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Vec 

Výzva na dôsledné dodržiavanie poradia pri rozhodovaní o návrhoch na vklad 

a vykonávaní zápisov formou záznamu 

 

 

 Z dôvodu dodržiava zásady rovnakého zaobchádzania, z dôvodu predchádzania 

potenciálneho korupčného správania a z dôvodu zabezpečenia organizácie práce na okresnom 

úrade, katastrálnom odbore (ďalej len „OÚ KO“) Vás dôsledne žiadam o dodržiavanie 

poradia pri rozhodovaní o návrhu na vklad a vykonávaní zápisov vzniku, zmeny a zániku práv 

k nehnuteľnostiam formou záznamu. 

 

 Na základe uvedeného je potrebné, aby zamestnanec OÚ KO, rozhodoval o návrhoch 

na vklad, ktoré mu boli pridelené, v takom poradí, v akom boli jednotlivé návrhy na vklad 

doručené OÚ KO, s prihliadnutím sa dodržiavanie lehôt podľa § 32 zákona č. 162/1995 Z. z. 

o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny 

zákon) v znení neskorších predpisov. Na účel posúdenia poradia jednotlivých návrhov na 

vklad je teda dôležitý dátum a čas doručenia návrhu na vklad OÚ KO a nie dátum a čas jeho 

zaevidovania v systéme.  

 

 Uvedené platí aj vo vzťahu k posudzovaniu spôsobilosti verejných listín a iných listín 

na vykonanie záznamu. To znamená, že na vykonanie zápisu verejnej listiny alebo inej listiny 

formou záznamu je dôležitý dátum a čas jej doručenia a nie dátum a čas zaevidovania v 

systéme. 

 

 Žiadam Vás, aby ste s obsahom tohto listu oboznámili všetky OÚ KO nachádzajúce sa 

vo Vašej územnej pôsobnosti s dôrazom na zamestnancov, ktorých náplňou práce je  

rozhodovanie o návrhu na vklad a vykonávanie zápisu do katastra nehnuteľností formou 

záznamu. Zároveň žiadam, aby ste v lehote najneskôr do 30. októbra 2020 zaslali spätnú 

informáciu o tom, že s obsahom tohto listu boli oboznámené všetky OÚ KO vo Vašej 

územnej pôsobnosti. Spätnú informáciu je potrebné doručiť e-mailom na e-mailovú adresu: 

lubomira.soltysova@skgeodesy.sk.   

 

 

S pozdravom 

 

 

 

            Ing. Ján Mrva 

                                       predseda 

mailto:lubomira.soltysova@skgeodesy.sk
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Rozdeľovník 

Doručuje sa: 

 

1. Okresný úrad Banská Bystrica, katastrálny odbor, Československej armády 7, 974 01 

Banská Bystrica (jakub.sisovsky@skgeodesy.sk) 

2. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor opravných prostriedkov, referát katastra 

nehnuteľností, Námestie Ľ. Štúra, 974 05 Banská Bystrica 

(maria.placha@skgeodesy.sk) 

3. Okresný úrad Bratislava, katastrálny odbor, Ružová dolina 27, 821 09 Bratislava 

(michal.vallus@skgeodesy.sk) 

4. Okresný úrad Bratislava, odbor opravných prostriedkov, referát katastra nehnuteľností, 

Ružová dolina 27, 821 09 Bratislava (iveta.baloghova@skgeodesy.sk) 

5. Okresný úrad Košice, katastrálny odbor, Južná trieda č. 82, 040 17 Košice 

(eva.trembeczka@skgeodesy.sk) 

6. Okresný úrad Košice, odbor opravných prostriedkov, referát katastra nehnuteľností, 

Komenského 52, 041 26 Košice (jan.benko2@minv.sk) 

7. Okresný úrad Nitra, katastrálny odbor, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra 

(katarina.sagatova@skgeodesy.sk) 

8. Okresný úrad Nitra, odbor opravných prostriedkov, referát katastra nehnuteľností, 

Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra (lenka.brestenska@skgeodesy.sk) 

9. Okresný úrad Prešov, katastrálny odbor, Konštantínova č. 6, P.O.BOX 69, 080 01 

Prešov (daniel.svirk@skgeodesy.sk) 

10. Okresný úrad Prešov, odbor opravných prostriedkov, referát katastra nehnuteľností, 

Námestie mieru 3, 081 92 Prešov (robert.baran@minv.sk) 

11. Okresný úrad Trenčín, katastrálny odbor, Piaristická 25, 911 01 Trenčín 

(elena.scheryova@skgeodesy.sk) 

12. Okresný úrad Trenčín, odbor opravných prostriedkov, referát katastra nehnuteľností, 

Piaristická 25, 911 01 Trenčín (elena.gogolakova@skgeodesy.sk)  

13. Okresný úrad Trnava, katastrálny odbor, Vajanského 2, 917 01 Trnava 

(monika.svecova@skgeodesy.sk) 

14. Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, referát katastra nehnuteľností, 

Vajanského 2, 917 01 Trnava (eva.timurova@skgeodesy.sk) 

15. Okresný úrad Žilina, katastrálny odbor, Andreja Kmeťa 17, 010 01 Žilina 

(ivan.samudovsky@skgeodesy.sk) 

16. Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, referát katastra nehnuteľností, 

Andreja Kmeťa 17, 010 01 Žilina (jana.kopecka@skgeodesy.sk) 

17. Katastrálny odbor ÚGKK SR 

18. Odbor katastrálnej inšpekcie ÚGKK SR 

19. Odbor kontroly ÚGKK SR 

 

 

 

Na vedomie: 

1. prednostovia okresných úradov 
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