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 KRÁTKY POPIS PROBLEMATIKY 

1. Nový spôsob formy vyhotovenia dokumentov – konvertovanie dokumentu 
z pôvodnej listinnej podoby do novovzniknutého elektronického 
dokumentu; 

2. Aplikovanie do praxe novej formy vyhotovenia dokumentu v súlade 
s platnou legislatívou a kladenie dôrazu na uprednostňovanie 
elektronickej komunikácie pred papierovou (ochrana životného 
prostredia, urýchlenie konania, úspora poplatkov a pod.); 

3. Nejde o postup podľa § 31 ods. 2 ZoKN: Ak ide o zmluvu o prevode 
nehnuteľnosti, ktorá bola vyhotovená vo forme notárskej zápisnice alebo 
autorizovaná advokátom, okresný úrad posudzuje zmluvu iba z pohľadu, či 
je súladná s katastrálnym operátom a či sú splnené procesné podmienky 
na povolenie vkladu. 
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PREDPISY / PODKLADY 

1. Zákon č. 162/1995 Z. z o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a 
iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) (ďalej len „ZoKN“); 

2. Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti 
orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o 
e-Governmente) (ďalej len „ZoEG“); 

3. Vyhláška Ministerstva financií SR č. 275/2014 Z. z. o zaručenej konverzii 
(ďalej len „Vyhláška“); 

4. Oznámenie o dočasnom postupe pri konvertovaní dokumentov 
prostredníctvom zaručenej konverzie, zo dňa 04. 12. 2015 vydané Úradom 
geodézie, kartografie a katastra SR (Usmernenie UGKK). 
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ZÁKLADNÉ VÝŇATKY Z PRÁVNYCH PREDPISOV A PREDPOKLADY MOŽNOSTI 
UVEDENÉHO POSTUPU 

1. § 22. ods.4 ZoKN: Katastrálne konanie možno vykonať aj elektronicky. 

2. § 23. ods.1 ZoKN: Náležitosti elektronického podania sú rovnaké ako pri 
písomnom podaní. Pri elektronickom podaní sa podáva jeden rovnopis 
návrhu a jeden rovnopis príloh. 

3. § 23. ods.2 ZoKN: Pri elektronickom podaní musia byť všetky prílohy 
podané v elektronickej podobe a podpísané zaručeným elektronickým 
podpisom; ak sa v písomnom podaní vyžaduje osvedčený podpis, v 
elektronickom podaní mu zodpovedá zaručený elektronický podpis 
opatrený časovou pečiatkou. 

4. § 35 ods. 1 písm. b) ZoEG: Konverzia je postup, pri ktorom je celý, bežne 
zmyslami vnímateľný, informačný obsah pôvodného dokumentu v listinnej 
podobe transformovaný do novovzniknutého elektronického dokumentu. 

5. § 35 ods. 2 ZoEG: Zaručenou konverziou je konverzia s cieľom zachovania 
právnych účinkov pôvodného dokumentu a jeho použiteľnosti na právne 
úkony vykonaná postupom pre zaručenú konverziu podľa štvrtej časti. 

. 
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ZÁKLADNÉ VÝŇATKY Z PRÁVNYCH PREDPISOV A PREDPOKLADY MOŽNOSTI 
UVEDENÉHO POSTUPU 

6. § 35 ods. 2 ZoEG: Osobou oprávnenou vykonávať zaručenú konverziu (ďalej 
len „osoba vykonávajúca konverziu“) sa rozumie:  

a) orgán verejnej moci a notár; 
b) poštový podnik poskytujúci univerzálnu službu, ak je prevádzkovateľom 

integrovaného obslužného miesta;  
c) advokát alebo patentový zástupca, ak nejde o konverziu verejnej listiny. 

