
slovenský geodet 
a kartograf
bulletin komory geodetov a kartografov | ročník XIX. | cena 1,5 € 2014

1



Obchodné zastúpenie Leica Geosystems AG pre SR
nyševského 26, 851 01 Bratislava

Tel., Fax: (02) 6241 0823
e-mail: geotech@geotech.sk
http://www.geotech.sk
e-shop: www.geoshop.sk

Leica   

ems AG pre SR
a



e d i t o r i á l   |   o b s a h slovenský geodet a kartograf   1|2014 3

Hlavné odborné články

 04 Pozemková držba na území Slovenska
  Ing. Ľubica Hudecová, PhD.

 09 Pozemkové spoločenstvá a kataster 

nehnuteľností
  JUDr. Odeta Poldaufová

 14 Spôsoby nakladania so spoločnou 

nehnuteľnosťou
  Mgr. Martin Illáš

Názory, postrehy, návrhy a oznamy členov 

Komory geodetov a kartografov

 20 Plán odborných podujatí na rok 2014

 21 Správy z činnosti orgánov KGaK

 22 VéGéeS 2014 – Voleyball Geodetic 

Summit 2014
  Ing. Renáta Šrámková 

 24 Novinky prístrojovej a spracovateľskej 

techniky

Komora geodetov a kartografov informuje 

 25 Pozvánka na VZ KGaK 2014

 26 Informácie zo zasadaní predstavenstva 

KGaK

 27 Informácie kancelárie KGaK

slovenský geodet 
a kartograf
bulletin komory geodetov a kartografov 2014

1

Urbárske lesy – 
krokársky náčrt 
k.ú. Dlhá 
(archív 
Ing. J. Bartaloša, PhD.)

e
d

i
t

o
r

i
á

l Milí čitatelia!

Je pre mňa cťou, že sa s vami stretávam na stránkach 
komorového bulletinu, ktorý väčšinu z vás sprevádza už 
devätnásty rok. Počas celého tohto obdobia sa redakčné 
rady pod vedením Ing. Mariána Beňáka (1996 – 2005) 
a od roku 2006 doteraz pod mojím vedením snažili pri-
nášať aktuálne informácie z odboru geodézia a karto-
grafia, ako aj informácie z činnosti jednotlivých orgánov 
našej Komory. Nie vždy sa nám to darilo tak, aby sme boli 
spokojní, pretože doslova trpíme nedostatkom hlavných 
odborných článkov, o čom som sa už viackrát na tomto 
mieste zmienil. Preto tento nedostatok v poslednom ob-
dobí riešime tak, že v rubrike hlavných odborných člán-
kov uverejňujeme príspevky, ktoré boli odprednášané na 
seminároch a konferenciách uskutočnených tesne pred 
vydaním konkrétneho čísla bulletinu. Tak je to aj tentoraz, 
pri zostavovaní prvého tohtoročného čísla sme využili prí-
spevky zo seminára „Pozemkové spoločenstvá – história 
a súčasnosť“, ktorý usporiadala Slovenská spoločnosť 
geo detov a kartografov v spolupráci s Katedrou mapova-
nia a pozemkových úprav Stavebnej fakulty STU v Brati-
slave, za účasti 150 účastníkov.

A tak prvým hlavným odborným článkom v bulletine je 
príspevok odbornej garantky tohto podujatia na tému 
Pozemková držba na území Slovenska. Druhým je príspe-
vok riaditeľky legislatívneho odboru ÚGKK SR na tému 
Pozemkové spoločenstvá a kataster nehnuteľností. Tre-
tím je príspevok riaditeľa sekcie legislatívy Ministerstva 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na tému Spôsoby 
nakladania so spoločnou nehnuteľnosťou.

V rubrike Názory, postrehy, návrhy a oznamy členov 
Komory predkladáme kalendár odborných podujatí na 
rok 2014, krátke informácie o činnosti orgánov Komory 
a informáciu z obľúbeného a pravidelne usporadúvaného 
volejbalového turnaja v Bratislave.

V rubrike Komora informuje predkladáme pozvánku na 
valné zhromaždenie Komory v Banskej Bystrici, dve in-
formácie zo zasadaní predstavenstva Komory a aktuálne 
informácie kancelárie Komory.

Príjemné čítanie jarného čísla bulletinu, ako aj úspešný 
rok 2014 za celú redakčnú radu želá všetkým čitateľom

 
Ing. Štefan Lukáč

predseda redakčnej rady
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Pozemková držba na území Slovenska

1.  Úvod

Vlastnícke právo k pozemkom je v súčasnos-
ti dôležitý právny inštitút, ktorý ovplyvňuje 
existenciu a fungovanie spoločnosti ako cel-
ku. V priebehu historického vývoja na území 
dnešného Slovenska bývalo pravidelne vo 
väčšej či menšej miere obmedzované.

Pozemková držba charakterizuje stav 
užívacích a vlastníckych pomerov. Do roku 
1848 sa rozdiel medzi vlastníctvom a držbou 
stieral, a to z dôvodu, že boli ovplyvnené avi-
ticitnou1 a donačnou sústavou2[1]. Súčasná 
pozemková držba sa vyvinula z poddanských 
pomerov v rámci Uhorska. Jej stav okrem 
spoločensko-politických udalostí ovplyvnila 
aplikácia noriem uhorského obyčajového 
práva, viaceré pozemkové reformy3 a pozem-
kové úpravy4.

Poznať meniace sa držobné pomery, vývoj 
vlastníckych práv k pôde, zákonné možnosti 
výkonu tohto práva je základom pre porozu-
menie dôvodov rozdrobenosti pozemkového 
vlastníctva na Slovensku a dáva predpoklad 
porozumieť hĺbke niektorých problémov sú-
časného katastra nehnuteľností (ďalej len 
„kataster“).

2.  Pozemková držba urbariálnej 
sústavy

Obecné registre a mestské knihy, ktoré za-
znamenávali vlastnícke – držobné práva sú 
na Slovensku známe už od 11. storočia. S prí-

chodom nového panovníka sa menila legisla-
tíva a menili sa aj pravidlá prideľovania krá-
ľovskej pôdy. V 14. storočí došlo k prechodu 
zo štátu patrimoniálneho5 na štát stavovský. 
Okrem pôdy kráľovskej a cirkevnej, najväčšiu 
časť vlastnila šľachta. Pôda bola hlavným vý-
robným prostriedkom. Obrábali ju poddaní. 
Poddanský pomer bol dedičný a končil spra-
vidla vymretím rodiny.
Šľachtická pôda sa rozdeľovala na dva druhy:
 panskú (dominikál), ktorú vo svojej réžii 

obrábal sám zemepán,
 urbársku (rustikál), ktorá síce patrila ze-

mepánovi, ale urbárnikom ju prenechal do 
užívania.
Základom urbáru bola hospodárska usad-

losť, ktorej rozsah bol presne určený pre 
každú obec podľa plochy rustikálnej pôdy, 
pričom sa zohľadňoval počet hospodáriacich 
rodín. Usadlosť mala časti v intraviláne (dom, 
dvor a záhrada, záhumnie v dedine) a v extra-
viláne (role a lúky).

Užívanie pozemkov patrilo poddanskej 
obci spoločne. Obec každoročne nanovo ur-
čovala podiely v každom pozemkovom hone 
jednotlivým hospodárom (urbárnym držite-
ľom) a rozhodovala o spôsobe obrábania kaž-
dého urbárskeho podielu [3].
Podľa rozsahu hospodárskej usadlosti6 (ur-
bárskeho podielu; urbársky podiel = perti-
nencia = patričnosť = príslušnosť) sa rozlišo-
val urbársky majetok:
 usadlosť (sessia) – majetok pozostával 

z pozemkov v intraviláne – dvor, záhrada 
a záhumnie vo výmere 1 jutro7 a v extravi-

láne – polia a lúky (ich výmera sa menila 
podľa bonity pôdy); Okrem celých hospo-
dárskych usadlostí sa rozoznávali aj usad-
losti polovičné, štvrtinové a osminové,

 želiarsky majetok – pozostával iba z po-
zemkov v intraviláne, prípadne pozemkov 
v extraviláne s výmerou menšou ako 1/8 
sessie,

 domkársky majetok – pozostával iba 
z obydlia a najnutnejších vedľajších stave-
nísk v intraviláne.
Každá hospodáriaca rodina užívala po-

zemok (roľu) v každom hone. Podľa šírky 
parcely vieme rozpoznať aj pomernú veľkosť 
urbárskeho podielu, obr. 2.

Na pastviny a lesy patrilo spoločné uží-
vacie právo celej poddanskej obci. Hony sa 
nedelili, boli urbárnikom pridelené do spoloč-
ného, teda pomerného (nie individuálneho) 
užívania. Poddaný mal tiež nárok na palivové 
a stavebné drevo, právo na zbieranie raždia 
a lesných plodov. Vo vývoji pozemkových 
vzťahov sa vytvorila špeciálna forma užívania 
viažuca sa k tzv. „spoločnej nehnuteľnosti“, 
kde predmetom užívania nebol jeden kon-
krétny pozemok, ale všetky pozemky tvoriace 
hon, resp. viacero honov.

Poľovné právo a rybolov patrili zemepánovi.
Povinnosti poddaných voči šľachte – ze-

mepánom upravovali zmluvy alebo iba miest-
ne obyčajové právo. Neskôr sa nástrojom 
na regulovanie pomerov medzi zemepánom 
a vznikajúcim stavom poddaných z pohľadu 
držby a užívania pôdy stali urbárske knihy.

Súkromné urbárne knihy obsahovali pod-

Obr. 2 | Do urbárskej 
usadlosti patril urbársky 

podiel v každom hone 
extravilánu.

Obr. 1 | Rozdelenie 
pozemkov v poddanskej 
obci.Rustikál

Dominikál

Spoločné urbárske 
pasienky

Spoločné urbárske lesy

Intravilán

Veľkostatok

Panské lesy

H l a v n é  o d b o r n é  č l á n k y
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robné úpravy vzájomných práv a povinností 
poddaných na rustikálnej pôde, boli teda pro-
striedkom neobmedzenej moci zemepánov 
nad poddanými. Spočiatku vznikali z inicia-
tívy majiteľov panstiev (vrchnosti) na eviden-
ciu užívacích práv, platieb a dávok plynúcich 
pre sedliakov z ich poddanských povinností 
a tiež povinnosti vrchnosti voči poddaným. 
Neskôr začína panovník zasahovať do po-
meru zemepána a poddaného autoritatívnou 
vrchnostenskou úpravou. Súkromné urbáre 
boli nahradené urbármi úradnými – Terezián-
sky (kataster) urbár8.

Dominikálnu (ornú) pôdu vo svojej réžii 
obrábal zemepán. Dominikálne lesy, lúky 
a pastviny tvorili majetkové spoločenstvá – 
komposesoráty. Boli to osobitné útvary spo-
luvlastníctva9.

Problémy usporiadania držby medzi vrch-
nosťou a poddanými a úpravu urbariálnych 
pomerov riešili úpravy pozemkov (pozemko-
vé úpravy). Najstaršie druhy pozemkových 
úprav na našou území boli [2]:
 urbárske segregácie,
 proporcionovanie (pomerné delenie),
 delenie spoločných pasienkov,
 komasácie (sceľovanie).

Urbárske segregácie znamenali oddeľova-
nie, tzv. pertinencií – patričností, teda ak bolo 
potrebné nanovo oddeliť trvalú hranicu medzi 
panskou a poddanskou pôdou a určiť alikvot-
né podiely členom urbariátu. Oddelenie zna-
menalo určiť, zamerať a vytýčiť nové trvalé 
hranice najmä lesov a pasienkov, ktoré sa 
spoločne užívali a preto mali byť prenechané 
na obrábanie urbárnikom (stali sa súčasťou 
rustikálnych pozemkov).

Predmetom proporcionovania – pomerné-
ho delenia boli komposesorátorské majetky, 
ktoré tvorili spoločné nehnuteľnosti (spoloč-
né lesy a spoločné pasienky). Ak mala taká-
to forma hospodárenia zaniknúť alebo malo 
dôjsť k novému pomernému rozdeleniu po-
dielov medzi členmi spoločnej nehnuteľnosti 
(nové podiely komposesorov), vykonalo sa 
proporciačné (pomerné) delenie. Spoločný 
majetok sa zameral a podiely sa nanovo ur-
čili.

Delenie spoločných pasienkov pozostáva-
lo z rozdelenia pasienkov v spoločnom užíva-
ní a ich pridelenie do individuálneho užívania 
jednotlivým urbárnikom.

Komasácie – sceľovanie pozemkov bolo 
spravidla spojené s usporiadaním vlastníc-

kych vzťahov v určitom územnom obvode. 
Najčastejším účelom komasácie bolo preroz-
deliť pozemky tak, aby sa dali čo najlepšie 
využívať a obrábať.

3.  Pozemková držba po roku 1848

V roku 1848 bol zákonným článkom č. VIII 
zrušený urbariálny systém a zrušilo sa nevoľ-
níctvo. Sedliak sa stal slobodným občanom 
a mohol s pôdou slobodne disponovať. Pro-
ces prechodu od feudálneho vlastníctva pôdy 
a zbavovania sa poddanských povinností, te-
da proces, v rámci ktorého sa z poddaného 
stal vlastník pôdy, bol zdĺhavý a komplikova-
ný. Zavŕšil ho zákonný článok LIII z roku 1871.
Pôvodná urbariálna držba sa zmenila takto:
 oddelili sa „príslušnosti“ urbárskych obcí 

(rustikál) od panského majetku (domini-
kálna pôda) – z urbárnych držiteľov sa 
stali vlastníci,

 spoločné urbárske pasienky a lesy (rusti-

kál) – vykonalo sa pomerné (roz)delenie 
do individuálneho vlastníctva urbárnych 
držiteľov, vlastníci zakladali spolky urba-
rialistov (podmienky vydeľovania bývalých 
urbárskych úžitkov – lesy a pastviny určil 
v roku 1853 tzv. urbársky patent),

 pôda zemepánov (dominikál) zostala na-
ďalej vo vlastníctve šľachty ako súčasť 
šľachtických veľkostatkov a mohla byť 
prenajímaná,

 komposesoráty (dominikál) pretrvávali 
v modifikovanej forme (od urbáru sa líši-
li tým, že každý člen mal právo požiadať 
o vydelenie svojho podielu),

 vykonalo sa sceľovanie – komasácia 
rozdrobených majetkov, pričom z koma-
sovaných pozemkov boli povinne vyde-
lené plochy aj na zväčšenie spoločných 
pasienkov, pre školu, kostol, na reguláciu 
vodných tokov, nové komunikácie a pod.
Držobnostná štruktúra sa ustálila tak, že 

každý držiteľ (vlastník) mal okrem intravilánu 
toľko pozemkov, koľko bolo pozemkových 

Obr. 3 | Výrez z katastrálnej mapy z roku 1866 ukazuje 
rozdiel šírky pozemku ideálneho podielu držby – polovičného 
a štvrtinového podielu.

Šírka pozemku je úmerná ideálnemu 
podielu pôvodnej držby:

celá usadlosť,

polovičná,

štvrtinová.
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honov. Jeho držba bola rozptýlená. Pozemky 
boli zväčša dlhé, úzke parcely (nazývané aj 
„remeňovité“). Šírka pozemkov bola zo za-
čiatku úmerná ideálnemu podielu na bývalej 
držbe v urbárskej obci, teda závisela od toho, 
či pôvodná hospodárska (urbárska) usadlosť 
bola celá, polovičná, štvrtinová alebo osmino-
vá, obr. 3. Táto pomernosť sa vďaka slobod-
nému nakladaniu s nehnuteľnosťou postupne 
prirodzene vytrácala.

K rozptýlenosti pozemkov jedného vlastní-
ka sa pridávalo zvyšovanie spoluvlastníckych 
podielov aplikáciou noriem uhorského obyča-
jového práva (všetci dediči dedia rovnakým 
dielom) a zmenšovanie pozemkov, taktiež 
neúčelnosť ich tvaru a nakoniec aj zlý prístup. 
Pozemkové vlastníctvo bolo čoraz rozdrobe-
nejšie.

V priemere jeden roľník mal v držbe pôdu 
s plochou do 2 ha. Temer 70 % držiteľov 
poľnohospodárskej pôdy patrilo do kategórie 
drobných roľníkov. Na druhej strane 50 % 
všetkej pôdy vlastnilo 1 % hospodárov – veľ-
kostatkárov. Časť poľnohospodárskej a les-
nej pôdy tvorili spoločné nehnuteľnosti.

Spôsob užívania, tzv. spoločných nehnu-
teľností (spoločné lesy a spoločné pasienky) 
sa zachoval aj po roku 1848. Táto osobitná 
skupina právnych pomerov bola význačná 
tým, že predmetom vlastníctva nebol jeden 
konkrétny pozemok, ale viacero, pričom 
všetky pozemky spolu tvorili spoločnú nehnu-
teľnosť. Tieto pozemky nemuseli susediť. 
Z právneho hľadiska išlo o osobitný druh 
podielového spoluvlastníctva, pretože s jed-
notlivými nehnuteľnosťami nebolo možné 
nakladať samostatne.

Zveľadenie a povznesenie hospodárskej 
úrovne roľníckych usadlostí aj pomoc pri 
budovaní technických diel tomto období po-
máhali zabezpečiť komasácie – pozemkové 
úpravy.

Komasácie sa pred rokom 1908 vykoná-
vali prednostne z dôvodu likvidácie bývalého 
poddanského pomeru, preto sa aj označujú 
ako „urbárske“. Podielnikom bývalých urbár-
skych usadlostí sa pozemky v tzv. pásoch ne-
vydeľovali, ale príslušná výmera sa vyjadrila 
iba podielom užívacích práv. Podiel sa potom 
zapísal do pozemkovej knihy.

Postupne, ako narastala rozdrobenosť 
pozemkovej držby (najmä aplikáciou noriem 
uhorského obyčajového práva), sa komasá-
cie obmedzovali na zlučovanie parciel toho 

istého vlastníka do jednej parcely. Dôvodom 
komasácií po roku 1908 bolo sceľovanie po-
zemkov tak, aby sa dali čo najlepšie využívať 
a obrábať.

Hospodárenie na spoločných nehnuteľ-
nostiach sa v tomto období upravovalo pro-
porciačným (pomerným) delením. Táto forma 
hospodárenia mohla zaniknúť alebo sa mohli 
nanovo určiť podiely členov z celkového spo-
ločného majetku.

