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V Y H L Á Š K A
Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

z 26. novembra 2001,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky

o katastri nehnute¾ností a o zápise vlastníckych a iných práv
k nehnute¾nostiam (katastrálny zákon) v znení vyhlášky č. 72/1997 Z. z.

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej
republiky pod¾a § 33 ods. 3 a § 80 zákona Národnej
rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri
nehnute¾ností a o zápise vlastníckych a iných práv
k nehnute¾nostiam (katastrálny zákon) v znení ne-
skorších predpisov ustanovuje:

Čl. 1

Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vyko-
náva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o ka-
tastri nehnute¾ností a o zápise vlastníckych a iných
práv k nehnute¾nostiam (katastrálny zákon) v znení
vyhlášky č. 72/1997 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 odsek 2 znie:
„(2) Katastrálna mapa sa tvorí a dopĺňa v katastrál-

nom konaní pod¾a osobitného predpisu.1) Katastrálna
mapa sa tvorí a dopĺňa na mapových listoch v analó-
govej forme alebo v digitálnej forme ako vektorová
katastrálna mapa. Vektorová katastrálna mapa vzniká
z číselnej mapy alebo z nečíselnej mapy. Vektorová
katastrálna mapa sa tvorí a dopĺňa v štruktúre, ktorú
určí Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej
republiky (ïalej len „úrad“) a zverejní v Spravodajcovi
Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej re-
publiky (ïalej len „spravodajca“).“.

2. V § 3 ods. 3 sa slová „ výmennom formáte“ nahrá-
dzajú slovami „podklady na aktualizáciu sa predkla-
dajú vo výmennom formáte, ktorý určí úrad a zverejní
v spravodajcovi“.

3. V § 3 odsek 4 znie:
„(4) Po skončení tvorby vektorovej katastrálnej mapy

sa katastrálna mapa v analógovej forme nedopĺňa.“.

4. V § 3 ods. 5 sa slová „Spravodajcovi Úradu geodé-
zie, kartografie a katastra Slovenskej republiky“ na-
hrádzajú slovom „spravodajcovi.“

5. Doterajší text § 4 sa označuje ako odsek 1 a do-
pĺňa sa odsekmi 2, 3 a 4, ktoré znejú:

„(2) Mapa určeného operátu sa dopĺňa na mapových
listoch v analógovej forme alebo v digitálnej forme ako
vektorová mapa určeného operátu. Vektorová mapa
určeného operátu sa tvorí a dopĺňa v digitálnej forme
v tých katastrálnych územiach, kde bola vykonaná

obnova evidencie niektorých pozemkov a právnych
vz�ahov k nim.1a) Podklady na aktualizáciu mapy ur-
čeného operátu sa predkladajú vo výmennom formáte,
ktorý určí úrad a zverejní v spravodajcovi.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.180/1995 Z. z.

o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k po-
zemkom v znení neskorších predpisov.“.

(3) Skončenie tvorby vektorovej mapy určeného ope-
rátu sa zverejňuje v spravodajcovi.

(4) Po skončení tvorby vektorovej mapy určeného
operátu sa mapa určeného operátu v analógovej forme
nedopĺňa.“.

6. Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý znie:

„§ 4a

Integrovaná katastrálna mapa

(1) Integrovaná katastrálna mapa sa tvorí a dopĺňa
v digitálnej forme a zobrazuje obsah katastrálnej mapy
a mapy určeného operátu.

(2) Skončenie tvorby integrovanej katastrálnej mapy
sa zverejňuje v spravodajcovi.

7. V § 5 odsek 3 znie:
„(3) V katastrálnych územiach, v ktorých je technic-

kým podkladom na evidovanie nehnute¾ností v katas-
tri vektorová katastrálna mapa alebo integrovaná ka-
tastrálna mapa, sa pracovná mapa v analógovej forme
nevyhotovuje. Funkciu pracovnej mapy plnia aktuálne
kópie súborov vektorovej katastrálnej mapy alebo in-
tegrovanej katastrálnej mapy.“.

8. V § 11 ods. l písm. b) sa za bod 2 vkladá nový
bod 3, ktorý znie:
„3. rozostavaných stavbách,“.

Doterajší bod 3 sa označuje ako bod 4.

9. V § 13 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:

„(3) Údaje o rozostavaných stavbách obsahujú par-
celné číslo pozemku, na ktorom bude stavba postave-
ná, čísla listov vlastníctva, prípadne ïalšie číselné
a popisné identifikačné údaje.“.
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Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4
a 5.

