar. 30.04.1933, naposledy bytom Liptovský Hrádok,
Prekážka 7236/3,
- a deti Ján Majerčík, nar. 1953, bytom Bratislava-Petržalka, Pečnianska 27,
Vladimír Majerčík, bytom Bratislava
Ľubomír Majerčík, bytom Bratislava
nebohá Magdaléna Balážová rod. Majerčíková (zomrela asi v r. 1997) po nej tri deti bez
bližšieho udania
a syn Ivan Majerčík, nar. 18.02.1967, bytom L. Mikuláš, Senická 626/7 - syn z druhého
manželstva.
Dňa 09.01.2008 bola zaslaná manželke Anne Majerčíkovej žiadosť o poskytnutie informácie,
v ktorej správny orgán požadoval zaslanie adries všetkých dedičov po neb. Jánovi Majerčíkovi. Na
žiadosť p. Anna Majerčíková neodpovedala a až 14.07.2011 a 04.05.2015 sa listom informovala
o reštitučnom nároku. Správny orgán jej odpovedal a žiadal o poskytnutie adries trvalého pobytu
dedičov po neb. Jánovi Majerčíkovi. Keďže na otázky správneho orgánu nereagovala, správny
orgán požiadal dňa 06.05.2016 Okresný súd Liptovský Mikuláš o poskytnutie údajov. Dňa
19.05.2016 prišla z Okresného súdu Liptovský Mikuláš odpoveď, že bližšie údaje o uvedenie adries
dedičov po neb. Jánovi Majerčíkovi sa v spise nenachádzajú a zároveň zaslali fotokópiu zápisnice
z predbežného vyšetrenia a uznesenia zo dňa 06.09.2005.
Na základe horeuvedených skutočností správny orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku
rozhodnutia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je prístupné odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho oznámenia.
Odvolanie sa podáva na tunajšom správnom orgáne.
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Toto rozhodnutie je po vyčerpaní
právoplatnosti preskúmateľné súdom.

riadnych

opravných

prostriedkov

a nadobudnutí

vedúci odboru

Rozhodnutie sa oznamuje prostredníctvom verejnej vyhlášky:
Rozhodnutie o zastavení konania § 5 zákona č. 503/2003 Z.z. o navrátení vlastníctva
k pozemkom v znení neskorších predpisov, bude oznámené verejnou vyhláškou na oznamovacej
tabuli Okresného úradu v Prievidzi, pozemkového a lesného odboru v lehote 15 dní v zmysle § 26
ods. 2 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov účastníkom konania.
Posledný deň tejto lehoty bude dňom doručenia. Vyhláška bude zároveň zverejnená aj na portáli
Pozemkového a lesného odboru Okresného úradu Prievidza.
Mesto Partizánske zabezpečí zverejnenie - doručenie verejnej vyhlášky o zastavení
konania vyvesením na dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým.
Poštou sa doručuje:
Ján Majerčík, Pečnianska 27, 851 01 Bratislava-Petržalka
Ivan Majerčík, Senická 626/7, 031 04 L. Mikuláš
fy) Mesto Partizánske, Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske - 2x
Verejnou vyhláškou sa doručuje:
- Vladimír Majerčík, bytom Bratislava
Ľubomír Majerčík, bytom Bratislava
nebohá Magdaléna Balážová rod. Majerčíková (zomrela asi v r. 1997) po nej tri deti
bližšieho udania
- zakladá sa do spisu č. 000423/2016

pečiatka a podpis

Zvesené dňa:
pečiatka a podpis

bez

