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ZÁKON č. 162/1995 Z.z.  
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY – výber zo zákona 
 

 

§ 19 
Súčinnosť s vlastníkmi a inými oprávnenými osobami 
 

Vlastníci a iné oprávnené osoby sú povinní: 
a) dbať, aby všetky údaje katastra týkajúce sa nehnuteľností alebo vlastníka nehnuteľností, 

ako aj zmeny týchto údajov mohli byť v katastri riadne evidované, a ohlásiť každú zmenu 

okresnému úradu do 30 dní odo dňa vzniku, zmeny alebo zániku rozhodujúcej skutočnosti a 

na vyzvanie okresného úradu predložiť v určenej lehote doklady na zápis týchto údajov do 

katastra; na fyzické osoby sa nevzťahuje povinnosť ohlasovať údaje o nehnuteľnostiach 

uvedené vo verejných listinách a v iných listinách, 

b) zúčastniť sa na katastrálnom konaní alebo vyslať na toto konanie svojho zástupcu, 

c) označiť trvale na svoje náklady lomové body hraníc pozemkov; neoznačujú sa hranice 

pozemkov, ktoré sú predmetom súdneho sporu, hranice pozemkov, prípadne ich častí, ktoré 

sú v nájme a sú zlúčené do väčších celkov. Ak vlastník alebo iná oprávnená osoba napriek 

výzve do určeného termínu hranice pozemkov neoznačia, môže ich dať označiť okresný úrad 

na ich náklady. 

 

Priestupky 
§ 74 
 

Priestupku proti poriadku na úseku katastra sa dopustí ten, kto: 
a) neohlási zmeny údajov katastra týkajúce sa nehnuteľnosti, ktorej je vlastníkom alebo 

držiteľom, alebo nájomcom, v lehote ustanovenej týmto zákonom, 

b) nepredloží na výzvu okresného úradu v určenej lehote podklady na zápis údajov o 

nehnuteľnosti, ktorej je vlastníkom alebo nájomcom, 

c) neoznačí na výzvu okresného úradu lomové body hraníc pozemkov, územných hraníc obcí, 

hoci podľa zákona je povinný to urobiť, 

d) sa nezúčastní na katastrálnom konaní napriek predvolaniu a bez ospravedlniteľného 

dôvodu, hoci jeho účasť je nevyhnutná, a tým znemožní alebo sťaží priebeh tohto konania, 

e) poškodí, neoprávnene premiestni, odstráni alebo zničí meračskú značku, signál alebo iné 

zariadenie bodu polohového bodového poľa, 

f) úmyselne ohlási okresnému úradu nepravdivé údaje týkajúce sa nehnuteľnosti, ktorej je 

vlastníkom alebo držiteľom, alebo nájomcom, 

g) úmyselne a neoprávnene zmení údaje katastra, 

h) neoprávnene overí geometrický plán alebo iný výsledok geodetických prác, 

ch) overí geometrický plán alebo iný výsledok geodetických prác vrátane projektových prác v 

odbore pozemkových úprav,
5
) pri ktorých sa nedodržali náležitosti podľa § 65 ods. 1. 



 

Porušenie poriadku na úseku katastra právnickými osobami: 
§ 76 
 
Právnická osoba poruší poriadok na úseku katastra, ak: 
a) neohlási zmeny údajov katastra týkajúce sa nehnuteľnosti, ktorej je vlastníkom alebo 

držiteľom, alebo nájomcom, v lehote ustanovenej týmto zákonom; právnická osoba 

vykonávajúca práva vyplývajúce zo správy majetku štátu sa na účely tohto zákona posudzuje 

ako vlastník, 

b) nepredloží na výzvu okresného úradu v určenej lehote podklady na zápis údajov o 

nehnuteľnosti, ktorej je vlastníkom alebo nájomcom; právnická osoba vykonávajúca práva 

vyplývajúce zo správy majetku štátu sa na účely tohto zákona posudzuje ako vlastník, 

c) neoznačí na výzvu okresného úradu lomové body hraníc pozemkov, územných hraníc obcí, 

hoci podľa zákona je povinná to urobiť, 

d) sa nezúčastní na katastrálnom konaní napriek predvolaniu a bez ospravedlniteľného 

dôvodu, hoci jej účasť je nevyhnutná, a tým znemožní alebo sťaží priebeh tohto konania, 

e) poškodí, neoprávnene premiestni, odstráni alebo zničí meračskú značku, signál alebo iné 

zariadenie bodu polohového bodového poľa, 

f) ohlási okresnému úradu nepravdivé údaje o nehnuteľnosti, ktorej je vlastníkom alebo 

držiteľom, alebo nájomcom; právnická osoba vykonávajúca práva vyplývajúce zo správy 

majetku štátu podľa osobitného zákona sa na účely tohto zákona posudzuje ako vlastník, 

g) nezašle vyhotovené verejné listiny alebo iné listiny o nehnuteľnostiach alebo o právach k 

nehnuteľnostiam, prípadne iné údaje súvisiace s evidovaním nehnuteľností, 

h) neoprávnene zmení údaje katastra. 

 

§ 77 
 
(1) Priestupok prejedná okresný úrad [§ 74 ods. 1 písm. a) až g)] alebo katastrálny inšpektor 

[§ 74 ods. 1 písm. h) a ch)] príslušný podľa miesta, kde sa nachádza dotknutá nehnuteľnosť. 

(2) Porušenie právneho poriadku na úseku katastra prejedná okresný úrad príslušný podľa 

miesta, kde sa nachádza dotknutá nehnuteľnosť. 

(3) Pokutu podľa § 74 ods. 2 a § 75 ods. 2 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa 

okresný úrad alebo katastrálny inšpektor dozvedeli o priestupku, najneskôr však do troch 

rokov odo dňa spáchania priestupku. 

(4) Pokutu podľa § 76 ods. 2 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa okresný úrad 

dozvedel o porušení poriadku na úseku katastra právnickou osobou, najneskôr však do troch 

rokov od porušenia poriadku na úseku katastra. 

(5) Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej 

uložení. 

(6) Uložením pokuty nezaniká právo na náhradu trov katastrálneho konania. 

(7) Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 

(8) Ak tento zákon neustanovuje inak, na konanie o priestupkoch sa vzťahuje osobitný 

predpis.
23

) 

(9) Na konanie o porušení poriadku na úseku katastra právnickými osobami sa vzťahujú 

všeobecné predpisy o správnom konaní,
7
) ak tento zákon neustanovuje inak. 

 


