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Vec: Žiadosť o výklad – odpoveď
Na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, odbor štátnej
stavebnej správy a územného plánovania (ďalej len MDVRR SR) ste sa obrátili so žiadosťou
o vysvetlenie § 58 ods. 2 stavebného zákona v súvislosti s preukazovaním vlastníctva pozemku,
cit.: „či je postačujúce, keď stavebník preukáže vlastníctvo pozemku notárom overenou kúpnou
zmluvou, alebo je striktne stanovené preukazovanie vlastníctva predložením listu vlastníctva“.
Podľa § 58 ods. 2 Stavebného zákona v spojení s § 8 ods. 1 písm. c) a § 8 ods. 2 písm. a)
vyhlášky č. 453/2000 Z. z. je stavebník povinný pri podaní žiadosti o stavebné povolenie buď
preukázať vlastnícke právo, alebo iné právo v zmysle § 139 ods. 1 Stavebného zákona,
k pozemku/stavbe, ktoré ho oprávňuje na zriadenie stavby na pozemku, resp. na zmenu
existujúcej stavby (nadstavba, prístavba, stavebné úpravy).
Vlastnícke právo k pozemku sa preukazuje listom vlastníctva, alebo kúpnou zmluvou, ku
ktorej musí byť pripojené právoplatné rozhodnutie príslušnej správy katastra o povolení
vkladu (podľa § 31 ods. 5 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise
vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších
predpisov).
V zmysle príslušných ustanovení katastrálneho zákona práva k nehnuteľnostiam zo zmlúv alebo
dohôd (napr. kúpnej zmluvy) sa zapisujú do katastra vkladom. Vecné práva k nehnuteľnostiam
evidované v katastri (napr. vlastnícke právo) na základe zmluvy alebo dohody vznikajú dňom
vkladu do katastra. Právne účinky vkladu vznikajú na základe právoplatného rozhodnutia správy
katastra o jeho povolení.

Nadobudnutie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam zo zmlúv a dohôd podľa súčasnej právnej
úpravy teda vyžaduje dva úkony
-

uzavretie právneho úkonu medzi účastníkmi konania podľa hmotného práva (uzavretie
zmluvy alebo dohody),

-

a aby tento právny úkon nadobudol účinnosť (právoplatné rozhodnutie o vklade práva do
katastra).

Z uvedeného vyplýva, že iba taká kúpna zmluva, ktorej vklad do katastra bol povolený
(preukazuje sa to pripojením právoplatného rozhodnutia príslušnej správy katastra o povolení
vkladu), sa považuje za dostatočný podklad preukazujúci vlastnícke právo k pozemku, alebo
stavbe v zmysle § 58 ods. 2 stavebného zákona.
S pozdravom
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