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ÚRAD GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
Chlumeckého č. 2, P.O.Box č. 57, 820 12 Bratislava 212 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R O Z H O D N U T I E 
 

 

 

                Číslo: KO-5973/2019 

                Bratislava, 04. 09. 2019  

 
 

 

Úrad   geodézie,  kartografie  a  katastra  Slovenskej   republiky   príslušný  rozhodnúť   

podľa  § 12 ods. 1 písm. i) zákona 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 rozhodujúc o žiadosti Okresného úradu Nitra, katastrálneho odboru zo dňa 

05. 08. 2019 vydáva toto 

 

 

r o z h o d n u t i e: 
 

 

Stavby bez prideleného súpisného čísla: 

Stavba - kaplnka sv. Anny postavená na pozemku parcely registra C č. 3703, 

Stavba - kaplnka najsv. Trojice postavená na pozemku parcely registra C č. 3704, 

Stavba - kaplnka - Pilát odsudzuje Krista postavená na pozemku parcely registra C č. 3698,  

Stavba - kaplnka - Kristus berie kríž postavená na pozemku parcely registra C č. 3695, 

Stavba - kaplnka - 1. Pád Krista pod krížom postavená na pozemku parcely registra C č. 3694,  

Stavba - kaplnka - Stretnutie Krista s P. M. postavená na pozemku parcely registra C č. 3520, 

Stavba - kaplnka - Šimon pomáha Kristovi postavená na pozemku parcely registra C č. 3521, 

Stavba - kaplnka - Kristus a Veronika postavená na pozemku parcely registra C č. 3522, 

Stavba - kaplnka - 2. pád Krista pod krížom postavená na pozemku parcely registra C č. 3523,  

Stavba - kaplnka - Kristus napomína plačúce ženy postavená na pozemku parcely registra C 

č. 3524, 
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Stavba - kaplnka - 3. pád Krista pod krížom postavená na pozemku parcely registra C č. 3525, 

Stavba - kaplnka - Vyzliekanie Krista postavená na pozemku parcely registra C č. 3526, 

Stavba - kaplnka - Pribíjanie Krista na kríž postavená na pozemku parcely registra C č. 3527, 

Stavba - kaplnka - Snímanie Krista z kríža postavená na pozemku parcely registra C č. 3528, 

Stavba - kaplnka - Ukladanie Krista, Boží Hrob postavená na pozemku parcely registra C 

č. 3529,  

v katastrálnom území Nitra (obec Nitra, okres Nitra) (ďalej len „predmetné stavby“) v zmysle 

§ 6 ods. 2 katastrálneho zákona sú predmetom evidovania v katastri nehnuteľností.  

 

 

O d ô v o d n e n i e: 

 

 

 Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky prijal dňa 14. 08. 2019 pod 

číslom KO-5574/2019 žiadosť Okresného úradu Nitra, katastrálneho odboru zo dňa 

05. 08. 2019 o rozhodnutie podľa § 6 ods. 2 katastrálneho zákona, či sú predmetné stavby 

predmetom evidencie v katastri nehnuteľností (ďalej len „žiadosť“). Prílohou žiadosti boli: 

- Návrh na zápis stavieb zo dňa 15. 04. 2019, podaný Rímskokatolíckou cirkvou 

Farnosť Nitra-Kalvária, 

- Rozhodnutie o vyhlásení predmetných stavieb za národnú kultúrnu pamiatku vydané 

Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky č. PÚ-09/1274-4/6604 zo dňa 

19. 10. 2009,  

- Potvrdenie o právnej subjektivite farnosti vydané Rímskokatolíckou cirkvou 

Biskupstva Nitra č. 21/2018 zo dňa 18. 05. 2018,  

- Potvrdenie o pridelení identifikačného čísla vydané Štatistickým úradom Slovenskej 

republiky dňa 07. 10. 1999, 

- Výpis z listu vlastníctva č. 7514 pre katastrálne územie Nitra (obec Nitra, okres Nitra) 

zo dňa 05. 08. 2019 s vyznačenou plombou na základe Z-4406/2019, 

- Výpisy z ústredného zoznamu pamiatkového fondu na predmetné stavby, ktorých 

súčasťou je aj fotodokumentácia. 
 

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky preskúmal predloženú 

žiadosť a prílohy v súlade s § 6 ods. 1 písm. c) bod 2 katastrálneho zákona a § 46 ods. 2 

katastrálneho zákona. Za stavbu na zápis do katastra sa podľa § 6 ods. 1 písm. c) bod 2. 

katastrálneho zákona považuje stavba neoznačená súpisným číslom, ktorá je spojená so 

zemou pevným základom a zároveň podľa § 46 ods. 2 katastrálneho zákona stavba musí byť 

ohraničená obvodovými stenami a strešnou konštrukciou. Z predloženej žiadosti a príloh je 

zrejmé, že predmetné stavby neoznačené súpisným číslom, sú spojené so zemou pevným 

základom, sú ohraničené obvodovými stenami a strešnou konštrukciou.  

 

 Na základe uvedeného bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výroku tohto 

rozhodnutia.  

 

 Rozhodnutie sa doručí Okresnému úradu Nitra, katastrálnemu odboru. 
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 Na toto rozhodnutie sa nevzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov.  

 

  

 

  

  

 

  

 

Ing. Michal Leitman, v. r.  

riaditeľ katastrálneho odboru 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručuje: 

 

- Okresný úrad Nitra, katastrálny odbor, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra 

 

 