10. V § 14 ods. 1 sa za slová „evidovaných v katastri“
vkladá čiarka a slová „právach k nehnute¾nostiam,
ktoré vznikli na základe zmluvy o výstavbe, vstavbe
alebo nadstavbe domu1b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:
„1b) § 21 a 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky

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

11. V § 15 ods. 2 sa za slová „listu vlastníctva“
vkladajú slová „názov okresu,“.

12. V § 21 ods. 1 sa slová „zmlúv, dohôd a spoločen-
ských zmlúv, zakladate¾ských zmlúv a zakladate¾-
ských listín obchodných spoločností (ïalej len „zakla-
date¾ská listina obchodnej spoločnosti“)“ nahrádzajú
slovami „zmlúv, dohôd a písomných vyhlásení vklada-
te¾ov o vložení nehnute¾nosti do majetku právnických
osôb (ïalej len „zmluva“)“.

13. V § 22 sa vypúš�ajú slová: „o rozčlenení po¾no-
hospodárskej a inej pôdy do výrobných podoblastí,
o nevyužívanej pôde“.

14. V § 23 ods. 3 sa slová „krajské úrady“ nahrádza-
jú slovami „katastrálne úrady“.

15. Nadpis Siedmeho oddielu Prvej hlavy znie: „Spô-
sob evidovania nehnute¾ností“.

16. Za § 26 sa vkladajú § 26a až 26c, ktoré vrátane
nadpisov znejú:

„§ 26a

Evidovanie zastavaného územia obce

Zastavané územie obce sa eviduje
a) v súbore popisných informácií kódom umiestnenia

nehnute¾nosti,
b) v súbore geodetických informácií obvodom označe-

ným mapovou značkou hranice zastavaného úze-
mia obce.

§ 26b

Evidovanie chránených nehnute¾ností

Chránené nehnute¾nosti sa evidujú
a) v súbore popisných informácií kódom druhu chrá-

nenej nehnute¾nosti,
b) v súbore geodetických informácií obvodom označe-

ným mapovou značkou hranice chránenej nehnu-
te¾nosti.

§ 26c

Evidovanie bonitovaných
pôdnoekologických jednotiek

Bonitované pôdnoekologické jednotky sa evidujú
v súbore geodetických informácií v samostatnom gra-
fickom súbore obvodom hraníc bonitovaných pôdno-
ekologických jednotiek s vyznačením kódu. Bonitova-
né pôdnoekologické jednotky sa evidujú v katastri po

vykonaní obnovy evidencie niektorých pozemkov
a právnych vz�ahov k nim.1a)“.

17. V § 28 ods. 1 písm. a) sa slová „kódom charak-
teristiky nehnute¾nosti“ nahrádzajú slovami „kódom
druhu stavby“.

18. V § 28 odsek 2 znie:
„(2) Stavby slúžiace na iné ako obytné účely a iné

stavby vrátane rozostavaných stavieb, ktorým nebolo
pridelené súpisné číslo alebo sa im súpisné číslo ne-
pride¾uje, sa evidujú
a) v súbore popisných informácií opisným spôsobom

s uvedením účelu využívania a kódom druhu stav-
by,

b) v súbore geodetických informácií zobrazením na
katastrálnej mape.“.

19. § 29 a 30 vrátane nadpisov znejú:

„§ 29

Evidovanie bytov

(1) Byty sa evidujú v súbore popisných informácií
súpisným číslom domu, parcelným číslom pozemku,
na ktorom je dom postavený, číslom vchodu, číslom
bytu, číslom poschodia a ïalšími identifikačnými
údajmi, spoluvlastníckym podielom na spoločných
častiach domu a spoločných zariadeniach domu
a právom k pozemku, na ktorom je dom postavený,
a k pri¾ahlému pozemku.

(2) Byty na základe zmluvy o výstavbe domu1b) sa
evidujú v súbore popisných informácií parcelným čís-
lom pozemku, na ktorom bude dom postavený, a v sú-
lade s dokumentáciou domu číslom vchodu, číslom
bytu, číslom poschodia, ïalšími identifikačnými údaj-
mi, spoluvlastníckym podielom na spoločných čas-
tiach domu a na spoločných zariadeniach domu a prá-
vom k pozemku, na ktorom bude dom postavený,
a k pri¾ahlému pozemku.

