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ÚRAD GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
Chlumeckého č. 2, P.O.Box č. 57, 820 12 Bratislava 212 

 

 

 

 

 

 

 

 

R O Z H O D N U T I E 
 

 

              Číslo: KO/2022/002143-5 

              Bratislava, 26. 10. 2022 

 

Úrad geodézie, kartografie a  katastra Slovenskej republiky príslušný rozhodnúť podľa 

§ 12 ods. 1 písm. i) 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 

rozhodujúc o žiadosti Okresného úradu Malacky, katastrálneho odboru zo dňa 21. 07. 2022 

vydáva toto 

 

r o z h o d n u t i e: 
 

 

 Stavby „Sondy“, bez pridelených súpisných čísiel, v katastrálnom území Kostolište (obec 

Kostolište, okres Malacky) 

- Sonda M5“ postavená v rozsahu geometrického plánu č. 17/2020, úradne overeného 

katastrálnym odborom Okresného úradu Malacky pod číslom G1-1241/2020, na pozemku 

parcely registra C č. 3190/20, 

- Sonda MZ38“ postavená v rozsahu geometrického plánu č. 18/2020, úradne overeného 

katastrálnym odborom Okresného úradu Malacky pod číslom G1-1242/2020, na pozemku 

parcely registra C č. 740/15, 

- Sonda MZ80“ postavená v rozsahu geometrického plánu č. 19/2020, úradne overeného 

katastrálnym odborom Okresného úradu Malacky pod číslom G1-1243/2020, na pozemku 

parcely registra C č. 3190/21, 

- Sonda MZ96“ postavená v rozsahu geometrického plánu č. 20/2020, úradne overeného 

katastrálnym odborom Okresného úradu Malacky pod číslom G1-1244/2020, na pozemku 

parcely registra C č. 740/16 

sú v zmysle § 6 ods. 2 katastrálneho zákona predmetom evidovania v katastri nehnuteľností. 
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 Stavby „Sondy“, bez pridelených súpisných čísiel, v katastrálnom území Malacky (obec 

Malacky, okres Malacky) 

- Sonda M37“ postavená v rozsahu geometrického plánu č. 21/2020, úradne overeného 

katastrálnym odborom Okresného úradu Malacky pod číslom G1-1245/2020, na pozemku 

parcely registra C č. 5245/8, 

- Sonda MZ58“ postavená v rozsahu geometrického plánu č. 22/2020, úradne overeného 

katastrálnym odborom Okresného úradu Malacky pod číslom G1-1246/2020, na pozemku 

parcely registra C č. 5233/12, 

- Sonda MZ62“ postavená v rozsahu geometrického plánu č. 22/2020, úradne overeného 

katastrálnym odborom Okresného úradu Malacky pod číslom G1-1246/2020, na pozemku 

parcely registra C č. 5233/13, 

- Sonda MZ75“ postavená v rozsahu geometrického plánu č. 23/2020, úradne overeného 

katastrálnym odborom Okresného úradu Malacky pod číslom G1-1247/2020, na pozemku 

parcely registra C č. 5274/25, 

- Sonda MZ92“ postavená v rozsahu geometrického plánu č. 24/2020, úradne overeného 

katastrálnym odborom Okresného úradu Malacky pod číslom G1-1248/2020, na pozemku 

parcely registra C č. 5240/76, 

- Sonda MZ98“ postavená v rozsahu geometrického plánu č. 24/2020, úradne overeného 

katastrálnym odborom Okresného úradu Malacky pod číslom G1-1248/2020, na pozemku 

parcely registra C č. 5240/77 

sú v zmysle § 6 ods. 2 katastrálneho zákona predmetom evidovania v katastri nehnuteľností. 