 

7. § 36 ods. 3 ZoEG: Osoba vykonávajúca konverziu pri zaručenej konverzii 
podľa § 35 ods.1písm. b:)  
a) transformuje pôvodný dokument v listinnej podobe na elektronický 

dokument,  
b) vytvorí osvedčovaciu doložku vo forme elektronického dokumentu,  
c) autorizuje osvedčovaciu doložku a novovzniknutý elektronický 

dokument spoločne a pripojí časovú pečiatku,  
d) vytvorí záznam o vykonanej zaručenej konverzii. 
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ZÁKLADNÉ VÝŇATKY Z PRÁVNYCH PREDPISOV A PREDPOKLADY MOŽNOSTI 
UVEDENÉHO POSTUPU 

8. § 39 ods. 1 ZoEG: Novovzniknutý dokument zo zaručenej konverzie, ktorý je 
neoddeliteľne spojený s osvedčovacou doložkou, má rovnaké právne účinky a 
je použiteľný na právne účely v rovnakom rozsahu ako pôvodný dokument, 
ktorého transformáciou vznikol. 

9. § 39 ods. 2 ZoEG: Novovzniknutý dokument zo zaručenej konverzie verejnej 
listiny, ktorý je neoddeliteľne spojený s osvedčovacou doložkou, je verejnou 
listinou. 

10. § 39 ods. 4 ZoEG: Osoba vykonávajúca konverziu, ktorá vykonala zaručenú 
konverziu, zodpovedá za dodržanie podmienok zaručenej konverzie, ale 
nezodpovedá za pravdivosť alebo úplnosť údajov, ktoré tvoria informačný 
obsah pôvodného dokumentu. 

11. z dôvodu aktuálnej absencie technických predpokladov súvisiacich s: 

a) osvedčovacou doložkou, a  

b) registrom na evidenciu o záznamoch konverzií,  

– ÚGKK SR po upresnení od Ministerstva financií SR dočasne (do 01. 03. 2017) 
stanovil postup pre vykonávanie zaručenej konverzie (viď Usmernenie ÚGKK). 
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STANOVENIE POSTUPU PO ZAČATÍ ELEKTRONICKÉHO KATASTRÁLNEHO 
(VKLADOVÉHO) KONANIA S KONVERTOVANÝMI DOKUMENTMI 

1. Doručenie dokumentu do elektronickej schránky Okresného úradu formou 
všeobecného podania (podávané cez portál www.slovensko.sk); 

2. Overenie správnosti vykonania zaručenej konverzie podľa § 36 ods. 2. a 3. 
ZoEG, najmä; 

a) Preverenie osoby vykonávajúcej konverziu (advokát alebo notár), pričom 
v rámci jedného katastrálneho (vkladového) konania môžu byť 
dokumenty konvertované aj od viacerých osôb vykonávajúcich konverziu 
(napríklad kúpna zmluva od notára, návrh na vklad od advokáta), 

b) Kontrola osvedčovacej doložky z pohľadu náležitostí podľa vzoru 
uvedeného v prílohe tohto materiálu 
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STANOVENIE POSTUPU PO ZAČATÍ ELEKTRONICKÉHO KATASTRÁLNEHO 
(VKLADOVÉHO) KONANIA S KONVERTOVANÝMI DOKUMENTMI 

3. Spôsob vyplnenia platobného predpisu: 

a) Číslo konania: - pridelené podľa plomby o zmene práva k nehnuteľnosti 
(napr. V 300/2016) – dopĺňa Okresný úrad podľa svojich interných 
pravidiel; 

b) Poznámka: - bude odpísaná informácia z údaju uvedeného v hornej časti 
prvej strany Návrhu na vklad do katastra nehnuteľností; 

c) Dátum platnosti – 15 dní od dátumu vystavenia; 

d) Služby na zaplatenie: ak obyčajné elektronické podanie – ID 506 (33 EUR) 
resp. ID 509 (18 EUR) ak aj oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad; 

e) Poplatníci: uvedie sa Navrhovateľ z návrhu na vklad. 
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STANOVENIE POSTUPU PO ZAČATÍ ELEKTRONICKÉHO KATASTRÁLNEHO 
(VKLADOVÉHO) KONANIA S KONVERTOVANÝMI DOKUMENTMI 

4. Zaslanie platobného predpisu e-mailom alebo do elektronickej schránky IBA 
na kontakt uvedený v hornej časti prvej strany Návrhu na vklad do katastra 
nehnuteľností (splnomocnenému zástupcovi Navrhovateľa na vklad do 
katastra nehnuteľností) 