(3) Byty na základe zmluvy o vstavbe alebo nadstav-
be domu1b) sa evidujú v súbore popisných informácií
súpisným číslom domu, parcelným číslom pozemku,
na ktorom je dom postavený, číslom vchodu a v súlade
s dokumentáciou domu číslom bytu, číslom poscho-
dia, ïalšími identifikačnými údajmi, spoluvlastníckym
podielom na spoločných častiach domu a spoločných
zariadeniach domu a právom k pozemku, na ktorom
je dom postavený, a k pri¾ahlému pozemku.

§ 30

Evidovanie nebytových priestorov

(1) Nebytové priestory sa evidujú v súbore popis-
ných informácií súpisným číslom domu, parcelným
číslom pozemku, na ktorom je dom postavený, a v súla-
de s dokumentáciou domu opisným spôsobom, číslom
vchodu, číslom nebytového priestoru, číslom poschodia,
ïalšími identifikačnými údajmi, spoluvlastníckym po-
dielom na spoločných častiach domu a spoločných
zariadeniach domu a právom k pozemku, na ktorom
je dom postavený, a k pri¾ahlému pozemku. 
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(2) Nebytové priestory na základe zmluvy o výstavbe
domu1b) sa evidujú v súbore popisných informácií par-
celným číslom pozemku, na ktorom bude dom posta-
vený, a v súlade s dokumentáciou domu opisným spô-
sobom, číslom vchodu, číslom nebytového priestoru,
číslom poschodia, ïalšími identifikačnými údajmi,
spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach
domu a na spoločných zariadeniach domu a právom
k pozemku, na ktorom bude dom postavený, a k pri-
¾ahlému pozemku.

(3) Nebytové priestory na základe zmluvy o vstavbe
alebo nadstavbe domu1b) sa evidujú v súbore popis-
ných informácií súpisným číslom domu, parcelným
číslom pozemku, na ktorom je dom postavený, číslom
vchodu a v súlade s dokumentáciou domu opisným
spôsobom, číslom nebytového priestoru, číslom po-
schodia, ïalšími identifikačnými údajmi, spoluvlast-
níckym podielom na spoločných častiach domu a spo-
ločných zariadeniach domu a právom k pozemku, na
ktorom je dom postavený, a k pri¾ahlému pozem-
ku.“.

20. V § 36a odsek 1 znie:
„(1) Listy vlastníctva sa plombujú v deň doručenia

zmluvy, verejnej listiny alebo inej listiny alebo v deň
začatia konania o oprave chyby v katastrálnom operá-
te, najneskôr však v nasledujúci pracovný deň.“.

21. V § 37 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
„Rozhodnutie o povolení vkladu na základe zmluvy
o prevode nehnute¾nosti z majetku štátu na iné osoby
pod¾a osobitného predpisu3a) alebo na základe zmluvy
o prevode bytu alebo nebytového priestoru pod¾a oso-
bitného predpisu3b) sa spravidla vyznačí na prvej stra-
ne všetkých doručených vyhotovení zmlúv textom:
„Vklad povolený dňa... pod č. V-.../..01, právne účinky
vkladu nastali dňa...“.“

Poznámky pod čiarou k odkazom 3a a 3b znejú:
„3a) § 5 a 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky

č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.
 3b) Zákon č. 92/1991 Zb. o prevode majetku štátu na iné osoby

v znení neskorších predpisov.“.

22. V § 38 sa vypúš�a odsek 2. Súčasne sa zrušuje
označenie odseku 1.

23. V § 39 sa vypúš�a odsek 2. Súčasne sa zrušuje
označenie odseku 1.

24. V § 40 sa za slovo „právoplatné“ vkladajú slová
„alebo vykonate¾né“.

25. V § 40 sa vypúš�ajú slová „ods. 1“.

26. V § 42 sa za slová „účastníkom právneho úkonu“
vkladajú slová „a tým fyzickým osobám a právnickým
osobám, ktorých právo k nehnute¾nosti bolo zápisom
dotknuté.“.

27. V § 43 ods. 1 sa slová „Poznamenáva sa začatie
dohodovacieho konania“ nahrádzajú slovami „Pozna-
menáva sa uznesenie súdu o predbežnom opatrení“
alebo „Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekú-
cie predajom nehnute¾ností“.

