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Obsah prezentácie
- novela zákona o geodézii a kartografii a       
vykonávacích predpisov

- novela katastrálneho zákona
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- novela č. 600/2008 Z. z., účinná od 1. 2. 2009 
- obsah     - spresnenie a rozšírenie práv a povinnosti 

fyzických a právnických osôb a orgánov štátnej 
správy pri vykonávaní geodetických  
kartografických činností, 

- precizovanie pojmov v oblasti geodetických a 
kartografických činností,

- úprava sankcii pri porušení poriadku na úseku       
geodézie a kartografie ,

- spresnenie súčinnosti orgánov štátnej správy pri 
spravovaní ZB GIS,

- legislatívne podmienky na poskytovanie údajov 
cez internetový portál

Novela zákona o geodézii a kartografii
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- dôvody pre vypracovanie návrhu novej vyhlášky

- predmet úpravy vykonávacej vyhlášky

- prepojenie novely zákona o geodézii a kartografii a 
vykonávacej vyhlášky zo smernicou Európskeho 
parlamentu a Rady č. 2007/2/ES – tzv. smernica 
INSPIRE 

Vykonávacia vyhláška ÚGKK SR č.300/2009 Z. z.
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- ciele novely

- úlohy orgánov štátnej správy na úseku katastra 
nehnuteľnosti

- podstata evidovania nehnuteľnosti a práv k nich sa 
viažucim 

- úprava iných súvisiacich oblastí prostredníctvom novely

Novela katastrálneho zákona
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- zápis práv k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností 
vkladom právotvorný princíp,

- dôležité zmeny súvisiace z návrhom 
na vklad,

- elektronické podanie a jeho dôsledky,
- činnosť správy katastra pri 

rozhodovaní o návrhu na vklad

Katastrálne konanie – zápis práv k 
nehnuteľnostiam
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- zápis práv k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností 
záznamom návrh na zápis záznamom aj 

elektronicky
- nový inštitút v rámci návrhu zápisu 

záznamom a s ním spojené následky

- zápis práv k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností 
poznámkou opodstatnenie inštitútu poznámky, 
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- obnova katastrálneho operátu vypustenie skrátenej 
formy obnovy operátu

- verejnosť katastrálneho operátu rozšírenie okruhu 
osôb s právom 
nahliadnuť do zbierky 
listín

- poskytovanie údajov katastra  zmeny v právnej povahe 
listín vydávaných 
správou katastra a GKÚ
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Záver a prehľad  platnej legislatívy v 
rezorte

- Zákon NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov
- Vyhláška č. 300/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o geodézii a kartografii
- Zákon NR SR č. 216/1995 Z. z. o komore geodetov a kartografov
- Zákon NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva 

k pozemkom
- Zákon 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 
- Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. 79/1996 Z. z. ktorou sa vykonáva 

zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o a o zápise 
vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam ( katastrálny zákon) v znení neskorších 
predpisov

- Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. 534/2001 Z. z. ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o organizácii práce a o úschove spisov a manipulácii s nimi na 
katastrálnych úradoch a správach katastra (spravovací poriadok)
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Ďakujem za pozornosť !
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