Zrušenie poddanských pomerov vytvorilo 
priestor na odlíšenie užívacích a vlastníckych 
práv, ktoré dlhodobo splývali. Okrem pozem-
kového katastra, ktorý mal zabezpečiť spra-
vodlivé vyrubovanie pozemkovej dane podľa 
skutočného užívania pozemkov sa ukázalo 
žiaduce vytvoriť aj ďalší evidenčný nástroj 
a to s funkciou evidovania a ochrany vlastníc-
kych práv. Tým bola pozemková kniha.

Zásadné zmeny pozemkovej držby môže-
me sledovať po 1. svetovej vojne. Zachovanie 
šľachtických veľkostatkov po vzniku samo-
statného československého štátu v roku 
1918 a dopyt po pôde prevyšujúci jej reálnu 
ponuku na trhu vyvolali potrebu vykonať po-
zemkovú reformu.

3.1  Prvá pozemková reforma

V rokoch 1919 až 1935 došlo k prvej pozem-
kovej reforme, k prerozdeľovaniu pôdy, les-
ného a poľnohospodárskeho majetku. Táto 
reforma smerovala aj k presunutiu vlastníctva 
veľkej časti pôdy na území Československa, 
ktorá bola vo vlastníctve cudzej šľachty, čes-
kým a slovenským vlastníkom. Pozemková 
reforma v Československu nebola v európ-
skom kontexte po prvej svetovej vojne vý-
nimkou, k podobným reformám dochádzalo 
aj v ďalších európskych krajinách. Prvá po-
zemková reforma bola realizovaná tromi zá-
kladnými zákonmi – tzv. záborový zákon (č. 
215/1919 Zb. z. a n.), tzv. prídelový zákon (č. 
81/1920 Zb. z. a n.) tzv. náhradový zákon (č. 
329/1920 Zb. z. a n.).

V rámci prvej pozemkovej reformy nedošlo 
k prerozdeleniu všetkého zamýšľaného ma-
jetku. Časť pôdy bola vylúčená alebo prepus-
tená zo záboru (vyvlastnenie) a nedošlo ani 
k uspokojeniu všetkých záujemcov o prídel 
pôdy. Boli vyvlastnené pozemky s rozlohou 
nad 150 ha poľnohospodárskej pôdy alebo 
250 ha všetkej pôdy. Prídelový zákon defino-

val, komu mohla byť pôda prideľovaná. Táto 
právna norma umožňovala zabratý majetok 
podržať v prospech štátu, alebo ho prideľovať 
za úhradu jednotlivcom, maloroľníkom, želia-
rom, drobným živnostníkom, poľnohospodár-
skym a lesným zamestnancom, bezzemkom. 
Prednosť pritom mali najmä legionári, prísluš-
níci ozbrojenej moci, vojnoví invalidi, prípad-
ne pozostalí po padlých v 1. svetovej vojne. 
K prídelu sa mohli dostať aj rôzne združenia 
a obce. Pôdu nemohli získať uchádzači, ktorí 
nemali štátne občianstvo Československej 
republiky. Ďalej toto právo strácali ľudia, ktorí 
boli odsúdení za trestné činy, mravne zvrhlé 
osoby a osoby telesne a duševne neschopné 
venovať sa účelom, na ktoré sa pôda pride-
ľovala. Výnimkou boli vojnoví invalidi, kde 
nárok prechádzal na ich rodinných prísluš-
níkov. V rámci prideľovania pôdy prebiehalo 
prídelové konanie a kolonizačné konanie. 
Kolonizačné konanie sa uplatňovalo v riedko 
osídlených oblastiach, kde mal štát záujem 
vytvoriť nové obce. Prídelový zákon obsaho-
val ustanovenie o tzv. roľníckych nedieloch10. 
Takéto roľnícke nediely slúžili na zriadenie 
sebestačného poľnohospodárskeho podni-
ku, alebo sa stali prostriedkom na vnútornú 
kolonizáciu. Posledný z trojice zákonov – ná-
hradový zákon – určil postup prevzatia zabra-
tého majetku štátom a preberaciu cenu.

Počas trvania Slovenského štátu sa usku-
točnila pozemková reforma (zákon č. 49/ 
1940) namierená proti židovským vlastníkom 
rozsiahleho pozemkového vlastníctva. Po-
tom, ako v roku 1939 vyšlo vládne nariade-
nie o súpise poľnohospodárskej pôdy Židov, 
nasledovali kroky, ktorá mali dať pôdu ne-
kresťanov a Neslovákov do rúk slovenských 
roľníkov.

3.2  Druhá pozemková reforma

Mnoho zmien priniesli aj udalosti po 2. sveto-
vej vojne. V troch etapách bola uskutočnená 
druhá pozemková reforma.

V prvej etape sa konfiškovala pôda 
„Nemcov, Maďarov, zradcov národa a kola-
borantov“. Ich poľnohospodársky majetok 
sa skonfiškoval bez náhrady. Tieto zväčša 
pohraničné územia boli osídlené sociálne 
najnižšími vrstvami Čechov a Slovákov, ktorí 
k takto nadobudnutému majetku získali vlast-
nícke právo na základe prídelových listín.
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V druhej etape sa vykonala revízia prvej 
pozemkovej reformy, teda vyvlastnili sa „veľ-
ké“ pozemky, ktoré boli vylúčené alebo pre-
pustené zo záboru. Pôda bola vykúpená a pri-
delená bezzemkom a maloroľníkom.

Tretia fáza bola vykonaná po februári 
1948. Bola zabratá a rozdelená všetka pôda 
nad 50 ha, alebo aj menšie pozemky, ak ma-
jitelia na nich sami nepracovali, ale pozemky 
prenajímali. Pôdu vykúpil štát, no nepridelil ju 
roľníkom, ale štátnym majetkom (ŠM) a jed-
notným roľníckym družstvám (JRD). Zmena 
vlastníctva pôdy bola súčasťou znárodňova-
cích procesov.

3.3  Kolektivizácia pôdy 

Vybudovanie socialistického poľnohospodár-
stva znamenalo odstrániť kapitalistických veľ-
kostatkárov a súkromnú roľnícku malovýrobu 
premeniť na socialistickú družstevnú poľno-
hospodársku veľkovýrobu. Veľkostatkárov 
a statkárov „likvidovali“ pozemkové reformy 
v rokoch 1945 až 1948. Kulakov, ako najpo-
četnejšiu triedu, mala „zlikvidovať“ politika 
obmedzovania a zatlačovania (napr. diferen-
covanie daní).

Zakladanie jednotných roľníckych druž-
stiev (JRD) malo priniesť vytvorenie čo 
najväčších plôch ornej pôdy a zvýšenie poľ-
nohospodárskej produkcie. Pôvodne bolo 
členstvo v JRD dobrovoľné a roľníci, ktorí 
boli členmi družstva, len spolu obrábali svoje 
polia. Postupne sa však medze medzi poľami 
rozorávali. Do roku 1960 JRD spolu so štát-
nymi poľnohospodárskymi majetkami obhos-
podarovali vyše 80 % pôdy.

Zmeny v politickej a hospodárskej organi-

zácii spoločnosti mali za následok hromadné 
obmedzovanie práv vlastníkov pozemkov. 
Kolektivizácia pôdy ovplyvnila pozemkovú 
držbu a zamedzila rozvoju plného individu-
álneho pozemkového vlastníctva. Spôsobila, 
že vlastník na svojej pôde nemohol slobodne 
bez obmedzení hospodáriť. Snahy o presa-
denie užívacích vzťahov ku kolektivizovaným 
formám využívania poľnohospodárskej pôdy 
a lesnej pôdy oproti tradičným vlastníckym 
vzťahom boli sprevádzané zjednodušeným 
pohľadom na nástroje evidovania nehnu-
teľností i na evidovanie vlastníckeho práva 
k nehnuteľnostiam. [4]

Od roku 1948 sa formoval vlastnícky sys-
tém, ktorý diferencoval jednotlivé druhy vlast-
níctva k pozemkom. Na odstránenie významu 
súkromného vlastníctva k pozemkom vznikli 
viaceré užívacie pozemkové inštitúty.

V období socializmu súviseli pozemkové 
úpravy so združstevňovaním poľnohospodár-
stva, so zlučovaním družstiev a zavádzaním 
poľnohospodárskej veľkovýroby. Dôraz sa 
kládol na usporiadanie užívacích, nie vlast-
níckych práv. Pozemkové úpravy vykonávané 
po roku 1955 zahŕňali sceľovanie nesúvis-
lých a rozptýlených poľnohospodárskych po  -
zemkov a vytváranie veľkých celkov. Podľa 
vládneho nariadenia išlo o hospodársko-tech-
nické úpravy pôdy (HTÚP) s cieľom vytvoriť 
podmienky na zavedenie socialistickej veľ-
kovýroby s využitím mechanizácie poľnohos-
podárskych prác. Skutočným dôvodom bolo 
potlačenie vlastníckych práv, likvidácia súk-
romných roľníkov (kulakov). Technická strán-
ka HTÚP bola sekundárna a bola podriadená 
ekonomickej stránke. Obr. 4 ukazuje stav 
držby v k. ú. Rovné pred založením JRD a po 
vykonaní HTÚP.

Počas kolektivizácie poľnohospodárstva 
a následného vykonávania hospodársko-
-technických úprav pozemkov (obr. 4) vzniklo 
z pôvodných 12,5 mil. pozemkov evidova-
ných v pozemkovom katastri iba 4,7 mil. no-
vých pozemkov, ku ktorým sa evidovali v ex-
traviláne zväčša (na 90 %) iba užívacie práva.

4.  Pozemková držba po roku 1989

Po novembri 1989 nastali na Slovensku spo-
ločenské zmeny vo všetkých oblastiach ži-
vota. Znamenali prechod k trhovému hospo-
dárstvu, spojený s procesom transformácie, 
privatizácie a s reštitúciami. Tieto zmeny si 
vyžiadali aj zmenu celého právneho poriadku 
s cieľom zmierniť majetkové krivdy z obdobia 
rokov 1948 – 1989.

Otázky pozemkového vlastníctva v novej 
spoločnosti presahovali súkromnoprávnu 
dimenziu, sledovali širšie verejnoprávne záuj-
my, najmä hospodársky rozvoj vidieka a envi-
ronmentálne hodnotenie krajiny. Preto sa po 
roku 1989 hľadali také riešenia na vytvorenie 
podmienok pre obnovu výkonu vlastníckeho 
práva, ktoré by zohľadnili dlhodobú dominan-
ciu užívacích vzťahov nad vlastníckymi a aj to, 
že došlo k odlúčeniu výraznej väčšiny vlastní-
kov pozemkov od predmetu ich vlastníctva, či 
už z hľadiska priestorového alebo z hľadiska 
ich povolania a životného štýlu.

Nástrojom na usporiadanie pozemkové-
ho vlastníctva, odstránenie rozdrobenosti 
vlastníctva a rozdielov medzi právnym, evi-
dovaným a skutočným stavom pozemkovej 
držby sú pozemkové úpravy. Obr. 5 ukazuje 
stav pozemkovej držby pred a po vykonaní 
pozemkových úprav. Ich zámerom je usporia-

Obr. 4 | Stav držby pred 
založením JRD a po vykonaní 
HTÚP v obci Rovné.
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danie krajiny tak, aby vlastník mohol na pôde 
hospodáriť podľa vlastných predstáv a aby 
krajina bolo ekologicky, ekonomicky, hospo-
dársky aj esteticky funkčná.

5.  Záver

Vývoj pozemkovej držby je výsledkom pozo-
statkov z minulosti – pomerov, ktoré siahajú 
do obdobia feudalizmu, obdobia rozvoja ka-
pitálových vzťahov cez obdobie potláčania 
vlastníckych práv až po rozvoj súčasných 
vlastníckych pomerov.
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Poznámky
1 Aviticita – nescudziteľnosť šľachtického majetku.
2 Donačná sústava – súhrn predpisov a právnych pomerov 
vzťahujúcich sa na šľachtické majetky.
3 Pozemková reforma – zmena, podľa ktorej štát zákonnými 
opatreniami uskutočňuje úpravu vlastníckych vzťahov k pôde.
4 Pozemkové úpravy – úpravy pozemkov a úpravy pozemkovej 
držby.
5 Patrimoniálne zriadenie – všetku pôdu vlastní kráľ.
6 Hospodárska usadlosť = urbársky podiel = pertinencia = 
patričnosť = príslušnosť.
7 Rozsah pozemkov v intraviláne na 1 jutro (0,575 ha) bolo 
stanovené v roku 1836.
8 Mária Terézia v rámci daňovej reformy v roku 1748 nariadila 
súpis všetkej pôdy, teda rustikálnej, dominikálnej a aj slobod-
ných pozemkov (tzv. „tretia berná rula“). Prvýkrát sa nariadila 
jednotnosť zápisov s cieľom zaviesť jednotný daňový systém 
vo všetkých krajinách monarchie. V súpise sa zaznamenávali 
hlavné kultúry a ukazovatele o výnose (výťažku).
9 Spoluvlastníctvo v komposesoráte vykazovalo niektoré od-
chýlky od bežného spoluvlastníctva, napr. zahŕňalo aj právo ry-
bolovu, právo mlyna alebo právo vykonávať niektoré remeslá. 
Komposesorát spravoval hlasovaním určený správca.
10 Nediel – prídel pôdy, ktorý mal slúžiť na utváranie sebestač-
ných roľníckych usadlostí s veľmi výhodnými podmienkami.

Obr. 5 | Pozemková držba pred a po pozemkových úpravách v k. ú. Sudince.

Ing. Ľubica Hudecová, PhD.
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Pozemkové spoločenstvá a kataster nehnuteľností

1.  Úvod

Pojem „spoločná nehnuteľnosť“ neupravoval 
do nadobudnutia účinnosti zákona č. 97/ 
2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách 
žiadny právny predpis, ani samotný predchá-
dzajúci zákon č. 181/1995 Z. z. o pozemko-
vých spoločenstvách.

Najväčší počet spoločných nehnuteľností 
bol zapísaný do operátu katastra v rámci ko-
nania o obnove evidencie niektorých pozem-
kov a právnych vzťahov k nim, podľa zákona 
č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach 
na usporiadanie vlastníctva k pozemkom 
a právnym vzťahom k nim (ďalej len „zák. 
č. 180/1995 Z. z.“).

2.  Pozemkové spoločenstvá 
a katastrálny bulletin

Okresný úrad, katastrálny odbor (ďalej len 
„správny orgán“) pri zápise spoločných ne-
hnuteľností mimo režimu konania o obnove 
evidencie pozemkov a právnych vzťahov 
k nim postupoval pri zápise spoločnej nehnu-
teľnosti rozdielnym spôsobom. Na účely zápi-
su spoločných nehnuteľností a pozemkových 
spoločenstiev úrad nevydal žiadne metodické 
usmernenie. Existovali len jednotlivé čiastko-
vé usmernenia bývalých katastrálnych úradov 
alebo sa riešili jednotlivé konkrétne zápisy 
alebo prevody. Ako určitá pomôcka a návod 
ako postupovať pri zápise a v konaní o návrhu 
na vklad jednotne pre všetky správne orgány 
bol katastrálny bulletin, aj napriek tomu, že 
má pre tieto orgány odporúčací charakter. 
Prvý raz sa objavuje otázka, akým spôsobom 
zapísať do katastra podiely na spoločných 
lesoch alebo pasienkoch, ak boli evidované 
v pozemkovej knihe ako spoločné lesy a pa-
sienky v katastrálnom bulletine č. 3/1994, 
otázka č. 8. V roku 1996 po nadobudnutí účin-
nosti zákona č. 181/1995 Z. z. rieši katastrál-
ny bulletin č. 2/1996 v otázkach č. 8 a 9, čo 
je účelom zákona č. 181/1995 Z. z., čo sa 
rozumie pod pojmom spoločná nehnuteľnosť 

a čo sa nepovažuje za spoločnú nehnuteľ-
nosť, kto môže založiť pozemkové spoločen-
stvo? Ďalšími otázkami boli tie, ktoré sa týkali 
prevodu podielu spoločnej nehnuteľnosti, 
napr. katastrálny bulletin č. 1/1997, otázka 
č. 9 Kto podpisuje kúpnu zmluvu za urbár? 
Štatutárny zástupca alebo všetci vlastníci 
pozemkov?, katastrálny bulletin č. 4/1999, 
otázka č. 4 Ako riešiť prevod len niektorých 
pozemkov tvoriacich spoločnú nehnuteľnosť, 
katastrálny bulletin č. 3/2003, otázka č. 24 
a 25 Má právo spoločenstvo bývalých ur-
bárnikov zaregistrované ako spoločenstvo 
bez právnej subjektivity prevádzať majetok 
ako právnická osoba? Má právo spoločen-
stvo bývalých urbárnikov zaregistrované ako 
spoločenstvo s právnou subjektivitou prá-
vo prevádzať vlastnícke právo k  spoločnej 
nehnuteľnosti? A konečne otázka č. 38 Ako 
zapísať na list vlastníctva spoločnú nehnuteľ-
nosť podľa zákona č. 181/1995 Z. z. riešená 
v katastrálnom bulletine č. 3/2006.

3.  Vpis pozemkových spoločenstiev 
do katastrálneho operátu

V praxi vznikali rôzne zápisy spoločných 
nehnuteľností, pri nehnuteľnostiach, kde 
boli pozemkové spoločenstvá vytvorené 
podľa § 2 zákona č. 181/1995 Z. z., ale aj 
pri nehnuteľnostiach, kde neboli pôvodné 
pozemkové spoločenstvá obnovené, teda 
ak boli nehnuteľnosti v pozemkovej knihe 
evidované ako urbár. Z ustanovení zákona 
č. 181/1995 Z. z. totiž jednoznačne nevy-
plývalo, či spoločnou nehnuteľnosťou je 
nehnuteľnosť, ak pozemkové spoločenstvo 
vzniklo až na základe zákona č. 181/1995 
Z. z., podľa § 2 ods. 1 písm. c), a vzťahuje sa 
na ňu princíp nedeliteľnosti, nezrušiteľnosť 
a zákaz drobenia, alebo aj vtedy, ak vzniklo 
pozemkové spoločenstvo podľa § 2 ods. 1 
písm. a) a b), teda ide o pôvodné pozemkové 
spoločenstvá evidované v pozemkovej knihe 
alebo založené podľa osobitných predpisov. 
V komentári k právnym predpisom z oblasti 

pozemkového práva sa uvádza, že princípy 
nedeliteľnosti, nezrušiteľnosti a zákaz drobe-
nia sa vzťahujú na podielové spoluvlastníctvo 
spoločnej nehnuteľnosti aj vtedy, ak nevznik-
ne spoločenstvo podľa zákona č. 181/1995 
Z. z. (Jozef Gaisbacher, Pavol Peceň a kolek-
tív: Základy pozemkového práva).