28. V § 51 odsek 2 znie:
„(2) Predsedu, podpredsedu a ïalších členov komi-

sie na overovanie vymenúva predseda úradu zo za-
mestnancov úradu, zo zamestnancov katastrálnych
úradov a z ïalších odborníkov z vysokých škôl, vedec-
kých inštitúcií, stavovských organizácií a štátnych
orgánov.“.

29. V § 59 ods. 4 sa slová „Po skončení konania
o zmenu“ nahrádzajú slovami „Po vyhotovení popisu
priebehu“.

30. V § 63 sa slová „Spravodajcovi Úradu geodézie,
kartografie a katastra Slovenskej republiky“ nahrá-
dzajú slovom „spravodajcovi.“

31. § 65 sa vypúš�a.

32. V § 66 sa slová „Spravodajcovi Úradu geodézie,
kartografie a katastra Slovenskej republiky“ nahrá-
dzajú slovom „spravodajcovi.“

33. § 67 a 68 sa vypúš�ajú.

34. V § 69 sa vypúš�a odsek 3.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

35. V § 90 sa vypúš�a druhá veta.

36. V § 91 ods. 2 sa slová „Spravodajcovi Úradu
geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky“
nahrádzajú slovom „spravodajcovi.“

37. § 101 sa dopĺňa odsekmi 4 až 16, ktoré znejú:
„(4) Zmeny sa merajú z bodov meračských sietí. Bo-

dy meračských sietí sa určujú v súradnicovom systé-
me Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej tam,
kde
a) bola katastrálna mapa vyhotovená a je spravovaná

v súradnicovom systéme Jednotnej trigonometric-
kej siete katastrálnej,

b) je dokumentované podrobné polohové bodové pole,
c) sa vykonávajú pozemkové úpravy.

 (5) Ak sa súradnice bodov meračských sietí neza-
chovali alebo ak bolo bodové pole zničené, zmeny sa
merajú v miestnom súradnicovom systéme.

 (6) Ak sa podrobné meranie vykonáva v súradnico-
vom systéme Jednotnej trigonometrickej siete katas-
trálnej, pripájacími bodmi sú pevné body podrobného
polohového bodového po¾a. Ak nemožno vykona� také-
to pripojenie, pripojí sa meračská sie� na body základ-
ného polohového bodového po¾a alebo na pevné
podrobné body určené v súradnicovom systéme Jed-
notnej trigonometrickej siete katastrálnej, ktoré sú
zobrazené v katastrálnej mape a sú označené a iden-
tifikované v teréne.

 (7) Ak sa podrobné meranie vykonáva v miestnom
súradnicovom systéme, pripájacími bodmi sú pevné
podrobné body zobrazené v katastrálnej mape a iden-
tifikované v teréne (ïalej len „pevné body“). Ak nemož-
no pevné body v teréne nájs�, použijú sa body, ktoré
majú pevný a trvalý charakter, i keï nie sú na katas-
trálnej mape zobrazené. Poloha bodov sa v meračskom
náčrte zobrazí tak, aby ich bolo možné kedyko¾vek
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v teréne identifikova�. Po určení ich polohy sa v me-
račskom náčrte uvedú overovacie miery. Ak nemožno
v priestore merania nájs� ani takéto body, stabilizujú
sa nové pevné body spôsobom určeným pre pevné body
podrobného polohového bodového po¾a.

 (8) Na určenie miestneho súradnicového systému
sú potrebné najmenej tri body identické s ich zobraze-
ním v katastrálnej mape. Ak meračskú sie� tvorí jedna
meračská priamka, stačia dva body. Začiatok miestne-
ho súradnicového systému je jeden z bodov siete,
kladný smer osi „x“ sa vloží do spojnice začiatku
s iným bodom siete a v prípade potreby sa začiatok
posunie tak, aby určované body mali kladné súradni-
ce.

 (9) Ak sa postupuje pod¾a odseku 7, nadväznos�
podrobného merania na katastrálnu mapu sa zabez-
pečí tak, že sa určí poloha minimálne troch bodov
zobrazených na katastrálnej mape. Pri meraní rozsiah-
lych zmien a pozemkov líniového tvaru sa nadväznos�
na katastrálnu mapu zabezpečí po častiach tak, že pre
každú čas� sa určia najmenej tri body identické s ich
zobrazením v katastrálnej mape.

(10) Pred pripojením meračskej siete na body polo-
hového bodového po¾a alebo na pevné podrobné body
určené v súradniciach, alebo na pevné body sa ich
poloha v teréne overí.

