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Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 

Nová legislatíva v odbore geodézia a kartografia 

 
• dňa 19. júna 2018 – novela katastrálneho zákona schválená 

Národnou radou Slovenskej republiky 

 

• v Zbierke zákonov SR zákon publikovaný pod č. 212/2018 Z. z. 

 

• účinnosť od 1. októbra 2018 
 

• odložená účinnosť 3 ustanovení zákona – od 1. októbra 2019  

 
 možnosť podať návrh na vykonanie záznamu prostredníctvom elektronického 

formulára, 

 

 skrátenie lehoty na vykonanie záznamu zo 60 na 30 dní 

 

 evidovanie údajov o rodinných domoch, bytových domoch a bytoch v bytových 
domoch 

 



Novela vyhlášky č. 461/2009 Z. z. 

• účinnosť od 1. októbra 2018 
 

• publikovaná v Zbierke zákonov SR pod č. 263/2018 Z. z.  

 

 

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 



Základné zmeny, ktoré priniesla novela                            

katastrálneho zákona 
  

• nová kompetencia ÚGKK SR rozhodovať na centrálnej úrovni 
v pochybnostiach o predmete evidovania v katastri 

 

• do obsahu katastra sa  zaviedla evidencia cien nehnuteľností a určili 
sa pravidlá zapisovania údaja o cene nehnuteľnosti do katastra 
nehnuteľností 

 

• upravili sa ustanovenia týkajúce sa katastrálnych konaní: 

 

 úprava náležitostí návrhu na začatie katastrálneho konania 

 skrátenie niektorých lehôt v katastrálnom konaní 

 precizovali sa ustanovenia o oprave chyby v katastrálnom 
operáte, pričom sa zároveň rozšírili dôvody, kedy môže okresný 
úrad opraviť chybu v katastrálnom operáte 

 

• upravili sa podmienky zápisu stavieb, bytov a nebytových priestorov 
do katastra nehnuteľností a ich výmaz z katastra nehnuteľností 

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 



Základné zmeny, ktoré priniesla novela KZ 

  

• upravili sa jednoznačné pravidlá verejnosti katastrálneho 
operátu a poskytovania údajov katastra 

 

 nový výstup z katastra – súpis nehnuteľností, 

 nová elektronická služba – sledovanie zmien   

    v katastri nehnuteľností, 

 

• namiesto fyzického prikladania geometrického plánu stačí 
v návrhu na začatie konania uviesť číslo úradného 
overenia geometrického plánu, 

 

• upravili sa pravidlá vydávania Preukazu geodeta 
a vedenia Centrálneho registra geodetov Úradom 
geodézie, kartografie a katastra SR. 
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Novela vyhlášky č. 300/2009 Z. z. 

• účinnosť od 1. októbra 2019 

 

• publikovaná v Zbierke zákonov SR pod č. 276/2019 Z. z. 
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Základné zmeny, ktoré priniesla novela  

vyhlášky č. 300/2009 Z. z. 

 

• upravujú sa prílohy k žiadosti o vydanie Preukazu geodeta a v prílohe 
k vyhláške sa zavádza jednotný vzor žiadosti o vydanie tohto preukazu,  

 

• upravujú sa definície záväzných geodetických systémov, k jednotlivým 
definíciám sa pridávajú tzv. EPSG kódy, 

 

• upravuje sa záväznosť Rezortnej transformačnej služby – jej záväznosť sa 
novo určuje len pre tie vybrané geodetické a kartografické činnosti, ktorých 
výsledky sa preberajú do informačného systému katastra nehnuteľností, 

 

• zdôrazňuje sa význam Slovenskej priestorovej observačnej služby, 

 

• upravujú sa ustanovenia o informačnom systéme geodézie, kartografie 
a katastra a detailnejšie sa určuje obsah Základnej bázy údajov pre 
geografický informačný systém, 

 

• upravujú sa podrobnosti o evidovaní údajov o rodinných domoch, bytových 
domoch a bytoch v bytových domoch – aplikácia zoznam stavieb, 
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Základné zmeny, ktoré priniesla novela  

vyhlášky č. 300/2009 Z. z. 