Do nálezu Ústavného súdu Slovenskej re-
publiky sp. zn. III. ÚS 154/2010 z 5. októbra 
2010 bola rozhodovacia prax súdov o spoloč-
ných nehnuteľnostiach rôznorodá. Ústavný 
súd vyložil pojem spoločná nehnuteľnosť vo 
vzťahu k drobeniu pozemkov. Nie je možné 
stotožniť pojem spoločná nehnuteľnosť s poj-
mom pozemok a zákaz drobenia vlastníckych 
podielov posúdiť podľa zákona č. 180/1995 
Z. z., opačný výklad nie je ústavne konformný 
a porušuje právo účastníkov na spravodlivé 
súdne konanie a aj právo na ochranu vlast-
níctva.

Pojem „spoločná nehnuteľnosť“ zavádza 
až zákon č. 97/2013 Z .z. o pozemkových 
spoločenstvách (ďalej len „zákon č. 97/2013 
Z. z.“) v § 8 ods. 1. Podľa § 8 ods. 1 spoloč-
nou nehnuteľnosťou na účely tohto zákona sa 
rozumie jedna nehnuteľná vec, ktorá pozo-
stáva z viacerých samostatných pozemkov. 
Spoločná nehnuteľnosť je nedeliteľná, okrem 
prípadov v ods. 2. Podielové spoluvlastníctvo 
spoločnej nehnuteľnosti nemožno zrušiť a vy-
rovnať podľa všeobecných ustanovení o zru-
šení a vyrovnaní spoluvlastníctva.

Spoločná nehnuteľnosť sa v katastri ne-
hnuteľností eviduje „kódom spoločnej nehnu-
teľnosti“. (ďalej len „kód“), a to kód „1“ – po-
zemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou a kód 
„2“ – pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou. 
Napriek skutočnosti, že zákon č. 181/1995 
Z. z. o pozemkových spoločenstvách už 
upravoval nakladanie so spoločnou nehnu-
teľnosťou, kód spoločnej nehnuteľnosti bol 
stanovený až v § 35 vyhlášky č. 647/2004 
Z. z., účinnej od 1. januára 2005, ktorou sa 
novelizovala vyhláška č. 79/1996 Z. z., ktorou 
sa vykonával zákon Národnej rady Slovenskej 
republiky o katastri nehnuteľností a o zápise 
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vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam 
(katastrálny zákon). Kód slúžil ako údaj o cha-
rakteristike nehnuteľnosti.

V súčasnosti sa kód spoločnej nehnu-
teľnosti eviduje v katastri podľa § 9 ods. 1 
písm. h) vyhlášky č. 461/2009 Z. z., ktorou 
sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnu-
teľností a o zápise vlastníckych a iných práv k 
nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení 
neskorších predpisov a je jedným z údajov, 
ktoré sa evidujú o pozemku. Spoločná nehnu-
teľnosť je v katastri evidovaná buď ako súbor 
nehnuteľností na jednom liste vlastníctva ale-
bo súbor nehnuteľností evidovaných na via-
cerých listoch vlastníctva, pričom v každom 
liste vlastníctva musí byť zrejmá ich súvislosť 
a zviazanosť.

4.  Nakladanie so spoločnou 
nehnuteľnosťou

4.1  Drobenie spoločnej nehnuteľnosti 

Podľa § 2 ods. 3 zákona č. 97/2013 Z. z. 
pri prevode podielu spoločnej nehnuteľnos-
ti nesmie vzniknúť spoluvlastnícky podiel 
na spoločnej nehnuteľnosti, ktorému zod-
povedá výmera menšia ako 2 000 m2. Zá-
kon č. 97/2013 Z. z. na rozdiel od zákona 
č. 180/1995 Z. z. nerozlišuje, či ide o poľno-
hospodárske pozemky alebo lesné pozemky, 
stanovuje jednotnú výmeru 2 000 m2. Keďže 
je spoločná nehnuteľnosť jedno majetkové 
teleso pozostávajúce z niekoľkých pozemkov, 
zákaz drobenia sa nevzťahuje na jednotlivé 
pozemky tvoriace spoločnú nehnuteľnosť. 
Jedinú výnimku predstavuje zväčšenie po-
dielu nadobúdateľa spoločnej nehnuteľnosti, 
v tomto prípade môže byť predmetom prevo-
du aj podiel menší ako 2 000 m2.

Zákon č. 97/2013 Z. z. jednoznačne upra-
vuje prevod podielov spoločnej nehnuteľ-
nosti, nedotýka sa však prechodu podielov. 
To znamená, že sa zákon č. 97/2013 Z. z. 
nevzťahuje na nadobúdanie vlastníctva, napr. 
dedením alebo vyrovnaním bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov.

Právna úprava vo vzťahu k prechodu po-
dielu spoločnej nehnuteľnosti možno nie je 
práve najvhodnejšia. Účelom zákazu dro-
benia podľa zákona č. 180/1995 Z. z. je 
nevytvárať prevodom ani prechodom spolu-

vlastnícke podiely k jednotlivým pozemkom 
menšie ako 2 000 m2. Aký je rozdiel medzi 
drobením podielov k jednotlivým pozemkom 
alebo celej spoločnej nehnuteľnosti? Výsled-
kom je tak či tak rozdrobená držba poľnohos-
podárskej alebo lesnej pôdy. Jednotný režim 
a právna úprava pri nakladaní s podielom 
spoločnej nehnuteľnosti alebo podielom jed-
notlivých pozemkov by bol účelnejší.

4.2  Oddelenie časti spoločnej nehnuteľnosti

Zákon č. 97/2013 Z. z. v § 8 ods. 2 taxatívne 
vymenúva, v akých prípadoch je možné odde-
liť časť od spoločnej nehnuteľnosti.

Vlastnícke právo novovytvoreného pozem-
ku oddeleného od spoločnej nehnuteľnosti 
na základe zmluvy sa nadobúda vkladom do 
katastra nehnuteľností. K zápisu do katastra 
je potrebné predložiť:
 návrh na vklad,
 zmluvu o prevode, ktorú uzatvárajú sa-

motní vlastníci spoločnej nehnuteľnosti, 
prípadne ich splnomocnení zástupcovia,

 geometrický plán, ktorým bola časť spo-
ločnej nehnuteľnosti oddelená,

 rozhodnutie valného zhromaždenia, z kto-
rého musí byť zrejmé, že bolo prijaté nad -
polovičnou väčšinou všetkých hlasov 
členov spoločenstva (v texte rozhodnutia 
by mala byť uvedená táto skutočnosť, aby 
mal správny orgán, rozhodujúci o vklade 
preukázané splnenie § 8 ods. 2 zákona 
č. 97/2013 Z. z.). V prípade, že nebude 
z rozhodnutia valného zhromaždenia vyplý-
vať, že bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou 
hlasov členov spoločenstva, katastrálny 
odbor konanie preruší a vyzve účastníkov 
konania na odstránenie tohto nedostatku 
pod hrozbou zastavenia konania.

Zmluvu o prevode časti spoločnej nehnuteľ-
nosti nemusia uzavrieť všetci jej vlastníci. 
Vlastníci, ktorí nesúhlasia s prevodom zosta-
nú naďalej vlastníkmi svojich podielov na od-
delenej časti nehnuteľnosti. Správny orgán, 
ak sú podmienky na povolenie vkladu splne-
né, rozhodne o povolení návrhu na vklad. Pri 
zápise rozhodnutia o povolení vkladu zároveň 
zapíše do listu vlastníctva na novovytvore-
ný pozemok aj tých vlastníkov, ktorí neboli 
účastníkmi zmluvy v ich pôvodných spolu-
vlastníckych podieloch. Na oddelenú časť 

spoločnej nehnuteľnosti správny orgán kód 
spoločnej nehnuteľnosti nevyznačí.

Zákon č. 97/2013 Z. z. zavádza osobitnú 
právnu úpravu voči § 46 ods. 2 Občianskeho 
zákonníka o forme zmluvy o prevode vlastníc-
keho práva k nehnuteľnosti, ktorý vyžaduje, 
aby podpisy všetkých účastníkov zmluvy boli 
na jednej listine. Podľa tejto právnej úpravy je 
možné uzavrieť zmluvu o prevode vlastníctva 
časti spoločnej nehnuteľnosti za spoločných 
podmienok s jednotlivými spoluvlastníkmi 
osobitne, na viacerých listinách. Nie je po-
trebné uzatvárať jednu zmluvu so všetkými 
naraz, zmluva môže byť uzavretá s jedným 
spoluvlastníkom alebo skupinou spoluvlast-
níkov. Rovnakou podmienkou sa rozumie 
kúpna cena, spôsob vyplatenia kúpnej ce-
ny alebo jej splatnosť môže byť dohodnutá 
rôzne. Na vklad môže byť predložená jedna 
samostatná zmluva (so všetkými prílohami) 
samostatne spoplatnená, alebo súbor zmlúv 
pevne spojených do jedného celku s jedným 
návrhom na vklad (jedným správnym poplat-
kom). V prípade, že je doručená na vklad 
jedna zmluva alebo súbor zmlúv, správny or-
gán bude postupovať ako je vyššie uvedené, 
teda v prípade, že bude zmluva spĺňať všetky 
podmienky na povolenie vkladu, vklad povolí. 
K zápisu geometrického plánu nebude po-
trebný súhlas všetkých vlastníkov spoločnej 
nehnuteľnosti, keďže ho nahrádza rozhodnu-
tie valného zhromaždenia. Pri zápise rozhod-
nutia o povolení vkladu zároveň správny or-
gán zapíše k oddelenej časti vlastníkov, ktorí 
neboli účastníkmi zmluvy.

Uvedený postup podstatne zjednodušuje 
prevody častí spoločných nehnuteľností tým, 
že nevyžaduje podpisy prevádzajúcich na 
jednej listine. Je to uľahčenie nielen pre sa-
motných záujemcov o kúpu, hlavne veľkých 
investičných skupín, ale aj pre vlastníkov spo-
ločných nehnuteľností a taktiež pre správny 
orgán. Podľa doterajšej právnej úpravy správ-
ny orgán mohol rozhodnúť o zmluve o prevo-
de nehnuteľností len v tom prípade, ak boli 
podpisy všetkých vlastníkov na jednej listine 
(zmluve). Spoločenská prax si však vyžiada-
la aj neštandardné riešenie, a to v prípade 
zmlúv o zriadení vecného bremena. Občian-
sky zákonník v § 46 ods. 2 upravuje podpisy 
účastníkov právnych úkonov len na zmluve 
o prevode nehnuteľností, teda ustanovenie 
sa netýka zmlúv o zriadení vecného breme-
na. Úrad vydal v roku 2010 usmernenie, na 
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základe ktorého postupoval správny orgán 
pri zmluvách týkajúcich sa zriadenia vecného 
bremena, ak sa má zriadiť vecné bremeno, 
napr. k spoločnej nehnuteľnosti podobným 
spôsobom, ako je uvedené v § 9 ods. 10 
zákona č. 97/2013 Z. z., s tým rozdielom, že 
zmluva o zriadení vecného bremena mohla 
byť uzavretá jednotlivo s každým vlastníkom 
spoločnej nehnuteľnosti, avšak pri návrhu na 
vklad musela byť pevne spojená do jedného 
celku a podaná správnemu orgánu ako je-
den návrh na vklad. Podľa terajšej právnej 
úpravy sa stalo toto usmernenie úradu bez-
predmetné, keďže podľa § 9 ods. 12 zákona 
č. 97/2013 Z. z. sa aj na zriadenie vecného 
bremena zmluvou vzťahujú ustanovenia § 9 
ods. 10 zákona č. 97/2013 Z. z.

Na prevod podielu spoločnej nehnuteľ-
nosti medzi členmi spoločenstva sa nevzťa-
huje všeobecné ustanovenie o predkupnom 
práve, ak nejde o prevod podielu spoločnej 
nehnuteľnosti, ktorú spravuje Slovenský po-
zemkový fond. Správny orgán v konaní o ná-
vrhu na vklad neskúma uplatnenie predkup-
ného práva.

Prevod vlastníckeho práva k podielu spo-
ločnej nehnuteľnosti len na niektorých po-
zemkoch patriacich do spoločnej nehnuteľ-
nosti je podľa § 9 ods. 8 zákona č. 97/2013 
Z. z. zakázaný. V prípade, že bude správnemu 
orgánu doručený návrh na vklad, ktorý bude 
v rozpore s týmto ustanovením, správny or-
gán návrh na vklad zamietne.

Zákon č. 97/2013 Z. z. však nezakazuje 
prechod vlastníckeho práva len na niekto-
rých pozemkoch patriacich do spoločnej 
nehnuteľnosti. V prípade, že bude správnemu 
orgánu doručené osvedčenie o dedičstve, 
na základe ktorého každý z nadobúdateľov 
nadobudne podiel len na niektorých nehnu-
teľnostiach, bude to znamenať pre správny 
orgán „rozbiť“ doterajšie listy vlastníctva 
a vykonať zápis. Zároveň musí na všetky listy 
vlastníctva vyznačiť, že ide o jednu spoločnú 
nehnuteľnosť. Zákon č. 181/1995 Z. z. takú-
to ani podobnú právnu úpravu neobsahoval. 
Napriek tomu boli správnemu orgánu často 
doručované osvedčenia o dedičstve, v kto-
rých nebol § 4 zákona č. 181/1995 Z. z. 
rešpektovaný, a spoločná nehnuteľnosť bola 
rozdeľovaná pre rôznych dedičov. V týchto 
prípadoch, keďže zápis osvedčenia o dedič-
stve má len evidenčný charakter, správny 
orgán bol povinný vykonať zápis do katastra. 

Podľa § 27 zákona č. 162/1995 Z. z. o ka-
tastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych 
a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny 
zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „katastrálny zákon“) má správny orgán 
oznamovaciu povinnosť v prípade, že má 
podozrenie, že bol porušený zákon. Podľa 
dohody s Ministerstvom spravodlivosti Slo-
venskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) 
a úradu boli ministerstvu zasielané kópie 
všetkých osvedčení, v ktorých došlo k dele-
niu spoločnej nehnuteľnosti. Žiaľ, úrad nemá 
vedomosť, ako postupovalo ďalej minister-
stvo, ale jednoznačne vie, že zápisy v katastri 
nehnuteľností zostali nezmenené a spoločná 
nehnuteľnosť rozdrobená.

Podľa zákona č. 97/2013 Z. z. spoločen-
stvo nemôže podľa § 9 ods. 9 nadobúdať 
prevodom alebo prechodom vlastnícke prá-
vo k podielu spoločnej nehnuteľnosti. V prí-
pade, že bude správnemu orgánu doručený 
návrh na vklad, ktorý bude v rozpore s týmto 
ustanovením, správny orgán návrh na vklad 
zamietne.

4.3  Slovenský pozemkový fond a spoločná 
nehnuteľnosť

Podľa § 11 ods. 1 zákona č. 97/2013 Z. z. 
môže Slovenský pozemkový fond (ďalej len 
„fond“) pozemky s výmerou zodpovedajú-
cou podielom spoločnej nehnuteľnosti vo 
vlastníctve štátu, ktoré spravuje, kde neboli 
uplatnené reštitučné nároky, previesť do 
vlastníctva iných osôb. Na prevod vlastníctva 
sa vzťahujú obmedzenia podľa osobitných 
predpisov (zákona č. 330/1991 Zb. o pozem-
kových úpravách, usporiadaní pozemkového 
vlastníctva, obvodných pozemkových úra-
doch, pozemkovom fonde a o pozemkových 
spoločenstvách).

Podľa § 11 ods. 2 zákona č. 97/2013 Z. z. 
majú vlastníci podielov spoločnej nehnuteľ-
nosti k podielom, ktoré spravuje fond pred-
kupné právo.

Podľa § 11 ods. 5 zákona č. 97/2013 Z. z. 
ak žiadny z vlastníkov spoločnej nehnuteľnos-
ti neprejaví v určenej lehote záujem o kúpu 
podielov spoločnej nehnuteľnosti, fond môže 
vyhlásiť verejnú súťaž len za rovnakých pod-
mienok ako pri ponuke na prevod vlastnícke-
ho práva k podielom spoločnej nehnuteľnosti.

Návrh na vklad zmluvy o prevode podielu 

spoločnej nehnuteľnosti podáva fond. Zákon 
č. 97/2013 Z. z. bližšie neupravuje prípady, 
ak návrh na vklad podá nadobúdateľ podie-
lu. Podľa § 30 ods. 2 katastrálneho zákona 
návrh na vklad podáva účastník zmluvy. Zá-
kon č. 97/2013 Z. z. teda obsahuje odlišnú 
úpravu od katastrálneho zákona a ak zákon 
č. 97/2013 Z. z. výslovne oprávňuje na po-
danie návrhu na vklad fond, správny orgán 
musí na túto skutočnosť prihliadať, konanie 
o návrhu na vklad prerušiť a vyzvať fond na 
odstránenie tohto nedostatku, keďže návrh 
nebol podaný oprávnenou osobou.

4.4  Pozemkové spoločenstvo a kúpna cena

Zákon č. 97/2013 Z. z. nepriamo novelizuje 
v § 11 ods. 6 katastrálny zákon, keď zavádza 
nový druh obmedzujúcej poznámky. Zmluva 
o prevode podielu spoločnej nehnuteľnosti 
v prípade, že sa kúpna cena hradí v splát-
kach, musí obsahovať ustanovenie o zákaze 
nadobúdateľa nadobudnuté podiely spoločnej 
nehnuteľnosti previesť do vlastníctva inej oso-
by, ani k nim zriaďovať vecné bremeno, ani ich 
inak zaťažiť do zaplatenia kúpnej ceny. Táto 
skutočnosť sa do katastra zapíše poznám-
kou. Ak zmluva o prevode podielu spoločnej 
nehnuteľnosti neobsahuje uvedené ustanove-
nie, správny orgán je povinný konanie prerušiť 
a vyzvať účastníkov konania na jeho doplne-
nie. Zároveň s návrhom na vklad musí fond 
požiadať o zápis predmetnej poznámky, keď-
že podľa § 39 katastrálneho zákona správny 
orgán vykoná zápis poznámky len na návrh, 
nie ex offo. Cieľom tejto právnej úpravy je 
podmieniť prevod vlastníckeho práva jeho ob-
medzením v nakladaní s podielom spoločnej 
nehnuteľnosti až do zaplatenia kúpnej ceny.

V prípade, že je správnemu orgánu do-
ručená zmluva o prevode podielu spoločnej 
nehnuteľnosti a na liste vlastníctva bude 
vyznačená obmedzujúca poznámka podľa 
§ 11 ods. 6 zákona č. 97/2013 Z. z., správ-
ny orgán konanie preruší a vyzve účastníkov 
konania na preukázanie, že kúpna cena bola 
fondu zaplatená. Účastníci konania sú povin-
ní správnemu orgánu preukázať dôvod, na 
základe ktorého sa má poznámka vymazať, 
inak správny orgán návrh na vklad zamietne.