(11) Overenie polohy bodov polohového bodového
po¾a sa vykoná kontrolou mier uvedených v miestopis-
ných náčrtoch geodetických údajov.

(12) Na overovanie pevného podrobného bodu urče-
ného súradnicami sa využijú ïalšie pevné podrobné
body určené súradnicami alebo pevné body podrobné-
ho polohového bodového po¾a a overenie sa vykoná
a) priamym odmeraním vzdialenosti najmenej od

dvoch bodov, ktoré možno považova� za pevné a nie
sú od overovaného bodu vzdialené viac ako 200 m,

b) odmeraním prvkov určujúcich polohu overovaného
bodu od spojnice dvoch bodov, ktoré možno pova-
žova� za pevné a nie sú od overovaného bodu vzdia-
lené viac ako 200 m,

c) polárnym meraním overovaného bodu a najmenej
dvoch ïalších bodov, ktoré možno považova� za
pevné body a nie sú od overovaného bodu vzdialené
viac ako 200 m.

(13) Overenie polohy pevného bodu sa vykoná pod¾a
odseku 12.

(14) Kontrola podrobného merania sa vykonáva sú-
časne s podrobným meraním omernými mierami alebo
krížovými mierami. Určenie polohy každého podrobné-
ho bodu tvoriaceho zmenu treba skontrolova� najme-
nej jednou omernou mierou alebo iným nezávislým
meraním.

(15) Ak sa vyhotovuje geometrický plán na vyznače-
nie vecného bremena k pozemkom evidovaným v re-
gistri E pod bytovým domom, omerné miery sa neme-
rajú a v geometrickom pláne sa nevyznačujú. Rozsah
vecného bremena sa vyznačuje prostredníctvom dielov
parciel. Záznam podrobného merania zmien sa ku
geometrickému plánu na vyznačenie vecného bremena
nevyhotovuje.

(16) Výsledky skorších meraní hraníc pozemkov,
ktoré sú zobrazené v katastrálnej mape a nie sú vlast-
níckymi hranicami, možno pri vyhotovovaní geomet-
rického plánu použi� po kontrole merania, po kontrole
polohy trvalo označených lomových bodov hraníc po-
zemkov v teréne a po kontrole príslušnej meračskej
dokumentácie.“.

38. V § 102 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:

„(2) Poloha podrobných bodov sa určí v súradnico-
vom systéme Jednotnej trigonometrickej siete katas-
trálnej tam, kde sa body meračských sietí určujú
v súradnicovom systéme Jednotnej trigonometrickej
siete katastrálnej.“.

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

39. V § 102 ods. 3 sa na začiatku vkladajú slová „Ak
je katastrálna mapa spravovaná v analógovej forme,“.

40. § 102 sa dopĺňa odsekmi 4 až 7, ktoré znejú:
„(4) Výmery novovytvorených parciel sa určia zo sú-

radníc podrobných lomových bodov obvodu parciel
vypočítaných z priamo meraných mier.

 (5) Výmery parciel alebo ich dielov dotknutých zme-
nou sa určia
a) zo súradníc podrobných lomových bodov obvodu

parcely alebo dielu, ak súradnice boli vypočítané
z priamo meraných mier,

b) z priamo meraných mier,
c) graficky dvojitým výpočtom, ak nemožno použi�

postup pod¾a písmen a) a b).

 (6) Kontrola výpočtu výmer parciel alebo ich dielov
určených pod¾a odseku 4 a odseku 5 písm. a) a b) sa
vykoná druhým nezávislým grafickým výpočtom.

 (7) Pri určovaní výmer pod¾a odsekov 4 a 5 sa pri-
púš�ajú tieto zjednodušenia:
a) pri delení parcely s výmerou do 1 ha na diely sa

výmera dielu väčšia ako 19/20 doterajšej výmery
parcely určí odpočítaním výmer menších dielov,

b) pri delení parcely s výmerou nad 1 ha na diely sa
výmera dielu väčšia ako 4/5 doterajšej výmery par-
cely určí odpočítaním výmer menších dielov,

c) po zlúčení parciel sa výmera parcely určí sčítaním
výmer pôvodných parciel a vykoná sa kontrola vý-
počtu pod¾a odseku 6,

d) pri výpočte výmer parciel rozdelených rámom ma-
pového listu sa vynechá výpočet výmer dielov nedo-
tknutých zmenou, ak ich výmera už bola určená.“.

