DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Predseda Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky predkladá 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“) na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace
jún až december 2021.
Cieľom návrhu zákona je reflektovať niektoré otázky aplikačnej praxe a upraviť vzťahy
v súlade s identifikovanými potrebami adresátov právnej úpravy.
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 podrobnejšie upravuje právne postavenie a kompetencie
katastrálnej inšpekcie.
Ďalej návrh zákona 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.
V súvislosti s nadobúdaním nehnuteľností cudzími štátmi sa zavádza povinnosť skúmať
v konaní o návrhu na vklad udelenie predchádzajúceho súhlasu Ministerstva zahraničných vecí
a európskych záležitostí Slovenskej republiky na nadobudnutie nehnuteľnosti cudzím štátom.
Z dôvodu, že sa správne poplatky na úseku katastra nehnuteľností neupravovali minimálne
od roku 2005, návrh zákona upravuje výšku týchto správnych poplatkov a to o mieru inflácie
od roku 2005. Zároveň sa zavádzajú niektoré nové správne poplatky na úseku katastra
nehnuteľností.
Návrh zákona má pozitívne vplyvy na rozpočet verejnej správy, pozitívne a negatívne
vplyvy na podnikateľské prostredie, pozitívne a negatívne vplyvy na informatizáciu spoločnosti
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a pozitívne a negatívne vplyvy na služby verejnej správy pre občana. Návrh zákona nemá
vplyvy na životné prostredie, sociálne vplyvy a ani vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
Vyhodnotenie jednotlivých vplyvov je uvedené v doložke vybraných vplyvov a následne vo
vypracovaných analýzach vybraných vplyvov.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi
a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, so zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými
právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, s medzinárodnými zmluvami a inými
medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom
Európskej únie.
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