• Určuje sa spôsob autorizačného overenia v prípade znalca 

ustanoveného v súdnom konaní 

 

V § 40 odsek 5 znie: 

„(5) Znalec v odbore geodézie a kartografie podľa osobitného 

predpisu, ak je ustanovený za znalca v súdnom konaní, vykoná 

autorizačné overenie na všetkých prvopisoch výsledného operátu 

vybraných geodetických a kartografických činností doložkou. 

Doložka obsahuje údaj o tom, že náležitosťami a presnosťou 

zodpovedá predpisom, meno, priezvisko, číslo osvedčenia 

o osobitnej odbornej spôsobilosti vydaného úradom, podpis, číslo 

spisu, pod ktorým je súdne konanie vedené na súde, dátum a 

odtlačok pečiatky znalca.“. 
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Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 

§ 4 ods. 2 zákona o geodézii a kartografii 

(kompetencie ÚGKK SR) 

od 1. októbra 2018 

 

vydávanie preukazu geodeta (§ 4 ods. 2 písm. j) 

 

- už iba jeden preukaz, ktorý vydá ÚGKK SR, 

- vstup a vjazd na cudzie nehnuteľnosti a získanie údajov z 
Informačného systému geodézie, kartografie a katastra, 

- platnosť na celom území SR, 

- platnosť 5 rokov, bez možnosti predĺženia, 

- správny poplatok vo výške 4,50 eur 

 

vedenie Centrálneho registra geodetov [§ 4 ods. 2 
písm. k)] 
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Rozhodovanie v pochybnostiach o 

predmete evidovania v katastri 

nehnuteľností 

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 



 

 

  Nová kompetencia ÚGKK SR od 1. októbra 2018 

  Rozhodovanie bez správneho konania 

  Pochybnosti o predmete evidovania v súvislosti so stavbami 

 

Definícia stavby z pohľadu legislatívy: 

 Občiansky zákonník - § 119 ods. 2 

Nehnuteľnosťami sú pozemky a stavby spojené so zemou pevným základom 

 

 Stavebný zákon - § 43 ods. 1 

Stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných 

výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou alebo ktorej osadenie vyžaduje 

úpravu podkladu. Pevným spojením so zemou sa rozumie: 

1. spojenie pevným základom, 

2. upevnenie strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ v zemi alebo 

o inú stavbu, 

3. ukotvenie pilótami alebo lanami s kotvou v zemi alebo na inej stavbe, 

4. pripojenie na siete a zariadenia technického vybavenia územia, 

5. umiestnenie pod zemou. 
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Definícia stavby z pohľadu katastrálneho zákona 
 

 § 6: 
 

V katastri sa evidujú stavby spojené so zemou pevným základom, a to 
prienikom so zemským povrchom alebo priemetom ich vonkajšieho 
obvodu na zemský povrch, ktoré: 
 

1. sú označené súpisným číslom, 

2. nie sú označené súpisným číslom, 

3. sú rozostavanými stavbami v súvislosti so vznikom, zmenou alebo 
zánikom práva k nim, 

4. sú podzemnými stavbami, a to v miestach ich prienikov so zemským 
povrchom. 

 

 § 46: 
 

Stavba sa do katastra zapíše, ak je ohraničená obvodovými stenami a 
strešnou konštrukciou 
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Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 

Rozhodovanie v pochybnostiach o predmete evidovania v 

katastri § 6 ods. 2 KZ 

 

v pochybnostiach okresného úradu rozhoduje ÚGKK SR 

na rozhodovanie sa nevzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o 

správnom konaní (správny poriadok) 

ÚGKK SR: 

 rozhodne do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti 

okresného úradu,  

 do 5 dní odo dňa vydania rozhodnutia oznámi 

rozhodnutie okresnému úradu, 

 zverejní rozhodnutie na webovom sídle a 

elektronickej úradnej tabuli. 
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• ÚGKK SR zverejňuje rozhodnutia o predmete evidovania 
v katastri na: 

 

 svojom webovom sídle 

http://www.skgeodesy.sk/sk/ugkk/kataster-
nehnutelnosti/rozhodnutia-predmete-evidovania-kn/ 

 

 elektronickej úradnej tabuli 

https://cuet.slovensko.sk/ 

 

 intranete (pre vnútorné potreby OÚ KO) 

http://novy-intranet/ugkk/ko/predmet-evidovania-kn.html  
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Príklady z praxe 
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Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 

 GP na zameranie stavby 

 Pri overovaní GP sa neposudzuje, či zameraná stavba je predmetom 

evidovania v KN, až keď je doručená žiadosť o zápis. 