41. V § 109 ods. 4 sa za prvú vetu vkladá nová druhá
veta, ktorá znie: „Mimo zastavaného územia obce mož-
no vykonáva� podrobné meranie s presnos�ou pre bo-
dy štvrtej triedy presnosti, so základnou strednou
súradnicovou chybou 0,26 m.“.

42. V § 109 ods. 6 sa slová „v grafickej“ nahrádzajú
slovami „v analógovej“.

43. V § 113 ods. 2 sa vypúš�ajú slová: „prostredníc-
tvom tej správy katastra, od ktorej žiadate¾ žiadal
vyhotovenie listiny, prípadne poskytnutie informácií“.
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44. V § 123 ods. 3 sa na konci pripája veta: „Súhlas
úradu sa nevyžaduje, ak sa údaje poskytujú na čin-
nos� štátnych orgánov a orgánov územnej samosprá-
vy.“.

45. V celom texte vyhlášky sa slová „okresný úrad“
nahrádzajú slovami „správa katastra“ v príslušnom
tvare.

46. V celom texte vyhlášky sa slová „zamestnanec

okresného úradu“ nahrádzajú slovami „zamestnanec
katastrálneho úradu“ v príslušnom tvare.

47. V celom texte vyhlášky sa slová „zakladate¾ská
listina obchodnej spoločnosti“ nahrádzajú slovami
„zmluva“ v príslušnom tvare.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnos� 1. januára 2002.

Imrich Horňanský v. r.
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534

V Y H L Á Š K A
Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

z 26. novembra 2001,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o organizácii práce a o úschove spisov
a manipulácii s nimi na katastrálnych úradoch a správach katastra (spravovací poriadok)

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej
republiky pod¾a § 16 ods. 4 zákona č. 255/2001 Z. z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Sloven-
skej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnute¾-
ností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnute¾-
nostiam (katastrálny zákon) v znení zákona Národnej
rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. a ktorým
sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov ustanovuje:

§ 1

Rozsah úpravy

Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o organizácii
práce a o úschove spisov a manipulácii s nimi na
katastrálnych úradoch a správach katastra (ïalej len
„spravovací poriadok“), ktoré vykonávajú štátnu sprá-
vu na úseku katastra nehnute¾ností (ïalej len „katas-
ter“).

§ 2

Podanie

Správa katastra prijíma podania1) a iné písomnosti
(ïalej len „podanie“), a to najmä
a) návrh na vklad vlastníckeho práva alebo iného

práva do katastra,
b) písomné vyhotovenie rozhodnutia štátneho orgánu

alebo notárskeho osvedčenia (ïalej len „verejná lis-
tina“), alebo inej listiny, ktorá pod¾a zákona potvr-
dzuje vlastnícke právo alebo iné právo k nehnute¾-
nosti (ïalej len „iná listina“), pod¾a ktorých sa má
vykona� záznam do katastra,

c) verejnú listinu alebo inú listinu určenú na vyzna-
čenie poznámky do katastra,

d) návrh na určenie priebehu hranice pozemkov,
e) návrh na zmenu hranice katastrálneho územia,2)
f) návrh na prešetrenie zmien údajov katastra,
g) návrh na opravu chyby v katastrálnom operáte,
h) námietku proti chybám v obnovenom katastrálnom

operáte,
i) námietku proti chybám pod¾a osobitného predpi-

su,3)

j) návrh na úradné overenie výsledkov vybraných geo-
detických a kartografických činností,

k) žiados� o poskytnutie údajov z katastra,
l) verejnú listinu alebo inú listinu určenú na zápis do

katastra, ktorá nemá za následok vznik, zmenu
alebo zánik vlastníckych alebo iných práv k nehnu-
te¾nostiam,

m) návrh na prejednanie priestupku na úseku geodézie,
kartografie a katastra a na prejednanie porušenia
poriadku na úseku geodézie, kartografie a katastra
právnickými osobami.

§ 3

Prijímanie podania

(1) Podanie pod¾a § 2 prijíma registratúra katastrál-
nych podaní správy katastra (ïalej len „registratúra“)
počas celého pracovného času.

(2) Prijatie podania registratúra nesmie odmietnu�
a prijaté podanie a jeho prílohy nesmie po prijatí vy-
da�, a to ani podávate¾ovi.

(3) Registratúra potvrdí prijatie podania odtlačkom
prezentačnej pečiatky na podaní alebo na priloženom
doklade. Tento doklad obsahuje označenie katastrál-
neho úradu, správy katastra, meno a priezvisko (ná-
zov) a miesto trvalého pobytu (sídlo) podávate¾a a úda-
je, ktoré sú predmetom podania.

