Obec .........................., Obecný úrad......................... (sídlo)

Váš list značky/zo dňa

Naša značka:

Vybavuje/linka:

Dátum:

...........................................

..................................

.........................................

............................

Vec: Vyjadrenie obce – v zmysle § 63 písm. a) bod 2. zákona č. 323/1992 Zb. o notároch
a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov

(Vyjadrenie obce k vydržaniu)
Obec ..............................................., IČO ....................................., so sídlom ..........................................
.............................................. – zastúpená starostom obce ....................................................................
(ďalej len „Obec“) týmto potvrdzuje, že .................................................... (ďalej aj ako „žiadateľ“) –
v celosti / v inom podiele užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v katastrálnom území ..................
......................................................, vedenú na LV č. .................................................. – parcela č. C/E KN
................................ o výmere .................................... m2 – druh pozemku ........................................
Podľa našich vedomostí žiadateľ vstúpil do oprávnenej držby nehnuteľnosti – titulom ....................
..........................................., ku dňu .....................................................
(Potvrdenie obce k plateniu miestnych daní)
Obec zároveň potvrdzuje, že k predmetnej nehnuteľnosti boli riadne uhrádzané dane
z nehnuteľnosti resp. miestne poplatky zo strany žiadateľa / právneho predchodcu. K nehnuteľnosti
vedenej ako parcela č. C/E KN ...................................... bola uhrádzaná daň z nehnuteľností zo
strany žiadateľa v období od roku ...................................................... Zo strany právneho predchodcu
žiadateľa bola uhrádzaná daň z nehnuteľností k predmetnej parcele v období od roku ..................
(Vyjadrenie obce k pobytu NV resp. ich právnych nástupcov)
Obec týmto potvrdzuje, že osoby resp. vlastníci vedení v nakladaní Slovenského pozemkového
fondu (ďalej aj ako „SPF“) – k vyššie uvedenej nehnuteľnosti - nemajú vedený pobyt v obci (podľa
evidencie obce) – nachádzajú sa na neznámom mieste a ich pobyt je obci neznámy. Zároveň obec
vyhlasuje, že nemá vedomosť ani o pobyte ich právnych nástupcov.
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(Záverečné vyjadrenie obce)
Obec nemá výhrady k vzniku vlastníckeho práva vydržaním k nehnuteľnosti vedenej
v katastrálnom území ............................ ako parcela č. C/E KN ................................. o výmere ....... m2
(vedená na LV č. ...................................) – a to v prospech (žiadateľa) ...................................................
Vyjadrenie obce sa vydáva pre potreby Slovenského pozemkového fondu za účelom posúdenia
žiadosti o vydanie vyjadrenia v zmysle § 63 písm. a) bod 3. zákona č. 323/1992 Zb. o notároch
a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.
Obec týmto vyhlasuje, že údaje uvedené v rámci tohto vyjadrenia sú pravdivé a nemá vedomosť
o iných relevantných skutočnostiach, ktoré by mohli zásadným spôsobom ovplyvniť resp. by bránili
vydaniu osvedčenia o vydržaní vlastníckeho práva v prospech žiadateľa. Zároveň vyhlasuje, že jej
nie sú známe okolnosti, v zmysle ktorých sa vydaním osvedčenia zasiahlo do práv tretích osôb.

..............................................
starosta obce
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