 Kombinácia kódov (kód využívania pozemku a druh pozemku) – príloha č. 2 

USM 13/2013 - 



Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 

Zoznam stavieb 

§ 20a zákona o geodézii a kartografii 

(účinnosť od 1. októbra 2019) 
 

(2) Obec súčasne s vydaním kolaudačného rozhodnutia o užívaní 
rodinného domu alebo o užívaní bytu v bytovom dome alebo o užívaní 
bytového domu zapíše do informačného systému geodézie, kartografie 
a katastra údaje o 

  

• úžitkovej ploche rodinného domu alebo o podlahovej ploche bytu,  

• počte izieb rodinného domu alebo bytu,  

• počte podlaží rodinného domu alebo bytového domu, 

• konštrukcii rodinného domu alebo bytového domu a  

• dátume kolaudácie rodinného domu alebo bytového domu. 

  

(3) Ak dôjde k zmene údajov podľa odseku 2, ktoré sú zapísané do 
informačného systému geodézie, kartografie a katastra, na základe 
ďalšieho kolaudačného rozhodnutia týkajúceho sa rodinného domu alebo 
bytu v bytovom dome, obec súčasne s jeho vydaním zapíše zmenené 
údaje do informačného systému geodézie, kartografie a katastra. 

 



Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 

Zoznam stavieb 

§ 9a vyhlášky č. 300/2009 Z. z. 

(účinnosť od 1. októbra 2019) 
 
(1) O rodinnom dome, bytovom dome a byte v bytovom dome sa na podklade kolaudačného 
rozhodnutia a jeho príloh zapisujú údaje o 

  

• úžitkovej ploche rodinného domu alebo o podlahovej ploche bytu; uvádzajú sa v m2 na dve 
desatinné miesta bez zaokrúhľovania, 

• počte izieb rodinného domu alebo bytu; uvádzajú sa celým číslom od 1,  

• počte podlaží rodinného domu alebo bytového domu; uvádzajú sa celým číslom od 1, ak odsek 4 
neustanovuje inak, 

• materiálnej konštrukcii rodinného domu alebo bytového domu; uvádzajú sa numerickým kódom 
podľa prílohy č. 2, 

• dátume právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia rodinného domu alebo bytového domu; uvádzajú 
sa v tvare  „dd.mm.rrrr“, kde „dd“ je deň, „mm“ je mesiac a „rrrr“ je rok. 

  

(2) Úžitková plocha rodinného domu je súčet všetkých podlahových plôch obytných miestností 
a príslušenstva rodinného domu bez plochy balkónov, lodžií a terás. 

 

(3) Izbou v rodinnom dome alebo byte v bytovom dome sa rozumie obytná miestnosť, ktorá svojím 
stavebnotechnickým riešením a vybavením spĺňa podmienky na trvalé bývanie. 

 

(4) Viacpodlažný byt v bytovom dome sa označí slovom „mezonet“. Ak ide o podlažie, ktoré má aspoň 
jednu tretinu podlahovej plochy šikmú konštrukciu krovu a ktorého zvislé obvodové steny nadväzujú 
na šikmú strešnú alebo stropnú konštrukciu, sa označí slovom „podkrovie“. Byt na medziposchodí sa 
označí slovom „mezanín“. 

 

(5) Údaje a ich zmena sa zapíše v deň ich vzniku alebo v deň, kedy zmena nastala. 
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Aplikácia – Zoznam stavieb 
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Ďakujem za pozornosť 
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