(4) Podávate¾ovi, ktorý osobne podáva väčší počet
písomných podaní, môže registratúra potvrdi� prijatie
podaní v osobitnej knihe na to určenej, ktorú predloží.

(5) Na podaní osobne odovzdanom registratúre sa
pri odtlačku prezentačnej pečiatky poznamená „Poda-
né osobne“ a pripojí sa podpis zamestnanca katastrál-
neho úradu (ïalej len „zamestnanec“).

(6) Podanie urobené ústne do zápisnice sa odovzdá-
va registratúre na zaevidovanie; kópia zápisnice sa
odovzdáva podávate¾ovi.

(7) Podanie, ktoré je urobené ústne a týka sa posky-
tovatia údajov z katastra alebo overovania kópií alebo
rovnopisov verejných listín alebo iných listín, sa zapíše
do knihy poskytovaných údajov z katastra alebo do
knihy overených kópií alebo rovnopisov verejných lis-
tín a iných listín.

1) § 19 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
2) § 18 ods. 2 písm. a) a § 22 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnute¾ností a o zápise

vlastníckych a iných práv k nehnute¾nostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
3) § 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom.
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§ 4

Prezentačná pečiatka

(1) Prezentačná pečiatka, ktorá sa odtlačí na návrh
na vklad vlastníckeho práva alebo iného práva do
katastra, obsahuje označenie katastrálneho úradu,
správy katastra, dátum a hodinu, keï bolo podanie
doručené, a údaj o počte vyhotovení zmlúv, dohôd
a písomných vyhlásení vkladate¾ov o vložení nehnute¾-
nosti do majetku právnických osôb (ïalej len „zmluva“)
a o počte príloh.

(2) Registratúra označí ïalšie podanie, najmä verej-
nú listinu, inú listinu a vrátenú nedoručenú zásielku
prezentačnou pečiatkou spravidla v hornej časti ¾avej
strany podania tak, aby všetky údaje zostali čitate¾né.

(3) Registratúra vyplní údaje v prezentačnej pečiat-
ke pod¾a odtlačku prezentačnej pečiatky.

§ 5

Otváranie zásielok

(1) Registratúra neotvorí zásielku
a) adresovanú na meno a priezvisko zamestnanca,
b) označenú stupňom utajenia; na manipuláciu s ňou

platia osobitné predpisy,4)
c) doporučenú zásielku, ak si jej otvorenie vyhradil

riadite¾ správy katastra.

(2) Prezentačná pečiatka sa v prípadoch uvedených
v odseku 1 odtlačí na obálku. Zamestnanec, ktorému
je podanie adresované, sa po jeho otvorení podpíše na
podanie s poznámkou „Otvorené...“. Zamestnanec za-
bezpečí, aby na podaní bola dodatočne odtlačená pre-
zentačná pečiatka, ktorej dátum sa musí zhodova�
s dátumom prezentačnej pečiatky na obálke.

(3) Ak došlo k otvoreniu zásielky uvedenej v odse-
ku 1 v registratúre omylom, zamestnanec, ktorý ju
otvoril, urobí o tom záznam na obálke a odovzdá ju
príslušnému zamestnancovi.

§ 6

Triedenie zásielok

(1) Registratúra roztriedi doručené podania a  denne
ich odovzdáva zamestnancom, ktorým ich pridelil ria-
dite¾ správy katastra.

(2) K podaniu doručenému poštou sa pripojí obálka,
ak je potrebná na podanie dôkazu, kedy bolo podanie
podané na pošte (napríklad pri odvolaní proti rozhod-
nutiu).

§ 7

Registre o katastrálnom konaní, kniha poskytovaných
údajov z katastra a kniha overených kópií alebo

rovnopisov verejných listín a iných listín

Registre o katastrálnom konaní, kniha poskytova-
ných údajov z katastra a kniha overených kópií alebo
rovnopisov verejných listín a iných listín podávajú
preh¾ad o každej veci určenej na konanie na úseku
katastra a pod¾a potreby sú podkladom na spracova-
nie výkazov a štatistických zis�ovaní o činnosti správy
katastra.