K návrhu na vklad zmluvy o prevode po-
dielu spoločnej nehnuteľnosti fond predloží 
zároveň:
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 potvrdenie okresného úradu, že na pred-
metný podiel nebol uplatnený reštitučný 
nárok,

 v prípade prevodu na základe verejnej 
súťaže aj listiny preukazujúce, že zmluva 
bola uzavretá za rovnakých podmienok 
ako pri ponuke na prevod pre vlastníkov 
spoločnej nehnuteľnosti a že zmluva je 
uzavretá s víťazom verejnej súťaže.
Znalecký posudok o cene nehnuteľnosti 

a potvrdenie o zverejnení zmluvy nie je fond 
povinný predložiť.

Splatnosť kúpnej ceny, záložná zmluva

Zákon č. 97/2013 Z. z. umožňuje kúpnu ce-
nu za odkúpenie podielu spoločnej nehnuteľ-
nosti zaplatiť v splátkach v lehote najneskôr 
desiatich rokov od dňa uzavretia zmluvy 
o prevode podielov spoločnej nehnuteľnosti. 
Záložná zmluva sa do katastra zapíše vkla-
dom, návrh na vklad je oprávnený podať kto-
rýkoľvek účastník konania.

5.  Zánik spoločnej nehnuteľnosti

Zákon č. 97/2013 Z. z. jednoznačne neupra-
vil, za akých podmienok zaniká spoločná 
nehnuteľnosť a či môže vôbec zaniknúť. Ak 
by sme vychádzali z účelu existencie spoloč-
nej nehnuteľnosti, teda spoločné hospodáre-
nie s nehnuteľnosťou, zánikom spoločenstva 
by mala zaniknúť aj spoločná nehnuteľnosť.

Podľa § 1 ods. 2 zákona č. 97/2013 Z. z. 
zákon upravuje aj nakladanie so spoločnou 
nehnuteľnosťou vo vlastníctve spoluvlastní-
kov, ktorých spoločenstvo zaniklo.

Podľa § 31 ods. 11 zákona č. 97/2013 
Z. z. na nakladanie so spoločnou nehnuteľ-
nosťou vo vlastníctve spoluvlastníkov, ktorí 
boli členmi zaniknutého spoločenstva, sa 
primeranie vzťahujú ustanovenia § 8 a 11, 
teda ustanovenia o nakladaní so spoločnou 
nehnuteľnosťou.

Z oboch týchto ustanovení vyplýva, že 
spoločná nehnuteľnosť nezanikne automatic-
ky so zánikom spoločenstva, zostáva naďalej 
zachovaná a budú sa na ňu vzťahovať vyššie 
uvedené ustanovenia zákona. Správny orgán 
teda nevykoná výmaz kódu spoločnej nehnu-
teľnosti, ak jej bude doručený doklad o záni-
ku spoločenstva (potvrdenie o výmaze spolo-
čenstva z registra). Zároveň by bolo vhodné, 

ak by do listu vlastníctva uviedol poznámku, 
že ide o spoločnú nehnuteľnosť, kde pozem-
kové spoločenstvo zaniklo. Význam tejto 
poznámky spočíva v tom, že sa na spoločnú 
nehnuteľnosť vzťahujú ustanovenia o nakla-
daní so spoločnou nehnuteľnosťou, s výnim-
kou zákazu drobenia spoločnej nehnuteľnosti 
(§ 2 ods. 2 zákona č. 97/2013 Z. z.)

V jednom prípade však spoločná nehnu-
teľnosť zaniká, a to v prípade podľa § 6 písm. 
a) zákona, ak vlastníctvo k podielom spoloč-
nej nehnuteľnosti nadobudne jedna osoba.

6.  Judikatúra

Správny orgán pri rozhodovaní o návrhu na 
vklad, predmetom ktorého bola spoločná 
nehnuteľnosť, vychádzal z príslušných usta-
novení zákona č. 181/1995 Z. z. Keďže nie 
na všetky otázky nachádzal odpovede v zá-
konných ustanoveniach, častou pomôckou 
boli pri jeho rozhodovacej činnosti rozsudky 
súdov. Avšak len v tých prípadoch, ak tieto 
rozsudky neboli rozporuplné.

1. Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej 
republiky sp. zn. 10Sžr/169/2012 zo 16. ok-
tóbra 2013, ktorý potvrdil rozsudok Krajské-
ho súdu v Žiline sp. zn. 29Sp/7/2011-73.

Správa katastra Liptovský Mikuláš rozhod-
nutím č. V 352/2008 z 21. decembra 2010 
zamietla návrh na vklad darovacej zmluvy, 
kde predmetom bol prevod vlastníckeho prá-
va spoločnej nehnuteľnosti s odôvodnením, 
že spoluvlastníci spoločnej nehnuteľnosti 
nemôžu nakladať s podielmi na jednotlivých 
častiach (pozemkoch) spoločnej nehnuteľ-
nosti, keďže ide o podielové spoluvlastníctvo 
spoločnej nehnuteľnosti, členovia pozemko-
vého spoločenstva nie sú spoluvlastníkmi 
pozemkov patriacich do spoločnej nehnu-
teľnosti, ale sú spoluvlastníkmi spoločnej 
nehnuteľnosti. Krajský súd sa s týmto práv-
nym názorom správy katastra nestotožnil 
a rozhodnutie zrušil. Svoje stanovisko odô-
vodnil tým, že zákon č. 181/1995 Z. z. síce 
hovorí, že podielové spoluvlastníctvo spoloč-
nej nehnuteľnosti je nedeliteľné a nemožno 
ho zrušiť a vyrovnať podľa osobitných predpi-
sov, ale nijako nezakazuje možnosť prevádzať 
vlastnícke podiely v spoločnej nehnuteľnosti, 
len je potrebné, aby pri prevode nevznikali 
vlastnícke podiely v spoločnej nehnuteľnos-

ti s výmerou menšou ako 2 000 m2. Zákon 
č. 181/1995 Z. z. v § 4 ods. 1 ustanovuje, že 
podielové spoluvlastníctvo spoločnej nehnu-
teľnosti je nedeliteľné a nemožno ho zrušiť 
alebo vyrovnať podľa Občianskeho zákonní-
ka. Táto zákonom zakotvená nedeliteľnosť 
spoločnej nehnuteľnosti naznačuje, že záko-
nodarca nemal na mysli nedeliteľnosť jednot-
livých parciel patriacich do spoločnej nehnu-
teľnosti, ale to, že spoločná nehnuteľnosť je 
ako celok nedeliteľná, teda že má jednotný 
právny režim. Ak správa katastra a následne 
aj súd dospeli k tomu, že pod prevádzaným 
podielom spoločnej nehnuteľnosti rozumeli 
každý jednotlivý pozemok, popreli úmysel 
zákonodarcu odlíšiť tieto dva pojmy od seba 
a výkladom dospeli k popretiu existencie poj-
mu spoločná nehnuteľnosť ako právneho ter-
mínu a nahradili ho pojmom pozemok, ktorý 
používa zákon č. 180/1995 Z. z.

Najvyšší súd rozhodnutie krajského súdu 
potvrdil, keďže sa podľa jeho názoru na da-
ný prevod vzťahoval § 4 zrušeného zákona 
č. 181/1995 Z. z., vzhľadom na spoločné, 
prechodné a záverečné ustanovenia zákona 
97/2013 Z. z. a tak bude musieť správny 
orgán, ktorý je viazaný právnym názorom 
krajského súdu pravdepodobne rozhodnúť 
o povolení vkladu darovacej zmluvy aj na-
priek tomu, že dochádza k deleniu spoločnej 
nehnuteľnosti.

Spoločné, prechodné a záverečné ustano-
venia v zákone 97/2013 Z. z. však neupra-
vujú začaté konania o prevode vlastníckeho 
práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti, 
takže by sa na toto konanie mali vzťahovať 
ustanovenia nového zákona č. 97/2013 Z. z. 
a teda jednoznačná právna úprava spoločnej 
nehnuteľnosti a nakladania s ňou.

2. Rozsudok Krajského súdu v Prešove z 9. ja-
nuára 2013 sp. zn. 2Sp/15/2012 a sp. zn. 
6Sp/15/2012. Oba rozsudky boli vydané 
v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhod-
nutia Správy katastra Kežmarok a v oboch 
prípadoch bolo navrhovateľom pozemkové 
spoločenstvo – Urbárska spoločnosť Región 
Toporec ako predávajúcim. Predmetom pre-
vodu boli podiely spoločnej nehnuteľnosti, 
kúpnu zmluvu uzavrelo pozemkové spoločen-
stvo a nie jednotliví členovia pozemkového 
spoločenstva. Oba prípady boli skutkovo aj 
právne rovnaké, v oboch prípadoch bol ná-
vrh na vklad správou katastra zamietnutý, 
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Krajský súd v Prešove v oboch prípadoch 
rozhodol rozdielne. Oba rozsudky sú z toho 
istého dňa.

V prvom prípade krajský súd preskúmal 
rozhodnutie správy katastra č. V 1406/2012 
z 21. septembra 2012 a rozhodnutie zrušil 
a vec vrátil na ďalšie konanie, pričom vychá-
dzal zo stanov pozemkového spoločenstva, 
z ktorých vyplýva, že kúpnu zmluvu na predaj 
predmetných nehnuteľností mohol uzavrieť 
výbor pozemkového spoločenstva prostred-
níctvom splnomocnených členov výboru, ak 
bol na to poverený na valnom zhromaždení. 
Podľa názoru súdu bolo povinnosťou správne-
ho orgánu zaoberať sa uvedenou skutočnos-
ťou a vyvodiť z nej aj následne právo pozem-
kového spoločenstva na uzavretie zmluvy.

V druhom prípade krajský súd preskúmal 
rozhodnutie správy katastra č. V 1302/2012 
z 10. septembra 2012 a rozhodnutie potvrdil. 
Súd sa stotožnil s názorom správy katastra, 
podľa ktorého zmluvu o prevode podielu spo-
ločnej nehnuteľnosti musia podpísať všetci jej 
vlastníci, pretože je potrebné rozlišovať medzi 
majetkom pozemkového spoločenstva a ma-

jetkom spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľ-
nosti

Správa katastra Kežmarok je právnym 
názorom súdu viazaná, takže bude musieť 
rozhodnúť v prvom prípade o povolení vkladu 
napriek tomu, že zmluvu uzavrelo pozemkové 
spoločenstvo, a nie jednotliví spoluvlastníci.

Z uvedených rozsudkov vidieť, že aj súd-
na prax mala rozdielne názory na to, čo je 
spoločná nehnuteľnosť, kto je jej vlastníkom 
a ako s ňou nakladať.

7.  Záver

Nový zákon o pozemkových spoločenstvách 
odstránil niektoré nejasnosti v interpretácii 
pojmu spoločná nehnuteľnosť, stanovil pres-
nejšie pravidlá na nakladanie so spoločnou 
nehnuteľnosťou, ale zároveň ponechal nie-
ktoré otázky vo vzťahu ku katastru nezodpo-
vedané.

Vyplýva z nového zákona o pozemkových 
spoločenstvách, či je spoločnou nehnuteľ-
nosťou aj taká, ak nebolo k nej obnovené 

pozemkové spoločenstvo? Sú teda niektoré 
zápisy v katastri správne? Ako sa má katas-
ter vyrovnať so zápismi spoločných nehnu-
teľností, ktoré nie sú v súlade so zákonom 
č. 181/1995 Z. z. a ani novým zákonom 
o pozemkových spoločenstvách? Kedy za-
niká spoločná nehnuteľnosť? Vzťahuje sa 
na neukončené konania o prevode podielu 
spoločnej nehnuteľnosti zákon č. 181/1995 
Z. z. alebo zákon č. 97/2013 Z. z.? Určite eš-
te mnoho ďalších otázok prinesie aplikačná 
prax.

Príspevok bol v identickom znení prednesený 
na odbornom seminári „Pozemkové spolo-
čenstvá – história a súčasnosť“.

JUDr. Odeta Poldaufová

Úrad geodézie, kartografie 
a katastra SR



slovenský geodet a kartograf   1|201414

Spôsoby nakladania so spoločnou nehnuteľnosťou

Cieľom tohto príspevku je stručné objasnenie 
obsahu osobitnej právnej úpravy najvýznam-
nejších spôsobov nakladania so spoločnou 
nehnuteľnosťou a so spoluvlastníckymi po-
dielmi na nej, a s tým súvisiaci krátky prehľad 
materiálnych i legislatívnych dôvodov, príčin 
a účelu tejto osobitnej právnej úpravy.

Právny poriadok Slovenskej republiky sa 
musel počas posledných dvoch desaťročí 
v dôsledku porevolučných legislatívnych 
zmien, ktorých účelom bola aj náprava nie-
ktorých majetkových krívd z obdobia pred 
rokom 1990, vyrovnať s riešením niektorých 
osobitných a zložitých druhov majetkovo-
právnych vzťahov. Jedným z nich je spolu-
vlastníctvo tzv. spoločných nehnuteľností. 
Jeho charakter si vyžiadal osobitnú právnu 
úpravu týkajúcu sa samotnej spoločnej 
nehnuteľnosti ako predmetu vlastníctva, ako 
aj určité obmedzenia realizácie vlastníckeho 
práva k nej a nakladania s ňou prejavujúce 
sa vo viacerých aspektoch. Hoci spoločná 
nehnuteľnosť sa stala predmetom právnych 
vzťahov súvisiacich s obnovovaním vlastníc-
tva už po roku 1990,1 právny poriadok až do 
roku 2013 neobsahoval explicitnú legálnu 
definíciu spoločnej nehnuteľnosti ako oso-
bitného typu nehnuteľnej veci. Problematika 
vlastníctva spoločnej nehnuteľnosti pritom 
nebola a nie je zanedbateľná ani z hľadiska 
rozlohy pozemkov, ktoré patria do spoloč-
ných nehnuteľností, ale ani z hľadiska počtu 
vlastníkov. Medzníkom je z tohto hľadiska pri-
jatie zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových 
spoločenstvách, ktorý nadobudol účinnosť 
1. mája 2013.

Legislatívnym základom spomínanej 
nápravy majetkových krívd týkajúcich sa 
pozemkového vlastníctva, ktoré vznikli v ro-
koch 1948 až 1990,2 ako aj základom novej 
demokratickej úpravy a ochrany vlastníckeho 
práva bolo prijatie Listiny základných práv 
a slobôd do právneho poriadku Českej a Slo-
venskej Federatívnej Republiky, a neskôr 
Ústava Slovenskej republiky, ktoré upravili zá-
kladné princípy realizácie vlastníckeho práva 
ako jedného zo základných práv. Vlastnícke 

právo je v zmysle tejto ústavnoprávnej úpravy 
neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné 
a nezrušiteľné, zaručuje sa každému a pre 
všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný 
obsah a ochranu.3 Napriek tomu však táto 
ústavnoprávna úprava dáva zákonodarcovi aj 
možnosť obmedziť vlastnícke právo, a to len 
zákonom, len v nevyhnutnej miere, vo verej-
nom záujme a na ustanovený cieľ, pričom to-
to obmedzenie musí platiť rovnako pre všetky 
prípady, ktoré spĺňajú ustanovené podmien-
ky, a musí dbať na podstatu a zmysel obme-
dzovaného práva.4

Vlastníctvo spoločnej nehnuteľnosti pred-
stavuje situáciu, ktorá si vyžiadala práve 
takýto ústavou umožnený zákonný zásah do 
základného ústavného slobodného spôsobu 
realizácie vlastníckeho práva. Zákon tento 
zásah umožnený ústavou pritom vykonáva 
s jednoznačným cieľom zabezpečiť najmä 
rovnaký obsah tohto vlastníckeho práva pre 
všetky dotknuté osoby a ochrániť ich pred 
zneužívaním vlastníckeho práva niektorými 
z nich a len v nevyhnutnom rozsahu potreb-
nom na ochranu záujmov dotknutých osôb, 
a to pre všetkých spoluvlastníkov všetkých 
spoločných nehnuteľností rovnako. Toto zá-
konné obmedzenie ustanovuje špecifický 
spôsob realizácie vlastníckeho práva k spo-
ločnej nehnuteľnosti, a to jednak ustanove-
ním zákonného členstva každého spoluvlast-
níka spoločnej nehnuteľnosti v pozemkovom 
spoločenstve5 a jednak osobitnou úpravou 
nakladania so spoločnou nehnuteľnosťou, ale 
zároveň sa pritom týka aj rozsahu a obsahu 
vlastníckeho práva. Preto je právna úprava 
spoluvlastníctva spoločnej nehnuteľnosti 
v zákone č. 97/2013 Z. z. zároveň aj osobit-
nou úpravou voči všeobecnej zákonnej práv-
nej úprave spoluvlastníctva.6 

Dôvody, pre ktoré zákonodarca pristúpil 
k tejto osobitnej právnej úprave, spočívajú 
v historickej podstate vlastníctva spoločných 
nehnuteľností, vo veľkom počte spoluvlast-
níckych podielov, čiže vo vysokej majetkovej 
rozdrobenosti, v potrebe zabezpečiť subjek-
tívny záujem spoluvlastníkov na efektívnom 

nakladaní so spoločnou nehnuteľnosťou a vo 
verejnom záujme na riadnom obhospodaro-
vaní spoločných nehnuteľností.7

Predmetom takto osobitne upraveného 
spôsobu realizácie vlastníckeho práva je teda 
spoločná nehnuteľnosť. Spoločná nehnuteľ-
nosť je podľa dnes platnej právnej úpravy8 
definovaná ako jedna nehnuteľná vec, ktorá 
pozostáva z viacerých samostatných pozem-
kov, a je nedeliteľná okrem zákonom ustano-
vených výnimiek. Podielové spoluvlastníctvo 
spoločnej nehnuteľnosti pritom nemožno 
zrušiť a vyrovnať podľa všeobecnej právnej 
úpravy zrušenia a vyrovnania spoluvlastníc-
tva v Občianskom zákonníku.9

Z uvedeného vyplýva, že spoločná nehnu-
teľnosť je osobitným druhom nehnuteľnej 
veci, ktorý sa líši od bežnej nehnuteľnosti. 
Zákon č. 97/2013 Z. z. ustanovuje, že spo-
ločná nehnuteľnosť môže pozostávať z viace-
rých pozemkov, to zn. z viacerých parciel, bez 
ohľadu na to, či pôjde o susedné parcely ale-
bo o parcely navzájom izolované. Tieto parce-
ly však nie sú samostatnými vecami, ale sú 
súčasťou jednej zloženej veci, ktorá môže byť 
predmetom vlastníckeho len ako celok. Dô-
sledkom toho je, že spoluvlastnícke podiely 
vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti sa počíta-
jú rovnakým spôsobom a v totožných pome-
roch a počtoch vo vzťahu ku všetkým pozem-
kom patriacim do spoločnej nehnuteľnosti, 
a nie v rozdielnych pomeroch a počtoch na 
jednotlivých pozemkoch. Navyše, zákon usta-
novuje, že táto zložená vec je až na zákonom 
ustanovené výnimky nedeliteľná, to zn., že 
jednotlivé parcely, skupiny parciel alebo časti 
parciel nemožno od spoločnej nehnuteľnosti 
predstavujúcej jednu vec oddeľovať a vytvá-
rať z nich tak právne samostatné veci.

