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V Turčianskych Tepliciach dňa 14. 12. 2020

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámenie
o začatí prešetrovania údajov katastra nehnuteľností
V zmysle § 18 ods. 1 písm. c) zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o
zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších
predpisov (ďalej len „katastrálny zákon“) okresný úrad spravuje a aktualizuje katastrálny operát
v mene úradu v súlade s právnym stavom a so skutočným stavom na základe ohlásených zmien,
zmien zistených pri prešetrovaní údajov katastra, zmien zistených pri revízii údajov katastra a
zmien zistených pri obnove katastrálneho operátu; katastrálny operát spravuje a aktualizuje v
súčinnosti s vlastníkmi, s inými oprávnenými osobami, obcami a so štátnymi orgánmi.
Okresný úrad Turčianske Teplice, katastrálny odbor (ďalej len „OÚ TR, KO“) začal
v zmysle ustanovenia § 57 katastrálneho zákona prešetrovanie údajov katastra nehnuteľností
v katastrálnom území (ďalej len „k. ú.“) Sklené a zistil nesúlad medzi údajmi evidovanými
v súbore popisných informácií katastra nehnuteľností (ďalej len „SPI KN“) a údajmi
evidovanými v súbore geodetických informácií katastra nehnuteľností (ďalej len „SGI KN).
Konkrétne ide o nesúlad evidencie kódu pôvodného k. ú. pri parcelách registra „E“ katastra
nehnuteľností (ďalej len „E-KN“), ktoré sú v SGI KN vo vektorovej mape určeného operátu
zobrazené s kódom pôvodného k. ú. 1 a v SPI KN v listoch vlastníctva sú totožné E-KN parcely
evidované s kódom pôvodného k. ú. 10 – ROEP. Z dôvodu zosúladenia údajov evidovaných
v SPI KN s SGI KN v k. ú. Sklené OÚ TR, KO vykoná opravu chyby v katastrálnom operáte.
V zmysle ustanovenia § 59 ods. 1 katastrálneho zákona konanie o oprave chyby je konanie,
v ktorom okresný úrad opravuje chybné údaje katastra, ktoré vznikli jeho vlastnou činnosťou
alebo činnosťou iných štátnych orgánov, notárov alebo iných osôb na základe chybných
podkladov okresného úradu. Oprava chyby sa vykoná zápisom do katastra na základe
rozhodnutia o oprave chyby alebo protokolu o oprave chyby.
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