5. Údaje ktoré budú vyplývať z hornej časti prvej strany Návrhu na vklad do 
katastra nehnuteľností a budú používané na vypĺňanie platobného predpisu 

a. text na uvedenie do údaju „Poznámka“ na platobnom predpise 

b. e-mail na elektronickú komunikáciu so zástupcom navrhovateľa (Okresný 
úrad zasiela poštu IBA na túto adresu zástupcu navrhovateľa, nezasiela 
účastníkom konania) 

c. poštová adresa zástupcu navrhovateľa na zasielanie všetkých písomnosti 
v zmysle plnomocenstva (Okresný úrad zasiela IBA na túto adresu 
zástupcu navrhovateľa, nezasiela účastníkom konania) 
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STANOVENIE POSTUPU PO ZAČATÍ ELEKTRONICKÉHO KATASTRÁLNEHO 
(VKLADOVÉHO) KONANIA S KONVERTOVANÝMI DOKUMENTMI 

6. rozhodovanie o povolení vkladu / prerušení konania / zastavení konania / 
zamietnutí návrhu (po zaplatení vyrubeného správneho poplatku); 

7. zaslanie rozhodnutia; uprednostňuje sa elektronická komunikácia pred 
písomnou (poštovou) komunikáciou, najmä: 

a. platobného predpisu,  

b. rozhodnutia o povolení vkladu, 

c. rozhodnutia o prerušení konania,  

d. rozhodnutia o zastavení konania,  

e. rozhodnutia o zamietnutí návrhu, 

f. a to prostredníctvom elektronickej schránky v zmysle § 11 a nasl. ZoEG 
alebo e-mailom. 
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PRÍLOHY PREZENTÁCIE 

1. vzor osvedčovacej doložky (k Záložnej zmluve) 

2. vzor celého konvertovaného dokumentu (Plnomocenstvo) 

3. vzor hornej časti prvej strany Návrhu na vklad do katastra nehnuteľností 

4. vzor platobného predpisu (konkrétny prípad z OÚ Poprad) 

5. usmernenie ÚGKK 

6. MFSR metodické usmernenie 

7. kontakty 
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VZOR OSVEDČOVACEJ DOLOŽKY (K ZÁLOŽNEJ ZMLUVE) 
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OSVEDČOVACIA DOLOŽKA 
Vyhotovená v súlade s ust. § 35 ods. 1, písm. b) zákona č. 305/2013 zákona č. 305/2013 Z. z.  o elektronickej podobe 

výkonu pôsobnosti orgánov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení 

neskorších právnych predpisov a Vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 275/2014 Z. z. o zaručenej 

konverzii v znení neskorších predpisov 

Bezpečnostné prvky - názov dokumentu – „Záložná zmluva; 

- posledná strana dokumentu obsahuje 

vlastnoručný podpis ...koho..., 

- ...ďalšie identifikačné prvky... 

Žiadateľ o konverziu vyhlásil, že nemá vedomosť o iných ako vyššie uvedených bezpečnostných 

prvkoch 

Formát papiera A4 

Počet listov ...do počtu listov sa tento list nezarátava... 

Počet neprázdnych strán ...do počtu strán sa táto strana nezarátava... 

Počet listov pôvodného dokumentu ...do počtu listov sa tento list nezarátava... 

Počet strán pôvodného dokumentu ...do počtu strán sa táto strana nezarátava... 

Označenie osoby vykonávajúcej konverziu  ...identifikácia... 

Dátum vykonania zaručenej konverzie ...17. 02. 2016... 