Pojmovým znakom spoločnej nehnuteľ-
nosti je existencia spoluvlastníctva viace-
rých vlastníkov. Avšak to neznamená, že 
každá nehnuteľnosť, ktorá je vo vlastníctve 
viacerých vlastníkov, je spoločnou nehnuteľ-
nosťou. Môže ňou byť len tá nehnuteľnosť, 
ktorá bola v reštitučnom konaní vydaná do 
vlastníctva členov majetkovo-právnych útva-
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rov obnovených, resp. vytvorených práve na 
účely reštitúcie.

Špecifickým znakom spoločnej nehnuteľ-
nosti na rozdiel od iného druhu nehnuteľnosti 
je zákonné vylúčenie zrušenia a vyrovnania 
spoluvlastníctva spoločnej nehnuteľnosti. 
Dôsledkom tohto obmedzenia súvisiaceho 
s nedeliteľnosťou spoločnej nehnuteľnosti 
je trvalé zviazanie spoluvlastníkov spoločnej 
nehnuteľnosti bez možnosti čo i len čiastoč-
ného vyrovnania a zrušenia spoluvlastníctva 
len jedného či niekoľkých spoluvlastníkov 
a vytvorenia viacerých spoločných nehnuteľ-
ností. Účelom je zabrániť ďalšiemu majetko-
vému drobeniu spoločných nehnuteľností, 
ktoré je už v súčasnosti veľkým problémom.

Pokiaľ ide o nakladanie so spoločnou 
nehnuteľnosťou, treba najprv objasniť po-
jem nakladania. Právo nakladať s vecou je 
jedným zo štyroch vlastníckych oprávnení, 
spolu s oprávnením vec držať, oprávnením 
vec užívať a oprávnením poberať z nej plody. 
V rámci oprávnenia nakladať s vecou náleží 
vlastníkovi veci – v našom prípade vlastníkovi 
pozemku – predovšetkým výkon oprávnenia 
realizovať právno-ekonomickú hodnotu veci, 
teda najmä scudzovať ju, prevádzať ostatné 
vlastnícke oprávnenia, zriaďovať na nej vecné 
bremeno, záložné právo atď., ďalej rozhodo-
vať o jej fyzickej a ekonomickej podstate, naj-
mä o zmene, resp. dôležitej zmene pozemku, 
rozdelení pozemku a jeho spojení s iným po-
zemkom, zmene druhu pozemku, umiestnení 
stavby na pozemku atď., ale aj o opustení 
či dokonca zničení veci (čo však v prípade 
pozemku sotva prichádza do úvahy). Opráv-
nenie nakladať s predmetom vlastníctva 
v prípade spoločnej nehnuteľnosti pritom 
treba posudzovať z dvoch hľadísk: z hľadis-
ka nakladania so spoločnou nehnuteľnosťou 
ako vecou samotnou a z hľadiska nakladania 
so spoluvlastníckym podielom na spoločnej 
nehnuteľnosti, t. j. s majetkovým právom. Naj-
významnejšími spôsobmi nakladania so spo-
ločnou nehnuteľnosťou a s jej spoluvlastníc-
kymi podielmi je predaj, prenájom, delenie, 
resp. v prípade spoluvlastníckeho podielu 
drobenie, a zriaďovanie práv k cudzej veci.

Z hľadiska vlastníctva podielu spoločnej 
nehnuteľnosti náleží právo nakladať s týmto 
podielom len jeho vlastníkovi.

Pri prenájme podielu na spoločnej nehnu-
teľnosti ani pri zriaďovaní práva k cudzej veci 
na podiel na spoločnej nehnuteľnosti (najmä 

práv zodpovedajúcim vecným bremenám 
a záložného práva) neobsahuje špeciálny 
zákon č. 97/2013 Z. z., resp. iný osobitný 
zákon odchylnú právnu úpravu od všeobec-
nej právnej úpravy podľa Občianskeho zá-
konníka s dvoma výnimkami. Pri nájme poľ-
nohospodárskej pôdy platí osobitná právna 
úprava, podľa ktorej sa nájomnou zmluvou 
prenecháva nájomcovi vždy aj oprávnenie 
brať z veci úžitky,10 a nielen oprávnenie vec 
držať a užívať, ako to vyplýva zo všeobecnej 
právnej úpravy nájomnej zmluvy.11 Pokiaľ ide 
o zaťaženie podielu spoločnej nehnuteľnosti 
záložným právom, zákon č. 97/2013 Z. z. ho 
ukladá ako povinnosť pri prevode vlastníctva 
k podielu na spoločnej nehnuteľnosti zo štátu 
na iného spoluvlastníka spoločnej nehnuteľ-
nosti, a to na účely zabezpečenia splatenia 
kúpnej ceny.12

Pri predaji podielu spoločnej nehnuteľnos-
ti však osobitná úprava obsahuje viacero dô-
ležitých odchýlok spočívajúcich v obmedzení 
niektorých práv, resp. oprávnení. Prvé obme-
dzenie súvisí s charakterom spoločnej nehnu-
teľnosti ako jednej zloženej veci a s princí-
pom nedeliteľnosti spoločnej nehnuteľnosti. 
Je ním zákaz prevodu (nie však prechodu) 
spoluvlastníckych podielov len na niektorých 
pozemkoch patriacich do spoločnej nehnu-
teľnosti.13 Účelom tohto zákazu je zamedziť 
vzniku situácií, keď by v dôsledku prevodu 
vlastníctva spoluvlastníckeho podielu na 
jednotlivých pozemkoch patriacich do spo-
ločnej nehnuteľnosti vznikali odlišné počty 
a pomery spoluvlastníckych podielov, čím by 
sa pôvodne jednotná skupina spoluvlastníkov 
jednej spoločnej nehnuteľnosti rozdelila na 
viac skupín spoluvlastníkov s odlišne veľký-
mi spoluvlastníckymi podielmi a fakticky by 
tak došlo k rozdeleniu pôvodnej spoločnej 
nehnuteľnosti na viacero nehnuteľností.14 
Vedľajším následkom týchto situácií, ktorý 
je však pre realizáciu vlastníckych oprávnení 
vlastníkov spoločných nehnuteľností a pre 
činnosť pozemkových spoločenstiev závaž-
ným problémom, je veľmi zložité určovanie 
účasti členov pozemkových spoločenstiev 
na výkone a práv a povinností vyplývajúcich 
z tohto členstva.

Ďalším dôležitým obmedzením je vylúče-
nie pozemkového spoločenstva, t. j. právnic-
kej osoby združujúcej vlastníkov spoločnej 
nehnuteľnosti, z možnosti nadobúdať do 
vlastníctva podiel spoločnej nehnuteľnosti, 

a to prevodom i prechodom.15 Ide o pomerne 
výrazný zásah do rozsahu a obsahu vlastníc-
keho práva, keďže je tým jednak obmedzená 
voľnosť vlastníka podielu na spoločnej nehnu-
teľnosti slobodne vstupovať s pozemkovým 
spoločenstvom do záväzkového vzťahu, kto-
rého účelom bude prevod spoluvlastníckeho 
podielu, a jednak vylučuje z vlastníctva určitej 
veci konkrétny typ subjektu. Pozemkové spo-
ločenstvo sa nemôže stať vlastníkom podielu 
na spoločnej nehnuteľnosti, a teda jedným 
z jej spoluvlastníkov. V opačnom prípade by 
sa totiž pozemkové spoločenstvo ako spolu-
vlastník spoločnej nehnuteľnosti stalo členom 
samého seba, malo by voči sebe samému 
práva i povinnosti. Účelom tohto obmedzenia 
je zabrániť vzniku takej situácie, ktorá by vo 
svojej extrémnej forme, keď by pozemkové 
spoločenstvo vlastnilo väčšinu spoluvlastníc-
kych podielov na spoločnej nehnuteľnosti, 
znamenala, že by o hospodárení a nakladaní 
so spoločnou nehnuteľnosťou rozhodovalo 
len samo pozemkové spoločenstvo prostred-
níctvom svojich orgánov, t. j. len prostred-
níctvom niekoľkých osôb, ktoré tieto orgány 
tvoria a ktoré by mali k dispozícii rozhodujúcu 
väčšinu hlasov, bez ohľadu na ostatných spo-
luvlastníkov. Najkrajnejšou formou tejto situá-
cie by bol stav, keď by pozemkové spoločen-
stvo vlastnilo všetky spoluvlastnícke podiely, 
t. j. celú spoločnú nehnuteľnosť – v takom 
prípade by pozemkové spoločenstvo nemalo 
žiadnych členov, jeho orgány by boli neob-
sadené a pozemkové spoločenstvo by sa zo 
zákona zrušilo.16 Spoločná nehnuteľnosť by 
sa tak stala bezprizorným majetkom.

Zákon č. 97/2013 Z. z. osobitným spôso-
bom upravuje pri prevode spoluvlastníckeho 
podielu na spoločnej nehnuteľnosti aj rozsah 
a spôsob realizácie predkupného práva os-
tatných spoluvlastníkov.17 Podľa všeobecnej 
právnej úpravy predkupného práva18 patrí zá-
konné predkupné právo každému spoluvlast-
níkovi veci, ktorej spoluvlastnícky podiel sa 
prevádza, okrem prípadu, že by išlo o prevod 
blízkej osobe. Pri prevode spoluvlastníckeho 
podielu na spoločnej nehnuteľnosti je pred-
kupné právo navyše vylúčené i v prípade, ak 
ide o prevod na iného člena pozemkového 
spoločenstva, čiže na iného spoluvlastníka 
dotknutej spoločnej nehnuteľnosti. Znamená 
to, že ak vlastník podielu hodlá previesť vlast-
níctvo tohto podielu na iného spoluvlastníka, 
nie je povinný ponúknuť tento podiel ostat-
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ným spoluvlastníkom. Účelom tohto obme-
dzenia predkupného práva spoluvlastníkov 
spoločnej nehnuteľnosti je zjednodušenie 
prevádzania spoluvlastníckych podielov 
v rámci okruhu spoluvlastníkov jednej spoloč-
nej nehnuteľnosti, ako aj zníženie nákladov 
na realizáciu tohto prevodu, keďže inak by 
bol prevádzajúci spoluvlastník nútený osloviť 
každého spoluvlastníka s ponukou na predaj. 
Obmedzenie rozsahu predkupného práva je 
vykompenzované tým, že spoluvlastnícky po-
diel naďalej zostáva v okruhu vlastníkov do-
tknutej spoločnej nehnuteľnosti. Pri prevode 
spoluvlastníckeho podielu na tretiu osobu, t. j. 
na osobu, ktorá nie je členom pozemkového 
spoločenstva a nie je teda zatiaľ spoluvlast-
níkom spoločnej nehnuteľnosti, ako aj pri 
prevode spoluvlastníckeho právu vo vlastníc-
tve štátu na inú osobu (pozri nižšie) je však 
predkupné právo spoluvlastníkov spoločnej 
nehnuteľnosti úplne zachované.19

Zjednodušením realizácie predkupného 
práva je možnosť spoluvlastníka, ktorý chce 
svoj spoluvlastnícky podiel previesť do vlast-
níctva iného, urobiť ponuku na predaj voči os-
tatným spoluvlastníkov prostredníctvom vý-
boru pozemkového spoločenstva na valnom 
zhromaždení, a nie jednotlivo voči každému 
spoluvlastníkovi.20 Výbor pozemkového spo-
ločenstva je v tomto prípade povinný v po-
zvánke na zasadnutie valného zhromaždenia 
uviesť v programe aj túto ponuku.21

Zákon ustanovuje obmedzenia aj pokiaľ 
ide o rozlohu pozemku pripadajúcu na je-
den spoluvlastnícky podiel, ktorá by mala 
vzniknúť v dôsledku prevodu alebo prechodu 
vlastníctva; i tu je voľnosť vlastníka podielu na 
spoločnej nehnuteľnosti obmedzená oproti 
základnému rozsahu vlastníckych oprávnení 
garantovanému ústavou a všeobecnou práv-
nou úpravou, avšak nie absolútne ale len re-
latívne. Účelom tohto obmedzenia je zabrániť 
takému drobeniu spoluvlastníckych podielov, 
keď by na jeden spoluvlastnícky podiel pripa-
dala rozloha pozemku menšia, než je reálne 
potrebná na udržateľné obhospodarovanie 
pozemku. Právna úprava obmedzenia drobe-
nia spoluvlastníckych podielov na pozemkoch 
má pritom jednak svoj všeobecný charakter 
týkajúci sa poľnohospodárskych a lesných 
pozemkov a jednak osobitný charakter, kto-
rý sa týka len spoločných nehnuteľností bez 
ohľadu na druh pozemku.22 Všeobecná práv-
na úprava obmedzenia drobenia pozemkov 

ustanovuje v závislosti od rozlohy, ktorá by 
takýmto drobením mala vzniknúť, dva druhy 
sankcií. Prvou sankciou je v prípade vzniku 
spoluvlastníckeho podielu, na ktorý pripa-
dá relatívne väčšia rozloha pozemku (a to 
rozdielne v závislosti od toho, či ide o poľno-
hospodársku pôdu alebo o lesný pozemok), 
povinnosť zaplatiť odvod v zákonom určenej 
výške.23 Druhou sankciou je v prípade vzniku 
spoluvlastníckeho podielu, na ktorý pripadá 
relatívne menšia rozloha pozemku, relatívna 
neplatnosť vzniku takéhoto spoluvlastnícke-
ho podielu,24 ktorú môže na súde uplatniť len 
štát.25 V nadväznosti na tento druhý postup 
osobitná právna úprava obmedzenia drobe-
nia spoluvlastníckych podielov len na spoloč-
ných nehnuteľnostiach ustanovuje jednotnú 
minimálnu výmeru pozemku pripadajúcu na 
vzniknutý spoluvlastnícky podiel na spoloč-
nej nehnuteľnosti, a to bez ohľadu na to, či 
ide o poľnohospodársku pôdu alebo o lesný 
pozemok.26

Celkom osobitný režim zákon č. 97/2013 
Z. z. ustanovuje pre nakladanie so spolu-
vlastníckymi podielmi na spoločnej nehnu-
teľnosti, ktoré sú vo vlastníctve štátu a tzv. 
neznámych vlastníkov.27 Podiely vo vlastníc-
tve štátu spravuje a s podielmi vo vlastníctve 
tzv. neznámych vlastníkov nakladá Slovenský 
pozemkový fond (ďalej len „fond“),28 s výnim-
kou území potrebných na zabezpečenie úloh 
obrany štátu a ochranu prírody a krajiny.29 

Na drobenie spoluvlastníckych podielov 
na spoločnej nehnuteľnosti sa vzťahujú tie 
isté obmedzenia, ako pre ktoréhokoľvek iné-
ho vlastníka, no na ostatné vyššie uvádzané 
spôsoby nakladania so spoločnou nehnuteľ-
nosťou sa vzťahujú obmedzenia, resp. právna 
úprava odlišného obsahu.

Pokiaľ ide o prenajímanie spoluvlastníc-
kych podielov, fondu nenáleží oprávnenie 
užívať pozemky, ktoré spravuje alebo s kto-
rými nakladá, ale naopak, fond má zákonnú 
povinnosť spoluvlastnícke podiely na spoloč-
nej nehnuteľnosti, ktoré spravuje alebo s kto-
rými nakladá, prenajímať, a to buď priamo 
pozemkovému spoločenstvu, alebo tomu ná-
jomcovi, ktorému už členovia pozemkového 
spoločenstva (čiže spoluvlastníci spoločnej 
nehnuteľnosti) spoločnú nehnuteľnosť pre-
najali.30 Zákaz fondu užívať pozemky v jeho 
správe alebo nakladaní vyplýva zo základné-
ho účelu, na ktorý je fond zriadený a z ktoré-
ho vyplýva, že fond nemôže vykonávať podni-

kateľskú činnosť.31 Povinnosť fondu prenajať 
podiely na spoločnej nehnuteľnosti nájom-
covi spoločnej nehnuteľnosti je odôvodnená 
zákazom uzatvárania podnájomnej zmluvy na 
pozemky v správe alebo nakladaní fondu.32 
To znamená, že pozemkové spoločenstvo, 
ktorému fond prenajal spoluvlastnícke po-
diely, ktoré spravuje alebo s ktorými nakladá, 
nemôže tieto podiely dať do podnájmu tretej 
osobe, ale je potrebné, aby pozemkové spo-
ločenstvo a fond skončili svoj nájomný vzťah 
a aby s treťou osobou uzavrel nájomnú zmlu-
vu priamo fond.

Na zriaďovanie práv zodpovedajúcim 
vecným bremenám na podiely na spoločnej 
nehnuteľnosti, s ktorými nakladá fond alebo 
ktoré spravuje, sa vzťahuje osobitná právna 
úprava, ktorá taxatívne ustanovuje dôvody, 
pre ktoré fond môže vecné bremeno zriadiť.33

Fond je oprávnený prevádzať spoluvlast-
nícke podiely na spoločnej nehnuteľnosti vo 
vlastníctve štátu do vlastníctva iných osôb, 
pričom na rozdiel od všeobecnej úpravy tohto 
oprávnenia fondu34 nie je v prípade spoločnej 
nehnuteľnosti účel tohto prevodu zákonom 
určený.35 Postup tohto predaja je osobitne 
upravený tak, aby fond rešpektoval predkup-
né právo ostatných spoluvlastníkov.36 Fond 
v prípade nezáujmu ostatných spoluvlastní-
kov spoločnej nehnuteľnosti môže uskutočniť 
verejnú obchodnú súťaž, avšak len za rovna-
kých podmienok ako pri ponuke ostatným 
spoluvlastníkom.37 Na účely zabezpečenia 
splatenia kúpnej ceny fond uzatvára s nado-
búdateľom podielu spoločnej nehnuteľnosti 
záložné právo k predmetu prevodu vlastníc-
tva.38

Oprávnenie fondu prevádzať spoluvlast-
nícke podiely na spoločnej nehnuteľnosti 
vo vlastníctve tzv. neznámych vlastníkov do 
vlastníctva iných osôb je však výrazne ob-
medzené, a to len na účely, z dôvodov a za 
podmienok taxatívne vymedzených zákonom 
č. 180/1995 Z. z.39

Z hľadiska spoluvlastníctva spoločnej 
nehnuteľnosti ako celku náleží oprávnenie 
nakladať so spoločnou nehnuteľnosťou všet-
kým jej spoluvlastníkom.

