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Vec: Oznámenie o vydaní zákona o registri adries a vykonávacej vyhlášky. 

 

 

 

Dňa 1. júla 2015 nadobudol účinnosť zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ako aj vyhláška Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky č. 142/2015 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o registri adries 

(ďalej len „vyhláška“). 

 

V zmysle zákona je adresným bodom priestorový údaj, ktorý označuje polohu  

a) každého vstupu do budovy, ktorej je určené orientačné číslo, alebo 

b) hlavného vstupu do budovy, ak budova nemá určené orientačné číslo a má 

určené súpisné číslo. 

Adresný bod sa vyznačí v zameraní adresného bodu, ktoré sa vyhotovuje v listinnej 

podobe a ako elektronický dokument. Vyhotovenie zamerania adresného bodu zabezpečí 

stavebník pred podaním žiadosti o určenie súpisného čísla a orientačného čísla. 

 

V zmysle vyhlášky sa poloha budovy, ku ktorej sa adresný bod zameriava, preberie 

z geometrického plánu. Poloha adresného bodu sa určí tak, aby bol v strede na spojnici 

pravého okraja a ľavého okraja vstupu do budovy, a to 0,30 m smerom do vnútra budovy. 

Presnosť určenia adresného bodu je rovnaká ako presnosť určenia podrobných bodov 

budovy, zameranej na účel geometrického plánu. Elipsoidická (geodetická) výška 

adresného bodu je daná výškou podlahy pri vstupe do budovy, udáva sa v centimetroch s 

presnosťou 0,20 m. 

 

Podrobnejší popis jednotlivých častí zamerania adresného bodu je ustanovený v § 2 

vyhlášky a v prílohe vyhlášky. 

 

Z uvedeného vyplýva, že prijatá legislatíva upravuje podrobnosti o určovaní 

adresných bodov novým stavbám. Existujúcim stavbám už boli adresné body určené. 

Zameranie adresného bodu je samostatným elaborátom, t. j. nie je súčasťou geometrického 
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plánu. Súčasne platná legislatíva (zákon č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii) 

neumožňuje autorizačné overovanie elaborátu zamerania adresného bodu, obsahuje len 

údaje o tom, kto adresný bod zameral. Nakoľko sa zameranie adresného bodu nepreberá do 

štátnej dokumentácie, nepodlieha ani úradnému overeniu.  

 

 

 

Ing. Ľubomír Suchý v. r. 

podpredseda 

  

 

          

 

 

 

 

 

 


