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PREDKLADACIA SPRÁVA 

 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky 

č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam 

(katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony  

(ďalej len „návrh zákona“) predkladá predseda Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 

republiky na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR na mesiace jún až december 2021. 

 

Hlavným dôvodom vypracovania návrhu zákona je odstránenie nedostatkov zákona 

č.  162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam 

(katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, ktoré vznikli početnými novelizáciami 

katastrálneho zákona, čím bola z legislatívno-technického a vecného hľadiska narušená vnútorná 

konzistentnosť tohto právneho predpisu. 

 

Návrh zákona zavádza na základe požiadavky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 

a Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky evidovanie ruín ako 

kultúrnych pamiatok. Návrh zákona ďalej podrobnejšie upravuje právne postavenie a kompetencie 

katastrálnej inšpekcie, precizuje a dopĺňa právnu úpravu katastrálnych konaní. Návrhom zákona sa 

zjednodušuje návrh na začatie katastrálneho konania v listinnej podobe. Podrobnejšie sa upravuje 

konanie o zázname, pričom sa zavádza možnosť vykonania záznamu v časti, ako aj možnosť 

požiadať o vykonanie záznamu urýchlene. Skracuje sa lehota na vykonanie záznamu na základe 

rozhodnutia súdu o zriadení zabezpečovacieho opatrenia. Rovnako sa precizuje právna úprava 

konania o poznámke. Bližšie sa upravuje prešetrovanie údajov katastra a zároveň sa ustanovuje 

lehota na toto prešetrenie. Pri konaní o oprave chyby v katastrálnom operáte sa pri väčšom počte 

účastníkov tohto konania ustanovuje doručovanie verejnou vyhláškou.    

 

V súvislosti s prístupom k údajom katastra prostredníctvom katastrálnych portálov sa 

zavádza povinná bezplatná registrácia za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z právnych 

predpisov upravujúcich nakladanie s osobnými údajmi a za účelom zabezpečenia ochrany 

osobných údajov osôb evidovaných v katastri, ako aj za účelom zabránenia zneužívania údajov 

katastra. Údaje z tejto registrácie budú môcť byť použité aj pre potreby orgánov činných v trestnom 

konaní. Návrh zákona taktiež ustanovuje novú skutkovú podstatu priestupku ako aj porušenia 

poriadku na úseku katastra nehnuteľností a to neoprávnené spracúvanie údajov katastra 

nehnuteľností. 

 

Návrhom zákona sa zároveň upravuje zákon č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 

neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a z dôvodu zmeny správnych poplatkov aj 

zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. 

 

Predložený návrh zákona nebude predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového 

konania. 

 

Návrh zákona bol od 11. mája 2022 do 20. mája 2022 predmetom predbežného 

pripomienkového konania, v rámci ktorého Stála pracovná komisia Legislatívnej rady vlády 

Slovenskej republiky na posudzovanie vybraných vplyvov pri Ministerstve hospodárstva 
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Slovenskej republiky zaujala k materiálu nesúhlasné stanovisko, pričom odporučila 

predkladateľovi jeho dopracovanie. Predkladateľ v zmysle odporúčaní materiál upravil. 

 

Účinnosť návrhu zákona sa navrhuje od 1. júla 2023, okrem právnej úpravy registrácie pri 

prístupe na katastrálne portály z dôvodu zabezpečenia technického riešenia. Týmto sa zároveň 

zabezpečí dostatočne dlhá legisvakačná lehota potrebná na oboznámenie adresátov so zákonom. 