V súvislosti s postavením vlastníkov po-
dielov na spoločnej nehnuteľnosti, ktoré 
spravuje alebo s ktorými nakladá fond, to zn. 
štátu a tzv. neznámych vlastníkov, je potreb-
né uviesť, že rozsah výkonu ich vlastníckych 
oprávnení týkajúcich sa užívania a hospodá-
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renia na spoločnej nehnuteľnosti, ako aj ich 
práv vyplývajúcich z členstva v pozemkovom 
spoločenstve je zákonom č. 97/2013 Z. z. 
obmedzený. Prostredníctvom fondu sa na roz-
diel od ostatných spoluvlastníkov spoločnej 
nehnuteľnosti môžu podieľať na rozhodovaní 
o spoločných otázkach pozemkového spolo-
čenstva len v niektorých taxatívne vymedze-
ných prípadoch. Ide o účasť na rozhodovaní 
valného zhromaždenia pozemkového spolo-
čenstva len o najdôležitejších veciach týka-
júcich sa nakladania so spoločnou nehnu-
teľnosťou, účasti vlastníka podielu spoločnej 
nehnuteľnosti na zmluve o pozemkovom 
spoločenstve a jeho práv a povinností a práv-
neho postavenia a existencie pozemkového 
spoločenstva samého.40 O ostatných veciach 
valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovič-
nou väčšinou hlasov len tých členov pozem-
kového spoločenstva, ktorých vlastnícke 
podiely na spoločnej nehnuteľnosti nespra-
vuje, alebo s ktorými nenakladá fond. Roz-
sah obmedzenia určil zákonodarca v tomto 
obmedzenom rozsahu preto, aby s ohľadom 
na potrebu zabezpečiť efektívne a nerušené 
hospodárenie a funkčnosť pozemkového 
spoločenstva neboli zbytočne obmedzované 
práva ostatných vlastníkov spoločnej nehnu-
teľnosti a ich účasť na činnosti pozemkového 
spoločenstva.41

Pri prenájme spoločnej nehnuteľnosti ne-
ustanovuje osobitná právna úprava žiadne 
odchýlky od všeobecnej právnej úpravy, len 
s už uvedenou výnimkou, že pri nájme poľ-
nohospodárskej pôdy sa nájomnou zmluvou 
prenecháva nájomcovi vždy aj oprávnenie 
brať z veci úžitky,42 a nielen oprávnenie vec 
držať a užívať. Nájomnú zmluvu, ktorej pred-
metom je celá spoločná nehnuteľnosť alebo 
jej časti, teda podpisujú všetci spoluvlastní-
ci spoločnej nehnuteľnosti, resp. aj fond za 
spoluvlastnícke podiely, ktoré spravuje alebo 
s ktorými nakladá.

Osobitná právna úprava nakladania so 
spoločnou nehnuteľnosťou neupravuje od-
chylné zriaďovanie a výkon záložného práva. 
Pokiaľ však ide o vecné bremeno, zákon č. 
97/2013 Z. z. ustanovuje postup jeho zria-
denia zmluvou osobitným spôsobom, a to 
podobne ako pri oddeľovaní časti spoločnej 
nehnuteľnosti, t. j. zmluvou uzavretou na via-
cerých listinách so spoluvlastníkmi nehnuteľ-
nosti aj jednotlivo (pozri ďalej).

Zákon č. 97/2013 Z. z. síce definuje 

spoločnú nehnuteľnosť ako nedeliteľnú, no 
ustanovuje zároveň výnimky, keď je možné 
od spoločnej nehnuteľnosti oddeliť jej časť 
a nakladať s ňou ako s bežnou nehnuteľnos-
ťou, ktorá už nie je spoločnou nehnuteľnos-
ťou v zmysle jej zákonnej definície.43 Účelom 
prelomenia princípu nedeliteľnosti spoločnej 
nehnuteľnosti je umožniť jej spoluvlastníkom 
vyriešiť situácie, v ktorých je najmä z dôvodu 
potreby vyrovnania rôznych vlastníckych či 
užívacích vzťahov alebo vyriešenia rôznych 
technických, investičných, geodetických ale-
bo environmentálnych problémov neúčelné, 
aby dotknutá časť spoločnej nehnuteľnosti 
spadala naďalej pod režim spoločnej nehnu-
teľnosti.

O oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti 
rozhodujú jej spoluvlastníci na valnom zhro-
maždení pozemkového spoločenstva, a to 
nadpolovičnou väčšinou všetkých členov po-
zemkového spoločenstva.44 Dôvodom, prečo 
zákon č. 97/2013 Z. z. viaže toto nakladanie 
so spoločnou nehnuteľnosťou len na nadpo-
lovičnú väčšinu jej spoluvlastníkov je, že ide 
o zmenu spoločnej veci, na ktorú i všeobec-
ná právna úprava spoluvlastníctva vyžaduje 
len nadpolovičnú väčšinu hlasov.45 No keď-
že ide zároveň o dôležitú zmenu veci, zákon 
č. 97/2013 Z. z. vyžaduje na takéto nakla-
danie s ňou nadpolovičnú väčšinu všetkých 
spoluvlastníkov, to zn. vrátane štátu a tzv. 
neznámych vlastníkov.

Rozhodnutie valného zhromaždenia o od-
delení časti spoločnej nehnuteľnosti je pod-
kladom pre návrh na geodetické vymeranie 
oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti ako 
novej parcely, resp. parciel a pre ich zápis 
do katastra nehnuteľností. Oddelená časť 
spoločnej nehnuteľnosti už nie je naďalej 
spoločnou nehnuteľnosťou, a preto sa na ňu 
nevzťahuje obmedzenie jej deliteľnosti ani ob-
medzenie zrušenia spoluvlastníctva a jeho vy-
rovnania. Jej spoluvlastníkmi sú však naďalej 
všetci spoluvlastníci spoločnej nehnuteľnosti.

Prevod spoločnej nehnuteľnosti alebo 
jej oddelenej časti do vlastníctva inej osoby 
neupravuje zákon č. 97/2013 Z. z. osobit-
ným spôsobom, avšak osobitným spôsobom 
upravuje postup pri uzatváraní zmluvy o pre-
vode vlastníctva oddelenej časti spoločnej 
nehnuteľnosti.46 Na rozdiel od všeobecnej 
právnej úpravy, ktorá vyžaduje, aby pri pre-
vode vlastníctva nehnuteľnosti boli prejavy 
všetkých účastníkov na tej istej listine,47 oso-

bitná právna úprava ustanovuje, že zmluvu 
o prevode vlastníctva oddelenej časti spo-
ločnej nehnuteľnosti možno za rovnakých 
podmienok uzavrieť so všetkými jej vlast-
níkmi aj jednotlivo na viacerých listinách. To 
znamená, že zmluvu vyhotovenú vo viacerých 
totožných exemplároch môžu podpísať vlast-
níci nehnuteľnosti jednotlivo alebo po skupi-
nách. Účelom tejto osobitnej právnej úpravy 
je urýchliť a zjednodušiť proces podpisovania 
zmluvy veľkým počtom účastníkov, kde hro-
zí najmä riziko ich úmrtia do času, než bude 
vykonaný zápis v katastri nehnuteľností.48 Pri 
zápise do katastra nehnuteľností však všetky 
tieto zmluvy budú tvoriť technicky jeden do-
kument.49

Treba však upozorniť, že v dôsledku exis-
tencie spoluvlastníctva, ak má dôjsť k prevo-
du vlastníctva celej spoločnej nehnuteľnosti 
alebo jej časti do vlastníctva tretej osoby, je 
na to potrebný súhlas všetkých spoluvlastní-
kov spoločnej nehnuteľnosti, resp. všetkých 
vlastníkov jej oddelenej časti. Ak zmluvu 
o prevode vlastníctva neuzavrú všetci spolu-
vlastníci prevádzanej nehnuteľnosti, nemôže 
dôjsť k prevodu nehnuteľnosti do vlastníctva 
tretej osoby ako veci, ale tí spoluvlastníci, 
ktorí s prevodom vlastníctva súhlasia, môžu 
previesť len svoje spoluvlastnícke podiely. Tí 
spoluvlastníci, ktorí pri tomto postupe svoje 
spoluvlastnícke podiely neprevedú do vlast-
níctva tretej osoby, zostávajú naďalej spo-
luvlastníkmi dotknutej nehnuteľnosti spolu 
s treťou osobou.

Poznámky

1 § 11 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 293/1992 
Zb. o úprave niektorých vlastníckych vzťahov k nehnuteľnos-
tiam v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 
Zb.; § 22a ods. 2 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlast-
níckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu 
majetku v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky 
č. 186/1993 Z. z.; § 40 zákona Slovenskej národnej rady 
č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní po-
zemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom 
fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení zákona Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky č. 187/1993 Z. z.; Zákon 
Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o nie-
ktorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom; 
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 181/1995 Z. z. 
o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.
2 Presnejšie od 25. februára 1948 do 1. januára 1990 
(§ 4 ods. 1 zákona č. 229/1990 Zb.).
3 Čl. 11 ods. 1 až 3 v spojení s čl. 1 a 3 ods. 1 ústavného 
zákona č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných 
práv a slobôd ako ústavný zákon Federálneho zhromaždenia 
Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky; Čl. 20 ods. 1 až 
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3 v spojení s čl. 12 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady 
č. 420/1992 Zb. Ústavy Slovenskej republiky.
4 Čl. 4 ods. 2 až 4 a čl. 11 ods. 4 ústavného zákona č. 23/1991 
Zb.
5 Čl. 13 ods. 3 a 4 a čl. 20 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky.
6 Zákon č. 97/2013 Z. z. teda predstavuje lex specialis voči 
§ 136 až 142 Občianskeho zákonníka, pričom rozvíja právnu 
úpravu spoluvlastníctva pre podmienky veľkého počtu spolu-
vlastníkov nehnuteľnej veci a v niektorých aspektoch sa odchy-
ľuje len od § 139 ods. 2 a 3 a § 140 a úplne od § 141 a 142 
Občianskeho zákonníka.
7 Spoločné nehnuteľnosti boli od roku 1991 vydávané v reš-
titučných konaniach ich bývalým vlastníkom, resp. právnym 
nástupcom bývalých vlastníkov, a zároveň boli obnovované 
pôvodné majetkovo-právne útvary, ako urbáre, komposesorá-
ty, lesné spoločenstvá či pasienkové spoločenstvá združujúce 
týchto vlastníkov, prípadne boli vytvárané nové podobné ma-
jetkovo-právne úpravy. Režim fungovania týchto majetkovo-
-právnych útvarov bol zjednotený do inštitútu pozemkového 
spoločenstva v roku 1995, keď vznikla prvá komplexná osobit-
ná právna úprava vlastníctva spoločnej nehnuteľnosti (zákon 
č. 181/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov). Existencia 
spoločných nehnuteľností a nutnosť špecifickej úpravy ich 
vlastníctva je teda dôsledkom reštitúcie vlastníctva nehnuteľ-
ností do stavu pred rokom 1948 a nasledujúcimi rokmi a je 
daná historickým charakterom vlastníctva spoločných nehnu-
teľností.
Spoločné nehnuteľnosti sú pritom z dôvodu ich historickej 
podstaty vo vlastníctve značného počtu spoluvlastníkov, ktorý 
sa v jednotlivých prípadoch pohybuje minimálne v desiatkach, 
vo väčšine prípadov v stovkách a v extrémnych prípadoch až 
v tisícoch. Reálna rozloha pripadajúca na jednotlivé spoluvlast-
nícke podiely spoločnej nehnuteľnosti teda vo väčšine prípa-
dov predstavuje len minimálne plochy, ktoré nemôžu mať pre 
jednotlivých spoluvlastníkov reálnu ekonomickú hodnotu. Spo-
jenie týchto spoluvlastníkov do pozemkového spoločenstva 
preto predstavuje efektívny spôsob realizovania hospodárskej 
hodnoty celej spoločnej nehnuteľnosti a nakladania so spoloč-
nou nehnuteľnosťou. Zákon č. 97/2013 Z. z. tak týmto spô-
sobom zjednodušuje a uľahčuje realizáciu vlastníckeho práva 
vlastníkom spoločnej nehnuteľnosti.
Počet spoluvlastníkov spoločných nehnuteľností presahuje 
1 milión a súhrnná rozloha spoločných nehnuteľností pred-
stavuje takmer 500 000 ha, pričom ide prevažne o poľno-
hospodársku pôdu a lesné pozemky, ktorých riadne obhos-
podarovanie na účely poľnohospodárskej produkcie a dre-
vospracujúceho priemyslu má značný hospodársky význam 
nielen pre samotných vlastníkov týchto pozemkov, ale aj pre 
hospodárstvo Slovenskej republiky, najmä z hľadiska rozvoja 
podnikateľského prostredia, zamestnanosti a udržateľnosti 
hospodárstva v regiónoch Slovenskej republiky, ale aj z hľa-
diska ochrany prírody, krajiny a životného prostredia. Záujem 
na riadnom obhospodarovaní týchto nehnuteľností prostred-
níctvom existencie a činnosti pozemkových spoločenstiev je 
preto oprávneným verejným záujmom odôvodňujúcim zákonný 
zásah do spôsobu realizácie vlastníckeho práva.
8 § 8 ods. 1 zákona č. 97/2013 Z. z.
9 § 141 a 142 Občianskeho zákonníka.
10 § 2 zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych 
pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov 
a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11 § 663 Občianskeho zákonníka.
12 § 11 ods. 4 zákona č. 97/2013 Z. z.
13 § 9 ods. 8 zákona č. 97/2013 Z. z.
Prevodom pritom treba chápať takú zmenu subjektu vlastníc-
keho práva, ktorá vznikla na základe úmyselného právneho 
úkonu subjektu vlastníckeho práva (napr. kúpnej zmluvy, zá-
mennej zmluvy, darovania a pod.).
Prechodom treba rozumieť takú zmenu subjektu vlastníckeho 
práva, ktorá nastala na základe právnej skutočnosti, ktorá je 

nezávislá od ľudskej vôle, čiže je nezávislá od úmyselného 
konania subjektu vlastníckeho práva (napr. smrť poručiteľa, 
vydržanie, rozhodnutie súdu či správneho orgánu a pod.)
14 Tento zákaz sa súčasťou právnej úpravy vlastníctva spo-
ločnej nehnuteľnosti a pozemkových spoločenstiev stal až 
zákonom č. 97/2013 Z. z. Žiadny doterajší právny predpis vy-
slovene neobsahoval obmedzenie, podľa ktorého by jedno po-
zemkové spoločenstvo, to zn. jedna skupina spoluvlastníkov, 
malo byť viazané len na jednu spoločnú nehnuteľnosť, hoci 
z dotknutých právnych predpisov, ktoré upravovali vydávanie 
spoločných nehnuteľností do vlastníctva v rámci reštitúcií vy-
plývalo, že to bol úmysel zákonodarcu, nebol však explicitne 
vyjadrený. Žiadny doterajší právny predpis však ani nepočítal 
so situáciou, keď by sa na jednej spoločnej nehnuteľnosti jed-
notlivé spoluvlastnícke podiely delili tak, že by vznikali rôzne 
skupiny spoluvlastníkov jednotlivých častí spoločnej nehnu-
teľnosti, pričom by sa nezachovali na všetkých jej častiach 
totožne veľké spoluvlastnícke podiely, v čoho dôsledku by sa 
fakticky vytvorili v jednom pozemkovom spoločenstve viace-
ré spoločné nehnuteľnosti s rozdielnymi pomermi a počtami 
spoluvlastníckych podielov. Keďže zákon tento následok ne-
predvídal, nepostihoval ho nijakou sankciou a neustanovoval 
preň žiadne zákazy, obmedzenia ani možnosti nápravy, tieto 
následky nie je možné spätne odstrániť, a to ani novou práv-
nou úpravou, keďže by tým bol narušený princíp právnej istoty 
a zákazu retroaktivity. Hoci teda § 9 ods. 8 zákona č. 97/2013 
Z. z. zakazuje prevod vlastníckeho práva k podielu na spoloč-
nej nehnuteľnosti len na niektorých pozemkoch patriacich do 
spoločnej nehnuteľnosti, tento zákaz pôsobí iba do budúcnos-
ti. To však neznamená, že zákon č. 97/2013 Z. z. do budúc-
nosti zároveň zakazuje existenciu pozemkových spoločenstiev 
s viacerými spoločnými nehnuteľnosťami; zákon iba obmedzu-
je vznik týchto situácií do budúcnosti.
Keďže zákon č. 97/2013 Z. z. nezakazuje existenciu pozemko-
vých spoločenstiev s viacerými spoločnými nehnuteľnosťami, 
ktoré sa takto vyvinuli v minulosti, musel sa vyrovnať s prob-
lematickým spôsobom rozhodovania v takýchto pozemkových 
spoločenstvách. Zákon č. 97/2013 Z. z. to však môže urobiť 
len všeobecným spôsobom a len podporne (§ 9 ods. 5 zákona 
č. 97/2013 Z. z.), pretože ide o interné vzťahy spoluvlastníkov 
spoločnej nehnuteľnosti, v ktorých má mať prednosť dohoda 
členov pozemkového spoločenstva.
15 § 9 ods. 9 zákona č. 97/2013 Z. z. Ani toto obmedzenie 
nebolo súčasťou doterajšej právnej úpravy. Dôsledkom toho je 
súčasný stav, keď mnoho pozemkových spoločenstiev vlastní 
podiely na spoločných nehnuteľnostiach a vykonávajú pros-
tredníctvom svojich zástupcov práva člena seba samého.
16 § 6 písm. a) zákona č. 97/2013 Z. z.
17 § 9 ods. 7 zákona č. 97/2013 Z. z.
18 § 140 Občianskeho zákonníka.
19 Rovnako táto osobitná úprava obmedzenia predkupného 
práva je novinkou, ktorú priniesol až zákon o pozemkových 
spoločenstvách, a to na podnet samotných pozemkových spo-
ločenstiev. Bohužiaľ, pre nepochopenie tejto právnej úpravy 
dochádza v súčasnosti k jej nesprávnej aplikácii a porušuje 
sa tak predkupné právo spoluvlastníkov spoločných nehnuteľ-
ností aj pri prevode podielov na tretie osoby. Pozemkové spo-
ločenstvá preto dnes, naopak, volajú po návrate k všeobecnej 
úprave predkupného práva.
20 § 9 ods. 7 zákona č. 97/2013 Z. z. Ide opäť o nóvum novej 
právnej úpravy zákona o pozemkových spoločenstvách.
21 § 14 ods. 1 zákona č. 97/2013 Z. z.
22 Na osobitnú právnu úpravu podmienok drobenia spoluvlast-
níckych podielov na spoločnej nehnuteľnosti splnomocňuje 
zákonodarcu § 21 ods. 2 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení 
neskorších predpisov.
23 § 24 ods. 1 v spojení s § 22 zákona č. 180/1995 Z. z. v zne-
ní neskorších predpisov.
24 § 24 ods. 1 v spojení s § 23 zákona č. 180/1995 Z. z. v zne-
ní neskorších predpisov.