Hodnota elektronického odtlačku novovzniknutého 

elektronického dokumentu 

Táto hodnota bude do 01. 03. 2017 prázdna 

Evidenčné číslo záznamu o zaručenej konverzii Interné číslo osoby vykonávajúcej konverziu 
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VZOR CELÉHO KONVERTOVANÉHO DOKUMENTU (PLNOMOCENSTVO) 
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PLNOMOCENSTVO 

Podpísaný 
Ing. Marek Kuruc, trvale pobytom ........................., dátum narodenia: ........................, rodné číslo: ...................................... (ďalej spolu len „Splnomocniteľ”)  
  
týmto splnomocňuje 
  
spoločnosť KUTAN & PARTNERS s. r. o., advokátsku kanceláriu so sídlom na Laurinská 18, 811 01 Bratislava, IČO 36 861 308, v mene ktorej koná Mgr. Ján Kutan, 
konateľ a advokát (ďalej len „Splnomocnenec“), 
................................................................................................................................................................... 
na zastupovanie pri všetkých právnych úkonoch týkajúcich sa zriadenia záložného práva ku garáži súp. číslo 9916, postavenej na parcele CKN č. 2987/379, popis 
stavby: garáž, nachádzajúcej sa v katastrálnom území Poprad, obec POPRAD, okres: Poprad, zapísanej na liste vlastníctva č. 4869, vedenom Okresným úradom 
Poprad, katastrálny odbor (ďalej len „Predmet zálohu“).  
  
najmä ju splnomocňuje: 
 na podanie, zmeny, dodatky a opravy Návrhu na vklad záložného práva k Predmetu zálohu do katastra nehnuteľností; taktiež na jeho podpis; podanie 

a podpísanie oznámenia o zamýšľanom návrhu na vklad; na opravu chýb v písaní, počítaní, ako aj iných zrejmých nesprávností v Návrhu na vklad 
záložného práva k Predmetu zálohu do katastra nehnuteľností, na doplnenie príloh, , a to všetko výlučne v zmysle rozhodnutia príslušného Okresného 
úradu, katastrálneho odboru o prerušení konania o povolení vkladu;  

  
 na vykonanie všetkých ďalších úkonov potrebných k zápisu práv k Predmetu zálohu do katastra nehnuteľností; na zastupovanie vo všetkých konaniach 

pred príslušným Okresným úradom, katastrálnym odborom týkajúcich sa Predmetu zálohu; 
  

 na doručovanie a preberanie písomností; 
  

 na všetky ďalšie úkony, ktoré môžu pri zastupovaní a vykonávaní úkonov v zmysle vyššie uvedeného nastať a ku ktorým môže dôjsť. 
        
                                                                                                                                                                        Plnomocenstvo prijímam. 
Bratislava 30. 12. 2015                         Bratislava 30. 12. 2015 
______________________________                                   ______________________________ 
Ing. Marek Kuruc                                                  KUTAN & PARTNERS s. r. o. 
                                    Mgr. Ján Kutan, konateľ a advokát 
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VZOR PRVEJ STRANY NÁVRHU NA VKLAD DO KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
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Údaje k vyplneniu platobného predpisu a ku spôsobu komunikácie 
  

1. V platobnom predpise do pola „Poznámka“ prosím uveďte: 
... 

1. Platobný predpis a akúkoľvek ďalšiu komunikáciu (doručovanie rozhodnutí) veďte výhradne na 
nasledovné kontaktné údaje (uprednostňuje sa elektronická komunikácia): 

  

a) e-mail: ... 
b) elektronická schránka: ... 
c) poštová adresa: ... 
d) číslo konania navrhovateľa/predmet správy: ... 
  
  

Okresný úrad ... 
katastrálny odbor 
... 
... 

   V ..., dňa ... 
  

N Á V R H  
  

Meno a priezvisko:  ... 
Bydlisko:  ... 
Rodné číslo:  ... 
Dátum narodenia: ... 
  

  (ďalej len „Navrhovateľ“) 
  

na vklad do katastra nehnuteľností 
  

. 

. 

. 
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VZOR PLATOBNÉHO PREDPISU (KONKRÉTNY PRÍPAD Z OÚ POPRAD) 
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USMERNENIE ÚGKK 
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MFSR METODICKÉ USMERNENIE 
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KONTAKTY 
 

Projekt využívania zaručenej konverzie dokumentov elektronického 
katastrálneho (vkladového) konania v praxi. 
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ODBORNÝ GARANT PROJEKTU 

 

Mgr. Ján KUTAN 

konateľ a advokát  

KUTAN & PARTNERS s. r. o.,  

Laurinská 18, 811 01 Bratislava 

Mobil: +421 (0) 903 390 480 

kutan@kutan.sk 

www.kutan.sk 
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