
Zákony 

Zákon č. 162/1995 Z. z.  o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k 

nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) 

Zákon 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii 

Zákon č. 330/1991 Zb.  o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, 

pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách 

Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 

245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov 

Zákon č. 180/1995 Z. z.  o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom 

Zákon č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov 

Zákon č. 293/1992 Zb.  o úprave niektorých vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam 

Zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách 

Zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o 

zmene a doplnení ďalších zákonov 

Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) 

Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch 

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

Vykonávacie predpisy 

Vyhláška ÚGKK SR č. 22/2010 Z. z. ktorou sa vydáva Spravovací poriadok pre katastrálne 

úrady a správy katastra 

Vyhláška ÚGKK SR č. 461/2009 Z. z. ktorou sa vykonáva 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 

Vyhláška ÚGKK SR č.  300/2009 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov 

Stanoviská 

Stanovisko ÚGKK SR č. LPO/2022/000606-13/Le zo dňa 8.2.2022 k zápisu správy k 

pozemkom vo vlastníctve štátu a k pozemkom k nezisteným vlastníkom 



Stanovisko Ministerstva financií SR k apartmánom 

Stanovisko Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR k doručovaniu 

písomností do zahraničia 

Stanovisko Ministerstva financií SR k správe rodinného domu s bytovými jednotkami 

Stanovisko Ministerstva spravodlivosti SR k povinnému zverejňovaniu zmlúv 

Stanovisko Ministerstva financií SR k zriadeniu práva zodpovedajúceho vecnému bremenu 

podľa zákona o vlastníctve bytov  

Stanovisko Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky k nahradeniu podpisu 

mechanickými prostriedkami 

Stanovisko Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky - Svěřenský fond 

Výkladové stanovisko k zákonu č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 

Stanovisko vo veci overenia pravosti podpisu na listine advokátom v Českej republike na účely 

zápisu do katastra nehnuteľností, Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ č. C-342/2015 

Stanovisko ÚGKK SR vo veci zastúpenia pri uzatváraní zmluvy, ktorou sa nakladá s 

nehnuteľnosťou 

Stanovisko ÚGKK SR č. LPO-6716/2017/Var - evidencia neznámeho vlastníka v Informačnom 

systéme katastra nehnuteľností  

Formulácia výroku rozhodnutia o zamietnutí návrhu na vklad - usmernenie   

Oznámenie o zmene zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v 

nadväznosti na prijatie zákona č. 149/2017 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 71/1967 Zb. o 

správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 

K možnosti odstránenia plomby, ak nie sú splnené podmienky na vykonanie záznamu 

Stanovisko k zápisu vecného bremena podľa § 4 zákona č. 66/2009 Z. z. 

Usmernenie ohľadom poskytovania súčinnosti správneho orgánu na úseku katastra 

nehnuteľností exekútorom 

Katastrálne konanie v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. - oznámenie, Prílohy 

Odpoveď Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu na otázky ÚGKK SR - 

elektronizácia 

Stanovisko ÚGKK SR - protiústavnosť niektorých ustanovení zákona č. 140/2014 Z. z. 

Stanovisko vo veci náležitostí údajov o vlastníkovi nehnuteľnosti v súhlase s výmazom 

záložného práva 

Stanovisko vo veci doručovania podľa § 25 katastrálneho zákona 

Stanovisko Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky k osvedčenému odpisu 

notárskej zápisnice v elektronickej podobe 



Stanovisko ÚGKK SR: medzinárodné dedenie - Stanovisko MS SR 

Stanovisko k výmazu poznámky o mladom poľnohospodárovi podľa zákona č. 140/2014 Z. z. 

Stanovisko Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vo veci oddelenia časti od 

spoločnej nehnuteľnosti 

Elektronizácia - "predpokladom na výkon oprávnenia notára poskytnúť fyzickým osobám a 

právnickým osobám zastupovanie v katastrálnom konaní je plnomocenstvo týmito osobami 

udelené notárovi", Stanovisko Ministerstva spravodlivosti SR 

Stanovisko k žiadosti LPO-6321/2019 - oddlženie výmaz tiarch, Vzor 

Zaručená konverzia vykonávaná súdnymi exekútormi - oznámenie OLP/2020/000457-19/Bug 

Stanovisko ÚPVII 

Stanovisko  MS SR - zmluva o predaji podniku a zákonné predkupné právo (kultúrna pamiatka) 

Oznámenia 

Oznámenie o prijatí zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov  

Oznámenie o prijatí zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie 

administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) 

Oznámenie o zmene zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov  - 

zákon č. 283/2018 Z. z. 

Oznámenie o zmene zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v 

znení neskorších predpisov - doplnenie  LPO-6655/2019 

Elektronizácia verejnej moci- postup katastrálnych odborov po nasadení aplikácie ESKN č. 

LPO č. 7147/2019/Bug 

Oznámenie – Dátum a čas doručenia elektronického podania 

Oznámenie č. LPO/2020/000457-41/Bug - Stanoviská niektorých ústredných orgánov verejnej 

moci vo veci výkonu verejnej moci elektronicky, Stanovisko Ministerstva spravodlivosti, 

Stanovisko NBÚ, Stanovisko MIRRI, Vyjadrenie Ministerstva financií 

Oznámenie č. LPO/2020/000457-42/Bug - Oznámenie - zaručená konverzia Českej pošty, s. p. 

Oznámenie - validácia (overenie) platnosti formátu PDF dokumentov č. OLP/2020/000457-

45/Bug, Kópia podania od MIRRI 

 Oboznámenie okresných úradov, katastrálnych odborov so stanoviskom Ministerstva 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky k aplikácii ustanovenia § 7 zákona č. 

140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

            

 



Usmernenia 

Usmernenie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. USM_ÚGKK 

SR_15/2018 zo dňa 01.10.2018, ktorým sa upravuje zápis údaja o cene nehnuteľnosti do 

katastra nehnuteľností  

Usmernenie ÚGKK SR č. SM_UGKK SR_2/2019 zo dňa 01.02.2019, ktorým sa ustanovuje 

postup okresných úradov, katastrálnych odborov pri poskytovaní súčinnosti verejnému 

ochrancovi práv      

Oznámenie o zmene zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách  

Elektronizácia verejnej moci- postup katastrálnych odborov po nasadení aplikácie ESKN č. 

LPO č. 7147/2019/Bug 

Dohody 

Osobitná dohoda Notárskej komory Slovenskej republiky a Úradu geodézie, kartografie a 

katastra Slovenskej republiky vo veci vyhotovenia a prijímania osvedčeného odpisu notárskej 

zápisnice 

 

 Metodický návod na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav MN 

74.20.73.46.30 

Smernica na vyhotovovanie geometrických plánov a vytyčovanie hraníc pozemkov č. S 

74.20.43.00 

Smernica na evidovanie rozsahu vecného bremena v súbore geodetických informácií 

 