25 § 24 ods. 2 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších 
predpisov. Zákon nemohol ustanoviť absolútnu neplatnosť 
právneho úkonu, na základe ktorého vznikol takýto spoluvlast-
nícky podiel, keďže by tým bol dotknutý aj prechod vlastníctva 
dedením. Postihnutie prechodu vlastníctva dedením absolút-
nou neplatnosťou by bolo v rozpore s ústavnoprávnou ochra-
nou dedenia, ktorá je každému zaučená (čl. 20 ods. 1 Ústavy 
Slovenskej republiky).
26 § 2 ods. 3 zákona č. 97/2013 Z. z.
27 Tzv. neznámymi vlastníkmi sú nezistení vlastníci (to zn., že 
nie je známa ich totožnosť alebo ich pobyt) alebo vlastníci, kto-
rých vlastnícke právo nie je evidované v katastri nehnuteľností, 
alebo ktorých vlastnícke právo nebolo preukázané [§ 16 ods. 
1 písm. b) a c) zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších 
predpisov].
28 Fond spravuje podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníc-
tve štátu podľa § 34 ods. 3 prvá veta zákona č. 330/1991 
Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 16 ods. 1 písm. a) 
zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 10 
ods. 1 zákona č. 97/2013 Z. z., ale aj podľa § 50 ods. 3 zákona 
č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.
Fond nakladá s podielmi spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníc-
tve neznámych vlastníkov podľa § 34 ods. 3 druhá veta zákona 
č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 16 ods. 
1 písm. b) a c) zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších 
predpisov, §10 ods. 2 zákona č. 97/2013 Z. z., ale aj podľa 
§ 50 ods. 6 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších 
predpisov.
Fond zastupuje neznámych vlastníkov v určených konaniach 
podľa § 34 ods. 6 a 14 zákona č. 330/1991 Zb. v znení ne-
skorších predpisov, § 16 ods. 2 zákona č. 180/1995 Z. z. 
v znení neskorších predpisov a § 10 ods. 5 zákona č. 97/2013 
Z. z.
Pokiaľ ide o majetok štátu, štát prenáša citovanými zákonmi 
výkon svojich vlastníckych oprávnení na fond ako na správcu 
svojho majetku, pričom výkon svojich vlastníckych oprávnení 
mu zveruje len v rozsahu oprávnenia nakladať s ním. Pokiaľ 
ide o majetok tzv. neznámych vlastníkov, ktorí svoje vlastnícke 
oprávnenia sami nevykonávajú, štát zveruje fondu ako osobit-
nému orgánu verejnej správy oprávnenie nakladať s týmto ma-
jetkom, a to preto, aby tento majetok nezostal v bezprizornom 
stave a aby nebol ohrozený majetok sám, ale ani verejný zá-
ujem na obhospodarovaní poľnohospodárskej pôdy a lesných 
pozemkov.
29 § 10 ods. 6 zákona č. 97/2013 Z. z.
30 § 18 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších 
predpisov a § 10 ods. 3 zákona č. 97/2013 Z. z.
31 Podľa § 34 ods. 2 zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskor-
ších predpisov fond nie je zriadený na podnikanie, ale vyko-
náva svoju činnosť vo verejnom záujme. Znamená to, že fond 
nevykonáva svoje práva a povinnosti ani oprávnenia, ktoré mu 
boli zverené, na účely podnikateľskej činnosti a dosiahnutia 
zisku.
32 § 10 ods. 6 zákona č. 504/2003 Z. z. v znení neskorších 
predpisov
33 § 19 ods. 4 v spojení s odsekom 3 zákona č. 180/1995 Z. z. 
v znení neskorších predpisov.
34 § 18 ods. 3 a § 19 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení 
neskorších predpisov.
35 § 11 ods. 1 zákona č. 97/2013 Z. z.
36 § 11 ods. 2 a 3 zákona č. 97/2013 Z. z.
37 § 11 ods. 5 zákona č. 97/2013 Z. z.
38 § 11 ods. 4 zákona č. 97/2013 Z. z.
39 § 19 ods. 3, 6 a 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskor-
ších predpisov.
40 § 14 ods. 4 písm. a), b), d) h) a i) zákona č. 97/2013 Z. z.
41 Obmedzenie hlasovania fondu ako zástupcu štátu a nezná-
mych vlastníkov len na taxatívne vymedzené záležitosti, o kto-
rých rozhoduje valné zhromaždenie, je odôvodnené tým, že
– ide len o nevyhnutný rozsah výkonu vlastníckych oprávnení, 
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ktorý je primeraný dosiahnutiu účelu ochrany vlastníctva štátu 
a neznámych vlastníkov a dosiahnutiu záujmov týkajúcich sa 
spoločnej nehnuteľnosti,
– fond sám neužíva pozemky, ktoré spravuje alebo s nimi 
nakladá, ale prenajíma ich pozemkovému spoločenstvu, resp. 
nájomcovi spoločnej nehnuteľnosti a ponecháva si len výkon 
vlastníckeho oprávnenia nakladania s vecou, kým vlastnícke 
oprávnenia vec držať, užívať a poberať z nej úžitky prenecháva 
nájomcovi, takže účasť fondu na rozhodovaní o hospodárení 
s vecou je opodstatnená len v niektorých prípadoch,
– cieľom je zjednodušenie rozhodovania pozemkového spo-
ločenstva predovšetkým v záujme a za účasti tých členov 
pozemkového spoločenstva, ktorí sú „zistenými“ a „aktívnymi“ 
vlastníkmi podielov spoločnej nehnuteľnosti, t. j. nejde o štát 
ani nezistených vlastníkov, ktorých podiely spravuje a nakladá 
s nimi fond,
– nie je v technických ani personálnych možnostiach fondu, 
aby sa zúčastňoval na každom zasadnutí valného zhromažde-
nia ku každej prerokovávanej otázke v každom pozemkovom 
spoločenstve.

42 § 2 zákona č. 504/2003 Z. z. o v znení neskorších pred-
pisov.
43 § 8 ods. 2 zákona č. 97/2013 Z. z.
44 § 14 ods. 4 písm. d) zákona č. 97/2013 Z. z.
45 § 139 ods. 2 a 3 Občianskeho zákonníka.
46 § 9 ods. 10 zákona č. 97/2013 Z. z.
47 § 46 ods. 2 druhá veta Občianskeho zákonníka.
48 Keďže väčšina pozemkových spoločenstiev má často 
niekoľko sto až tisíc členov, ktorí sú spoluvlastníkmi spoloč-
nej nehnuteľnosti, podmienka uvedenia podpisov všetkých 
spoluvlastníkov na jednej listine je nedosiahnuteľná najmä 
vzhľadom na dĺžku obdobia, počas ktorého všetci spoluvlast-
níci zmluvu podpisujú a počas ktorého mnohí z nich zomrú 
a s podpisom ich dedičov treba čakať až do právoplatného 
skončenia dedičských konaní, čo ešte viac predlžuje obdobie 
podpisovania zmluvy, ktoré sa neúnosne odďaľuje, prípadne k 
nemu nikdy nedôjde. Možnosť podpisovať túto zmluvu aj jed-
notlivo či po skupinách so spoluvlastníkmi spoločnej nehnuteľ-
nosti na viacerých listinách s totožným znením zmluvy uľahčí 
a zrýchli postup uzatvárania zmluvy a výrazne zníži riziko 

úmrtia niektorých spoluvlastníkov počas obdobia uzatvárania 
zmluvy.
49 § 30 ods. 5 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej re-
publiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise 
vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zá-
kon) v znení neskorších predpisov.

Príspevok bol v identickom znení prednesený na odbornom 
seminári „Pozemkové spoločenstvá – história a súčasnosť“.

Mgr. Martin Illáš

Ministerstvo pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR
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Všeobecný plán odborných podujatí v roku 2014 na Slovensku 

Termín konania
Usporiadateľ a odborný 
garant

Názov podujatia a jeho forma Miesto konania
Bodové 
hodnotenie

5. február 2014 KMPÚ SVF STU BA, SSGK 
Ing. Ľ. Hudecová, PhD.

Pozemkové spoločenstvá – história a 
súčasnosť
odborný seminár

Bratislava
B3-19, Stavebná fakulta, STU v 
Bratislave

10

26. – 29. marec 2014 SKSI
prof. Ing. V. Benko, PhD.

Coneco 2014
35. ročník | veľtrh stavebníctva
28. 3. 2014 diskusný seminár k novému 
stavebnému zákonu

Bratislava
výstavisko Incheba

5

28. marec 2014 KGaK
Ing. V. Stromček

Valné zhromaždenie KGaK Banská Bystrica
hotel Dixon

10

15. – 16. máj 2014 SSGK, ČSGK, ÚGKK SR
Ing. Ľ. Hudecová, PhD.

XI. konferencia o katastri nehnuteľnosti
konferencia venovaná k 50. výročiu  
vydania zákona o evidencii nehnuteľností 
a 20 rokom národných katastrov

Častá-Papiernička 10

16. jún 2014 KG SVF STU BA, SSFDP 
prof. Ing. A. Kopáčik, PhD.

Technológie priestorového modelovania 
krajiny a objektov – prístupy a výsledky
venované 100. výročiu narodenia 
prof. Dr. Ing. P. Gála, CSc.

Bratislava
Stavebná fakulta, STU v Bratislave

10

16. september 2014 SSGK, Vodohospodárska 
výstavba, š. p., KG SVF STU BA 
Ing. Š. Lukáč

Meranie, monitorovanie a vyhodnoco-
vanie posunov na vodohospodárskych 
stavbách
odborný seminár

Bratislava
Stavebná fakulta, STU v Bratislave

10

20. – 24. október 2014 KMPÚ SVF STU BA 
Ing. R. Fencík

Aktivity v kartografii 
odborný seminár

Bratislava 10

6. – 7. november 2014 KGaK
Ing. V. Stromček                             

22. slovenské geodetické dni
odborno-spoločenské podujatie

Žilina
Holiday Inn Žilina

10

v priebehu roka 2014 KGaK
krajskí zástupcovia KGaK                            

pracovné stretnutia členov KGaK podľa 
regiónov

5

Zahraničné odborné podujatia v roku 2014

19. – 20. február 2014 SPOLEK ZEMĚMĚŘIČŮ BRNO 
Ing. J. Bureš, PhD.

49. geodetické informační dny
odborný seminár 

ČR, Brno
hotel Avanti 

10

3. – 4. apríl 2014 KG SVF STU Bratislava, 
SVF ČVUT Praha 
prof. Ing. A. Kopáčik, PhD.

INGEO 2014
6. medzinárodná konferencia

ČR, Praha 10

24. apríl 2014 ČSGK
Ing. J. Bureš, PhD.

Geodézie ve stavebnictví a průmyslu
odborný seminár

ČR, Brno
Kongresové centrum na výstavišti

10

16. – 21. jún 2014 FIG XXV. FIG Congress
konferencia, výstava

Malajzia
Kuala Lumpur

10

4. – 5. september 2014 ČSGK, SSGK
Ing. V. Šanda

Geodézia a kartografia v doprave
12. medzinárodná konferencia

ČR, Olomouc 10

6. – 9. október 2014 SGP, ČSGK, SSGK XX. POĽSKO-ČESKO-SLOVENSKÉ  
GEODETICKÉ DNI | INTERGEO 2014

Nemecko, Berlín 10

aktualizácia plánu v priebehu roka 2014 vyhradená

Plán odborných podujatí na rok 2014

N á z o r y ,  p o s t r e h y ,  n á v r h y  a  o z n a m y  č l e n o v  K G a K
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Správy z činnosti orgánov KGaK

Krátka správa z činnosti orgánov 
KGaK č. 1/2014
autor: Ing. Peter Repáň, 24. 1. 2014, 12:30

9. januára 2013 sa v Prešove uskutočnila pra-
covná porada členov Komory Prešovského 
kraja ohľadne aktuálneho spôsobu vykoná-
vania našich činností pre kataster nehnuteľ-
ností. Bližšie informácie vie podať Ing. Peter 
Repáň, regionálny zástupca pre Prešovský 
kraj, e-mail: peter.repan@pce.sk.

Krátka správa z činnosti orgánov 
KGaK č. 2/2014
autor: Ing. Peter Repáň, 24. 1. 2014, 12:30

22. januára 2014 sa v kancelárii Komory 
v Bratislave zišlo na svojom pravidelnom 
rokovaní predstavenstvo Komory. Na 
programe rokovania boli nasledujúce body: 
1. kontrola plnenia uznesení, 2. korešpon-
dencia, rôzne, 3. príprava VZ v Banskej Bys-
trici – kandidátka predstavenstva do orgá-
nov Komory, 4. zabezpečenie účasti na FIG 
2014, 5. vyhodnotenie rozpočtu za rok 2013, 
6. novely zákonov č. 215/1995 a 162/1995 
a 7. rozhodnutia o vydaní oprávnení. Bližšie 
informácie vedia podať členovia predstaven-
stva alebo regionálni zástupcovia.

Krátka správa z činnosti orgánov 
KGaK č. 3/2014
autor: Ing. Vladimír Raškovič, 24. 1. 2014, 
12:30

V novembri 2013 sa uskutočnilo stretnutie na 
ÚGKK, kde sme ponúkli na nasadenie apliká-
ciu, ktorá by do zavedenia OPIS a webových 
služieb pre geodetov zabezpečila priblíženie 
sa ku „Katastru v obývačke”. Aplikáciu by 
mala každá dokumentácia, ktorá vydáva 
údaje z SGI pre geodetov vo forme výrezov 
VGI. Aplikácia na základe zadaného súboru 
VGI vygeneruje údaje popisných informácií 
KN v rozsahu parciel vo VGI, odstráni rodné 

čísla a vytvorí súbor vo výmennom formáte 
FPU, vhodný na ďalšie počítačové spraco-
vanie. Geodet tak získa takmer úplné infor-
mácie SPIKN zo svojho záujmového územia 
bez závislosti od katastrálneho portálu a má 
možnosť konvertovať ich a prehliadať v ľubo-
voľnom formáte. Nie je problém takto genero-
vané súbory posielať e-mailom.
ÚGKK z dôvodu inej pracovnej vyťaženosti 
bližšie o tejto možnej službe pre geodetov 
zatiaľ nerokoval.
O posúdenie a vyjadrenie sa k technickej 
stránke nasadenia sme si dovolili požiadať 
VÚGK. Výsledok zatiaľ nemáme.
Bližšie informácie môže poskytnúť Ing. Vladi-
mír Raškovič, člen katastrálnej komisie KGaK 
– rasko@gok.sk.

Krátka správa z činnosti orgánov 
KGaK č. 4/2014
autor: Ing. Peter Repáň, 18. 2. 2014, 10:20

5. februára 2013 sa v Bratislave na Stavebnej 
fakulte STU uskutočnil seminár „Pozemkové 
spoločenstvá – história a súčasnosť“, ktorý 
organizovala Katedra mapovania a pozemko-
vých úprav SvF STU a Slovenská spoločnosť 
geodetov a kartografov (SSGK). Seminár bol 
svojím zameraním jedinečný a obsah predne-
sených príspevkov bol veľmi zaujímavý a ak-
tuálny. Bližšie informácie by ste mali získať na 
webovom sídle SSGK www.ssgk.sk, kde by 
mali byť uverejnené prezentácie príspevkov 
a na požiadanie by malo byť možné získať aj 
kompletný zborník vo formáte Adobe Reader 
PDF. Bližšie informácie vie podať Ing. Peter 
Repáň, člen predstavenstva a účastník semi-
nára, e-mail: peter.repan@pce.sk.

Krátka správa z činnosti orgánov 
KGaK č. 5/2014
autor: Ján Hardoš, 18. 2. 2014

Na pozvanie predsedu SKSI prof. Ing. Dr. Vla-
dimíra Benku, PhD. a podpredsedu SKSI Ing. 

Antona Vyskoča sa Ing. Ján Hardoš za KGaK 
zúčastnil na pracovnom stretnutí k honorá-
rovým poriadkom so zástupcami rakúskej 
Spolkovej komory architektov a inžinierov 
– konzultantov BAIK (zastúpenej Dipl.-Ing. 
Klausom Thuriedllom) a prof. Hansom Lech-
nerom, expertom pre nemecký honorárový 
poriadok HOAI. Ďalším prizvaným hosťom 
bol prezident Slovenského zväzu stavebných 
inžinierov Ing. Juraj Nagy, CSc.
Rokovanie sa uskutočnilo 10. februára 2014 
na pôde Slovenskej komory stavebných inži-
nierov. Cieľom stretnutia bolo získanie skúse-
ností v oblasti znovuzavedenia honorárových 
poriadkov v Nemecku, ako aj oboznámenie 
sa s aktivitami rakúskej komory BAIK v tejto 
oblasti. Rokovalo sa aj o možnosti vzájomnej 
spolupráce pri snahe o zavedenie honoráro-
vých poriadkov v EÚ. 
Bližšie informácie u Ing. Jána Hardoša.

Krátka správa z činnosti orgánov 
KGaK č. 6/2014
autor: Ing. Peter Repáň, 20. 2. 2014, 11:40

18. 2. 2013 sa v Prešove vo veľkej sále 
Okresného úradu uskutočnilo regionálne 
stretnutie členov Komory Prešovského 
a Ko  šického kraja, ktorého sa zúčastnilo 89 
našich členov. Predmetom stretnutia bolo 
okrem iného informovanie o činnosti orgánov 
Komory, o aktuálnych otázkach nášho rezor-
tu a o nadchádzajúcom valnom zhromaždení 
Komory. Prítomní podporili myšlienku zaviesť 
plateného predsedu predstavenstva, ktorý 
by sa na plný úväzok venoval práci pre Ko-
moru a sú aj za zavedenie systému regionál-
neho zastúpenia v orgánoch Komory. Bližšie 
informácie vie podať Ing. Peter Repáň, člen 
predstavenstva a regionálny zástupca, e-mail: 
peter.repan@pce.sk.
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VéGéeS 2014 – Voleyball Geodetic Summit 2014
11. ročník volejbalového turnaja geodetov a sympatizantov

Dátum a miesto konania: 25. januára 2014 
v Bratislave, telocvičňa Metodova

Program:

 8:30  – 9:00  prezentácia, vyžrebovanie 
účastníkov do družstiev

 9:30  – 16:00 turnaj družstiev
 12:00  – 13:00 medzihra guláš
 16:30  – 17:00  vyhodnotenie turnaja 

a záverečná tombola

Na turnaji sa zúčastnilo 37 súťažiacich, ktorí 
boli vyžrebovaní do šiestich družstiev.
Odohralo sa 15 vzájomných zápasov.

