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ROZHODNUTIE
o vrátení poplatku
Okresný úrad Prešov, katastrálny odbor, príslušný správny orgán podľa § 5, § 46
a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len
„správny poriadok”), podľa § 2 ods. 3 a 4 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej
štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 18 ods, 2 písm. b) zákona NR SR
číslo 162/1995 Z. z, o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv
k nehnuteľnostiam v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „katastrálny zákon“) a
§10 ods, 1 zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
právnych predpisov (ďalej len “zákon o správnych poplatkoch”) v konaní vo veci žiadostí
účastníka vkladového konania

o vrátenie správneho poplatku za návrh na vklad;

rozhodol

takto:

Okresný úrad Prešov, katastrálny odbor podľa ust. § 10 ods. 1 zákona o správnych
poplatkoch v r a c i a
spoločne a nerozdielne správny poplatok vo
výške 66 eur za návrh na vklad # M 9 O T I na účet číslo

ODÔVODNENIE
Okresnému úradu, katastrálnemu odboru (ďalej len “správny orgán”) bola dňa
28.11.2017 doručená žiadosť o vrátenie správneho poplatku za návrh na vklad. Žiadosť
o vrátenie poplatku bola odôvodnená nedodržaním zákonnej lehoty.
Správny orgán preskúmal spoplatncnie evidovaných úkonov a skutočností,
ktoré im predchádzali v celom rozsahu a zistil nasledovný skutkový stav:

Podľa ust. § 32 ods. 1 katastrálneho zákona „ Okresný úrad rozhodne o návrhu na
vklad do 30 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad. “
Podľa ust. § 31 ods, 6 katastrálneho zákona .Jiovnopis rozhodnutia o povolení vkladu
okresný úrad zašle účastníkom konania do 15 dní odo dňa rozhodnutia. "
Návrh na vklad zmluvy bol doručený a zaevidovaný pod číslom
Správny poplatok vo výške 66 eur bol uhradený formou eKolkua

Správny orgán mal rozhodnúť o vklade do 30 dní, t,j. d o ^ M H fffe a rozhodnutie
o povolení zaslať účastníkom do 15 dní, t.j. katastrálne konanie na účely zákona o správnych
poplatkoch malo byť uskutočnené
Podľa § 10 ods. 1 zákona o správnych poplatkoch „ Správny orgán rozhodne o vrátení poplatku v plnej
výške, ak. sa nemohol vykonať úkon alebo uskutočniť konanie bez zavinenia poplatníka v lehote ustanovenej
podľa osobitného predpisu alebo ak bol poplatok zaplatený bez toho, aby bol na to poplatník povinný, ak pri
jednotlivých položkách v sadzobníku nie je ustanovené inak Na účelv tohto zákona sa jehoía ustanovená
osobitným predpisom považuje za zachovanú, ak v posledný deň lehoty správny orgán
a ) odovzdá spoplatnené vybavenie na poštovú preprava,
b) odošle spoplatnené vybavenie elektronicky podľa osobitného predpisu alebo
c) odovzdá poplatníkovi spoplatnené vybavenie"

Lehota ustanovená katastrálnym zákonom sa na účelv zákona o správnych poplatkoch
považuje za zachovanú, ak rozhodnutie o vklade bude odovzdané najneskôr v posledný deň
lehoty : •É É Ä W Ä O návrhu na vklad bolo rozhodnuté d ň a^iiÉ M M I ale rozhodnutie bolo
odovzdané na poštovú prepravu dňa^feÉÉMMVk tj. katastrálne konanie je bez zavinenia
poplatníkov už po zákonom ustanovenej lehote a správny oraán rozhodol o vrátení správneho
poplatku v plnei výške.
Podľa zákona o správnych poplatkoch správny orgán vráti poplatok poplatníkovi, t.j.
podľa § 3 osobe, ktorá dala podnet na úkon alebo konanie. Podľa katastrálneho zákona
podnetom je návrh na vklad, ktorý môže podať ktorýkoľvek z účastníkov konania, t.j.
ktorýkoľvek z účastníkov konania je aj poplatníkom. Podľa § 3 ods. 2 zákona o správny
poplatkoch “Ak je poplatníkov niekoľko, sú povinní zaplatiť poplatok spoločne a
nerozdielne. ”
Správny orgán môže vrátiť poplatok ktorémukoľvek poplatníkovi spoločne
"H"nerozdielne.ťPoplatokhnde vrátený žiadateľovi o vrátenie poplatku.
Spoločne a nerozdielne znamená, že prípadní iní poplatníci si môžu uplatniť nárok na
vrátenie poplatku od poplatníka uvedeného vo výroku rozhodnutia.
Správny orgán v súlade s § 10 ods. 3 zákona o správnych poplatkoch odpis
právoplatného
rozhodnutia o vrátení správneho poplatku
zašle prevádzkovateľovi
centrálneho systému evidencie poplatkov: Slovenskej pošte, a.s. (na adresu Centrum
vysporíadania finančných transakcií Košice - CVFT Košice), ktorá poplatok vráti žiadateľovi
najneskôr do 30 dní odo dňa jeho doručenia.
Poučenie:
Proti rozhodnutiu o vrátení poplatku nie je možné podať odvolanie podľa § 10
ods. 7 zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov. Rozhodnutie nadobúda právoplatnosť dňom doručenia.
Doručí sa do vlastaVch rúk

vedúci katastrálneho odbo