(ďalej spolu len ako „sondy“) 

 

O d ô v o d n e n i e: 

 

 Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky prijal dňa 26. 07. 2022 pod 

číslom KO-5675/2022 žiadosť Okresného úradu Malacky, katastrálneho odboru č. OU-MA-KO-

Z-3512/2022 zo dňa 21. 07. 2022 o rozhodnutie podľa § 6 ods. 2 katastrálneho zákona, či sú sondy 

predmetom evidencie v katastri nehnuteľností (ďalej len „žiadosť“). Prílohou žiadosti boli: 

 

- Žiadosť o zápis sondy do katastra nehnuteľností, podaný spoločnosťou POZAGAS a.s. na 

Okresný úrad Malacky, katastrálny odbor dňa 20. 06. 2022, 

- „Žiadosť o opravu potvrdenia a oznámenie zmeny povolenej banskej činnosti“-oznámenie 

a potvrdenie, vydané Obvodným banským úradom v Bratislave zo dňa 09. 07. 2015, 

- Rozhodnutie o nepridelení súpisných čísiel sondám, vydané Obcou Kostolište dňa 

25. 05. 2010, 

- Žiadosť o pridelenie súpisných čísiel stavieb-odpoveď, vydaná Mestom Malacky dňa 

08. 07. 2009, 

- Geometrické plány vyhotovené a autorizačne overené Ing. Jaroslavom Štvrteckým dňa 

13. 10. 2020, č. 17/2022, 18/2020, 19/2020, 20/2020, 21/2020, 22/2020, 23/2020 

a 24/2020 úradne overené  katastrálnym odborom Okresného úradu Malacky pod číslami 

G1-1241/2020, G1-1242/2020, G1-1243/2020, G1-1244/2020, G1-1245/2020, G1-

1246/2020, G1-1247/2020 a G1-1248/2020 v dňoch 19. 10. 2020 až 29. 10. 2020, 

- „Zápis sond do katastra nehnuteľností“-vyjadrenie, vydané Obvodným banským úradom v 

Bratislave zo dňa 27. 06. 2022, 



3 

- „Vyjadrenie k evidencii v katastri nehnuteľnosti“, vydané Hlavným banským úradom dňa 

24. 10. 2022, 

- Fotodokumentácia sond. 

 

 Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky preskúmal predloženú žiadosť a 

prílohy v súlade s § 6 ods. 1 písm. c) bod 2 a 4 katastrálneho zákona, § 10 ods. 7 zákona SNR č. 

51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon č. 51/1988 Zb.“) a § 2 ods. 1 písm. b) vyhlášky Slovenského 

banského úradu č. 21/1989 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky 

pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom v podzemí (ďalej len „vyhláška 

SBÚ č. 21/1989 Zb.“). 

Za stavbu na zápis do katastra nehnuteľností sa podľa § 6 ods. 1 písm. c) bod 2 a 4 katastrálneho 

zákona považuje podzemná stavba neoznačená súpisným číslom, ktorá je spojená so zemou 

pevným základom a to v mieste jej prieniku so zemským povrchom. 

Podľa § 10 ods. 7 zákona č. 51/1988 Zb. sa hlavnými banskými dielami podľa tohto zákona 

rozumejú všetky banské diela, ktoré vyúsťujú na povrch, a banské diela otvárajúce výhradné 

ložisko alebo jeho ucelenú časť. Na účely tohto zákona hlavné banské diela sú podzemnými 

stavbami v miestach ich prienikov so zemským povrchom; evidujú sa v katastri nehnuteľností 

podľa § 6 ods. 1 písm. c) bod katastrálneho zákona. 

Podľa § 2 ods. 1 písm. b)  vyhlášky SBÚ č. 21/1989 Zb. sa za banské dielo na účely tejto vyhlášky 

považuje podzemný priestor vytvorený banskou činnosťou; za banské dielo sa považuje aj vetrací, 

odvodňovací, ťažobný a záchranný vrt a iné vrty, ktoré plnia funkciu banského diela. Za banské 

dielo sa nepovažuje vyhľadávací a prieskumný vrt. 

Z vyjadrenia Obvodného banského úradu v Bratislave a Hlavného banského úradu vyplýva, že 

sondy sú hlavnými banskými dielami, a to v miestach ich prienikov so zemským povrchom. Preto 

sú podľa § 6 ods. 1, písm. c) bod 4. katastrálneho zákona, predmetom evidencie v katastri 

nehnuteľnosti. 

 

 Na základe uvedeného bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výroku tohto 

rozhodnutia.  

 

 Na toto rozhodnutie sa nevzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov.  

 

 

 

  

 

  

 

Ing. Peter Vojtko, v. r.  

riaditeľ katastrálneho odboru 

 

Rozhodnutie sa doručuje: 

Okresný úrad Malacky, katastrálny odbor, Záhorácka 2942/60A, 901 26 Malacky 
 