Zlaté medaily si odnieslo víťazné družstvo 
v zložení:

kapitánka – Mirka Hupková,
hráči – Zuzana Fraštiová, Aďo Gunár, Martin 
Domány, Kornel Gajdar, Martin Henčel

V úvode, ešte pred otvorením turnaja, sme 
si symbolickou minútkou ticha spomenuli na 
priateľa a dlhoročného aktívneho hráča aj 
účastníka turnaja Vlada Gráca, ktorý naše ra-
dy nečakane opustil v minulom roku. Po troch 
rokoch takýchto smutných začiatkov turnaja 
si všetci želáme, aby budúci už takýto nebol.

Tohtoročný turnaj sa niesol v bojovej, ale 
priateľskej atmosfére. Bojovalo sa do po-
slednej minútky. E-mailové reakcie hráčov 
v pondelok po turnaji boli síce dosť bolestivé, 
ale väčšina sa už teší na budúci ročník. Ve-
ríme, že sa stretneme ešte vo väčšom počte 
a s lepšou chuťou hrať.

Poďakovanie za úspešný priebeh všetkých jedenástich ročníkov patrí hlavne usporiadateľke 
Zuzke Balgovej, firme GEO-KOD, s. r. o., všetkým účastníkom a návštevníkom turnaja.

Spoločná fotografia.

Víťazné družstvo v zložení: Mirka Hupková, Zuzana Fraštiová, Aďo Gunár, Martin Domány, Kornel Gajdar, Martin Henčel
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Vďaka sponzorom, firmám GEO-KOD, s.  r.  o., GEODIS Slovakia, s. r. o., 
GEOTECH, s. r. o., Ing. Milan Paulík, Pivovary TOPVAR, a. s., SGS Hol-
ding, a. s., VILLA, s. r. o., GEO TRONICS, Slovakia, s. r. o., DOPRASTAV, 
a. s., bolo ocenených všetkých 6 družstiev a na každého účastníka sa 
ušiel darček aj v záverečnej tombole.
Zároveň by sme chceli pozvať všetkých aktívnych priaznivcov volejba-

lu a nemusia to byť len „volejbaloví profesionáli“, na budúci už 12. roč-
ník turnaja – s predpokladaným termínom 24. januára 2015.

Znova sa lúčim s pozdravom: „Športu zdar a volejbalu zvlášť!“

Ing. Renáta Šrámková

členka Redakčnej rady SGaK

Momentky z turnaja.

Spomíname 
si na zosnulého 

spoluhráča.
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Aj napriek celosvetovému trendu nárastu jednomužných robotických totálnych sta-
níc sú na Slovensku stále najpredávanejšími prístrojmi manuálne totálne stanice. 
Je to zapríčinené aj obavami z odcudzenia či zničenia jednomužného prístroja na 
stanovisku. 

Leica Viva TS11 je najpokročilejšia manuálna totálna stanica, akú momentálne nájde-
te na trhu. Vybavená je intuitívnym softvérom SmartWorx Viva s veľkým množstvom 
sofistikovaných programových aplikácií dodávaných ako štandard. Prístroj používa 
identický ovládací softvér ako prístroje z najvyšších radov Leica. Na prístroj je mož-
né nasadiť anténu GNSS a vytvoriť tak tzv. „SmartStation“. Vďaka fotogrametrickej 
kamere možno získavať snímky s vysokým rozlíšením a následne ich spracovať vo 
fotogrametrickom softvéri. Zákazku tak úspešne dokončíte, nech ste kdekoľvek. 

N o v i n k y  p r í s t r o j o v e j  a  s p r a c o v a t e ľ s k e j  t e c h n i k y

Najdôležitejšie o totálnej stanici Leica Viva TS11:

Meranie:
 uhlová presnosť: 1‘‘, 2‘‘, 3‘‘, 5‘‘
 presnosť merania vzdialenosti na hranol 1 mm+1,5 ppm
 bezhranolové meranie PinPoint až do 1 000 m (2 mm + 2 ppm)
 vytyčovacie svetlá, laserová olovnica, nekonečné pohybovky

Náčrt rýchlo a jednoducho (model TS11I):
 5 Mpixelová širokouhlá kamera
 20 obrázkov za sekundu s až 4-násobným zväčšením
 editácia obrázka priamo na displeji totálnej stanice
 priradenie obrázka k ľubovoľnému bodu alebo zameranému objektu

Ovládací softvér SmartWorx:
 intuitívne ovládanie bez nutnosti predchádzajúcich odborných znalostí
 jednoduchá a rýchla práca so súbormi dxf a ich export na USB alebo SD-kartu
 v štandardnej výbave balík rozšírených aplikácií

Kombinácia GNSS a totálnej stanice:
 Leica Smartstation – určenie stanoviska bez potreby orientačných bodov
 kompatibilita a rýchlosť prenosu

Spoločnosť Geodis Slovakia, s. r. o., s hrdosťou predsta-
vuje bezpilotný letecký systém (UAS) SIRIUS PRO. Je 
určený na veľmi presné automatizované mapovanie, či 
už je záujmovou oblasťou stavenisko, potrubné vedenie, 
miesta postihnuté rôznymi katastrofami, baňa, lom ale-
bo akékoľvek iné miesto bez ohľadu na členitosť terénu.
Topcon SIRIUS PRO systém je vyvinutý na základe stra-
tegického partnerstva medzi spoločnosťami Topcon 
Europe Positioning a MAVinci GmbH.
Výsledkom tejto spolupráce je jedinečný bezpilotný le-
tecký systém SIRIUS PRO.

Medzi základné prednosti systému patrí:

 jednoduchá obsluha vo všetkých fázach projektu 
(plánovanie letu, tvorba ortofotomapy a digitálneho 
výškového modelu)

 obsluha vyžadujúca iba 1 osobu
 automatizovaný alebo asistovaný štart / pristátie
 schopnosť pracovať v silnom vetre (50 – 65 km/h) 

a daždi
 schopnosť pracovať v širokom teplotnom rozmedzí 

(–20°C až +45°C)
 plne zabudovaný 100Hz RTK systém TOPCON
 presnosť 5 cm bez nutnosti používať pozemné kon-

trolné body

 v horských oblastiach sa letový plán prispôsobí výš-
kovému modelu terénu

Totálna stanica Leica Viva TS11

Viac informácií o totálnej stanici Leica Viva TS11 nájdete na www.geotech.sk, tps@geotech.sk alebo na www.fb.com/geotech.sk.

Topcon SIRIUS PRO powered by MAVinci

SIRIUS UAS

Všetky tieto vlastnosti uprednostňujú systém Topcon 
SIRIUS PRO pred konkurenciou aj vďaka tomu, že 
umožňujú vykonávať presné mapovanie i v ťažko prí-
stupných oblastiach, kde by umiestňovanie pozemných 
kontrolných bodov bolo komplikované alebo nemožné.

Váš záujem o túto technológiu alebo ďalšie špičkové 
technológie firmy TOPCON budeme radi reflektovať na 
emailovej adrese geotopcon@geodis.sk.
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Dámy a páni,
valné zhromaždenie (VZ) Komory geodetov 
a kartografov (KGaK) je v zmysle zákona 
č. 216/1995 Z. z. o komore geodetov a kar-
tografov jej najvyšším orgánom. Schádza sa 
a rokuje raz za rok a jeho hlavnou úlohou je 
zhodnotiť činnosť Komory za predchádzajúci 
rok, alebo tak ako je to v tomto roku, aj celé 
trojročné volebné obdobie. Program VZ je da-
ný Stanovami komory. Prerokované budú sprá-
vy jej orgánov, vyhodnotíme plnenie prijatých 
uznesení, čerpanie rozpočtu a návrh nového 
rozpočtu. Predložíme vám aj návrhy na zmeny 
v dokumentoch, resp. vnútorných predpisoch 
Komory. Dôležitým bodom programu budú aj 
voľby nových orgánov. Máme záujem o to, aby 
bol program rokovania VZ pre autorizovaných 
geodetov a kartografov zaujímavý, preto na VZ 
zaraďujeme aj informácie odborného charak-

POZVÁNKAPOZVÁNKA

teru. Priestor na vystúpenia vytvoríme aj zá-
stupcom vedenia Úradu geodézie, kartografie 
a katastra Slovenskej republiky. Veríme, že sa 
dozvieme zaujímavé informácie o koncepč-
ných zámeroch rezortu, aj o prípravách nové-
ho katastrálneho zákona a zákona o geodézii 
a kartografii, ktoré podstatným spôsobom me-
nia pôsobenie našej Komory.

Valné zhromaždenie Komory sa tohto roku 
uskutoční 28. marca v Banskej Bystrici, v hote-
li Dixon. Teší nás, že v posledných rokoch sme 
zaznamenali zvýšený záujem členov Komory 
o účasť na VZ. Preto sa naň chceme dobre pri-
praviť. Valné zhromaždenie vytvára aj priestor 
na stretnutie s bývalými spolužiakmi, kolegami 
a možnosť poradiť sa, či pospomínať.

Ako som už spomenul, na VZ v Banskej 
Bystrici budú prebiehať aj voľby nových orgá-
nov pre nastávajúce trojročné volebné obdo-

bie. Každý člen Komory má právo navrhovať 
svojich kandidátov do volieb a sám byť vole-
ný. Skúsenosť nám ukazuje, že pri každých 
voľbách sa obmieňa približne 20 % členov jej 
orgánov. Pozitívnou skúsenosťou je, že roko-
vania VZ Komory sa vyznačujú odbornosťou 
a kultivovanosťou jeho účastníkov. Pred-
pokladáme, že niektorí z nich sa rozhodnú 
kandidovať vo voľbách na funkcie v orgánoch 
Komory a uplatniť tak svoj odborný a ľudský 
potenciál v jej činnosti.

Vážení autorizovaní geodeti a kartografi, 
srdečne vás v mene predstavenstva KGaK 
pozývam na valné zhromaždenie do Banskej 
Bystrice.

Ing. Vladimír Stromček

predseda predstavenstva Komory geodetov 
a kartografov

Hotel DIXONHotel DIXON

Šverm
ova

Švermova

R1R1
E77E77

R1R1
E77E77

Ortofotomapa © GEODIS SLOVAKIA, s.r.o., 2012
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Informácie zo zasadania predstavenstva KGaK 
28. novembra 2013 v Bratislave

Uznesenie 1/2011 Z č.3/2011

Snahou KGaK bude pripravovať odborné ak-
cie pre svojich členov na aktuálne odborné 
témy.
Z: Ing. Stromček, regionálni zástupcovia 
(regionálny výbor) T: priebežne 

Hardoš: Informoval o zrealizovanej konferen-
cii Tatry 2013, na ktorej bol 1. deň venovaný 
interakcii geodetických meraní s prostredím 
(geofyzika, atmosféra, hydrosféra, tiažové 
pole, geodynamika, časové rady v SKPOS) 
a 2. deň viac zrealizovaným projektom v ge-
odézii. Z GKÚ odznela k SKPOS potreba kon-
troly z dôvodu možných občasných nepres-
ností presahujúcich deklarovanú presnosť 
RTK spôsobenú premenlivosťou prírodných 
podmienok. Na presnejšie merania sa odpo-
rúča využívať statiku a postprocesing alebo 
spätný monitoring na webe, kde sú zverejne-
né odchýlky v danom čase. 

Uznesenie 9/2012 Z č. 1/2012

Na námet disciplinárnej komisie KGaK sa jej 
členovia budú zaoberať eventuálnou zme-
nou formy vzdelávania do budúcnosti a pre-
skúmajú možnosti e-learningu.
Z: členovia predstavenstva T: v texte

Geisseová: Z konzultácie s firmou DuoMe-
dia o možnosti spracovania e-learningu pro-

Informácie zo zasadania predstavenstva KGaK 
22. januára 2014 v Bratislave

Uznesenie 1/2011 Z č.3/2011

Snahou KGaK bude pripravovať odborné akcie 
pre svojich členov na aktuálne odborné témy.
Z: Ing. Stromček, regionálni zástupcovia 
(regionálny výbor)  T: priebežne 

Stromček: Slovenská spoločnosť geodetov 

stredníctvom webového rozhrania stránky 
KGaK vyplýva: riešením je vývoj modulu pre 
Typo3 podľa presne danej analýzy e-learnin-
gu. V úvode sa spracuje analýza požiada-
viek, procesu e-learningu a návrh projektu. 
Následne po schválení a podpise zmluvy 
produkcia a nasadenie na web. Systém by 
umožňoval vstup do e-learningu v dohodnu-
tom rozsahu a sledovanie priebehu. Bez ana-
lýzy informácií, koľko testov, otázok a úrovní, 
aká bude ich hierarchia (proces vzdeláva-
nia) a aký bude spôsob vyhodnocovania, nie 
je možné spracovať cenovú ponuku.

Repáň: je potrebné s investíciami do e-learnin-
gu počkať, vzhľadom na neoficiálne informácie 
o zámere ÚGKK SR zakotviť do legislatívy po-
vinnosť periodického preskúšavania držiteľov 
oprávnení autorizovaného geodeta a kartografa.

Hardoš: informoval o pripravovanej revízii 
v regulovaných povolaniach cez EÚ.

Uznesenie 6/2011 Spoločné rokovanie 

Kancelária KGaK archivuje kópie projek-
tov predkladaných na kvalifikačnú skúšku 
v elektronickom formáte. Právna kancelária 
posúdi ďalšie podrobnosti k elektronickej 
forme projektov a ich archivácii v KGaK. 
Z: tajomníčka KGaK, členovia Skúšobnej a autorizačnej 
komisie T: splnené

Lukáč: Uskutočnilo sa stretnutie predsedu 
SaAK KGaK so zástupcami advokátskej kan-
celárie.

Geisseová: JUDr. Mičudová pri osobnej náv-
števe v kancelárii KGaK prezrela niektoré 
projekty predkladané na kvalifikačnú skúšku. 
Záver: návrh na doplnenie jednotlivých tla-
čív, ktoré sú odovzdávané ku KS z IG, keďže 
projekty možno považovať za autorské diela. 
K súhlasu autora sa preto odporúča uviesť 
aj účel, rozsah, spôsob a ďalšie náležitosti 
a súčasne aj súhlas ostatných spoluautorov. 
Bez novelizácie zákona a príslušných vnú-
torných predpisov KGaK je postih za pred-
loženie „nekorektných“ dokladov na skúšku 
a následné „podvodné“ vykonanie skúšky 
momentálne viac menej nepostihnuteľné.

Uznesenie 20/2013 Z č. 6/2013 

Na základe analýz a rôzneho právneho po-
stavenia subjektov v KGaK sa KGaK nemôže 
stať kolektívnym členom ZZGK. Spolupráca 
medzi oboma organizáciami bude pokračo-
vať. V prípade rokovaní bude spracované 
podporné odborné stanovisko KGaK ako 
profesijnej organizácie.
Z: členovia Predstavenstva T: v texte

a kartografov v úzkej spolupráci s Katedrou 
mapovania a pozemkových úprav, SvF STU 
v Bratislave, usporiada 5. februára 2014 
v priestoroch STU odborný seminár Pozem-
kové spoločenstvá – história a súčasnosť. 
ÚGKK SR pripravuje Katastrálnu konferenciu.

18. decembra 2013 sa uskutočnilo regionál-
ne stretnutie členov KGaK v Žiline.

Uznesenie 9/2012 Z č. 1/2012

Na námet disciplinárnej komisie KGaK sa jej 
členovia budú zaoberať eventuálnou zme-
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Noví členovia Komory geodetov a kartografov zapísaní v období 
od 10. októbra 2013 do 19. februára 2014
Evidenč. č. Meno Rozsah oprávnenia dátum

999 Ing. Peter Bajus A  7. 2. 2014
1000 Ing. Robert Geisse, PhD. A  7. 2. 2014
1001 Ing. Ján Kotúľ A  7. 2. 2014
1002 Ing. Peter Lanátor B 7. 2. 2014
1003 Ing. Jaroslav Kolárik B 7. 2. 2014
1004 Ing. Pavol Domin A  7. 2. 2014

KGaK pozastavila činnosť AGaK týmto fyzickým osobám 
(stav k 19. 2. 2014)
Evidenč. č. Meno Rozsah oprávnenia dátum

952 Ing. Patrik Hensel A  1. 1. 2014
184 Ing. Marián Kalabus A  1. 1. 2014
243 Ing. Ján Lištiak C 1. 1. 2014
991 Ing. Peter Šuchter A  1. 1. 2014
403 Ing. Eva Tomašovská A  1. 1. 2014
439 Ing. Darina Zednikovi-

čová 
A  1. 1. 2014

473 Ing. Marián Doval B 12. 2. 2014
272 Ing. Ivan Horváth B 18. 2. 2014

KGaK vyčiarkla zo zoznamu AGaK na vlastnú žiadosť 
(stav k 19. 2. 2014)
Evidenč. č. Meno Rozsah oprávnenia dátum

591 Ing. Štefan Kellner A  1. 1. 2014
Vysvetlivky: A – podľa § 6 písm. a) až e) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii 
a kartografii,  B – podľa § 6 písm. d) až j) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii 
a kartografii, C – podľa § 6 zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii  
 Ing. Ingrid Geisseová, tajomníčka KGaK

nou formy vzdelávania do budúcnosti a pre-
skúmajú možnosti e-learningu.
Z: členovia predstavenstva T: v texte

Stromček: V predbežnom návrhu novely Ka-
tastrálneho zákona je navrhované periodické 

preskúšavanie držiteľov osvedčení vydaných 
ÚGKK SR. 

Hardoš: Iniciatíva Úradu vznikla v čase, keď 
nemali informácie o pripravovanej revízii 
v regulovaných povolaniach.

Uznesenie 21/2014 Z č. 1/2014

Predstavenstvo prijalo úlohu vydávať krátke 
správy z činnosti orgánov Komory a odosie-
lať ich členom prostredníctvom e-mailu.
Z: členovia orgánov KGaK T: ihneď
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