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 Koncepcia usporiadania pozemkového vlastníctva 

uznesením vlády SR č. 869/1993 z 23. novembra 

1993 

 Organizačné zabezpečenie projektu usporiadania 

pozemkového vlastníctva schválené uznesením vlády 

SR č. 572/1994 z 14. júna 1994  
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 Počet katastrálnych území v SR: 3542 ( r.1995) 

 

 Správny orgán: 

• Správa katastra – 2348 k. ú. 

• Pozemkový úrad – 1194 k. ú. 
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 Záväzok Slovenskej republiky voči Európskej únii 

obnoviť a usporiadať pozemkové vlastníctvo bol 

zakotvený v Národnom programe pre prijatie, 

schválenom uznesením vlády SR č. 237/1998 z 24. 3. 

1998 a v ďalších koncepčných dokumentoch 
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 Metodický návod na evidovanie vlastníckych práv k 

pôvodným nehnuteľnostiam v evidencii nehnuteľností, 

účinný od 1. apríla 1991 
 

 Určený operát 

 Súbor registra „E“ 

 E – LV, združené pozemky 
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 IV. etapa zakladania evidencie právnych vzťahov k 

pôvodným nehnuteľnostiam 

 

 Prvá podetapa – založená na identifikovaní údajov 

podľa listín uložených v zbierke listín, zapísaných do EN 

od 1.4.1964 

 Druhá podetapa – podľa pozemkovej knihy alebo iných 

predložených platných podkladov, ktoré sa od 1.4.1964 

nezapísali do EN 
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RPS 22 registrov 

RVP 78 registrov 

ZRPS 606 registrov 

 Predložených registrov na zápis orgánom katastra z dôvodu 
prerušenia konania o pozemkových úpravách:  
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 Vývoj počtu neukončených registrov r. 2012-2015:  
 

 

 

 
Obdobie Počet ROEP 

August 2012 541 

Máj 2015 52+2 
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