§ 8

Druhy registrov

Správa katastra spravuje
a) register V, ktorý obsahuje údaje o konaní vo veci

vkladu vlastníckeho práva alebo iného práva,
b) register Z, ktorý obsahuje údaje o konaní vo veci

záznamu,
c) register N, ktorý obsahuje údaje o konaní vo veci

nájmu,
d) register X, ktorý obsahuje údaje o konaní o oprave

chýb v katastri,
e) register Y, ktorý obsahuje údaje o konaní o prie-

stupkoch a o konaní o porušení poriadku na úseku
geodézie, kartografie a katastra,

f) register H, ktorý obsahuje údaje o konaní o určenie
priebehu hranice pozemkov a údaje o zmene hraníc
katastrálnych území,

g) register P1, ktorý obsahuje poznámky, ktoré majú
obmedzujúci charakter, najmä začatie konania
o výkon rozhodnutia predajom nehnute¾nosti,5) vy-
hlásenie konkurzu proti vlastníkovi nehnute¾nosti,6)
upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnu-
te¾nosti,7) vykonate¾né uznesenie o predbežnom
opatrení, ktorým súd zakazuje naklada� s nehnu-
te¾nos�ou,8) zákaz naklada� s nehnute¾nos�ou po-
d¾a osobitného predpisu,9)

h) register P2, ktorý obsahuje poznámky, ktoré majú
informatívny charakter, najmä začatie vyvlastňova-
cieho konania, začatie konania o určenie vlastníc-
keho práva alebo iného práva k nehnute¾nosti,

i) register Gl, ktorý obsahuje údaje o overovaní geo-
metrického plánu,

j) register G2, ktorý obsahuje údaje o overovaní geo-
detických činností na pozemkové úpravy,

k) register G3, ktorý obsahuje údaje o overovaní vytý-
čenia hraníc pozemkov,

l) register G4, ktorý obsahuje údaje o overovaní zria-
denia a aktualizácie geodetických bodov podrob-
ných bodových polí,

4) Napríklad zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vyhláška Národného
bezpečnostného úradu č. 455/2001 Z. z. o administratívnej bezpečnosti.

5) § 335 Občianskeho súdneho poriadku.
6) § 13 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
7) § 134 až 139 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný

poriadok) v znení neskorších predpisov.
8) § 74 Občianskeho súdneho poriadku.
9) § 12 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z.
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m) register G5, ktorý obsahuje údaje o meraní alebo
o digitalizácii a zobrazení predmetov, ktoré sa pre-
berajú do základných štátnych mapových diel ve¾kej
mierky,

n) register R, ktorý obsahuje listiny, ktoré súvisia s  ne-
hnute¾nos�ami, najmä listina o zmene druhu pozem-
ku,

o) register LS, ktorý obsahuje osobitnú evidenciu listín,
ktoré osvedčujú alebo potvrdzujú právo k časti po-
zemku (diel),

p) register O, ktorý obsahuje námietky proti chybám
v obnovenom katastrálnom operáte,

r) register C, ktorý obsahuje údaje o konaní pod¾a
osobitných predpisov.10)

§ 9

Zakladanie a spravovanie registrov a kníh

(1) Registre o katastrálnom konaní (ïalej len „regis-
ter“), kniha poskytovaných údajov z katastra a kniha
overených kópií alebo rovnopisov verejných listín
a iných listín sa zakladajú a vedú každý rok a za celú
správu katastra.

(2) Registre, kniha poskytovaných údajov z katastra
a kniha overených kópií alebo rovnopisov verejných
listín a iných listín sa označia značkou, názvom a roč-
níkom.

(3) Registre sa vedú ručne alebo v elektronickej forme.

§ 10

Zapisovanie do registrov

(1) Každé podanie sa zapíše do príslušného registra
v ten deň, keï je doručené na správu katastra. Do
stĺpca „Doručené...“ sa zapíše dátum uvedený v pre-
zentačnej pečiatke. V registri V sa uvedie aj hodina
doručenia podania.

(2) Číslo, pod ktorým je konanie v registri zapísané,
ostáva pridelené podaniu až do jeho vybavenia. Ďalšie
podanie a iné písomnosti vz�ahujúce sa na tú istú vec
nedostanú nové číslo, ale pripoja sa k spisu o tejto veci.

(3) Každé ïalšie podanie vz�ahujúce sa na tú istú
vec sa opatrí odtlačkom prezentačnej pečiatky s vypl-
nenými údajmi pod¾a § 4 ods. 1 a § 12 ods. 3. Do
kolónky „číslo podania“ a do kolónky príslušného re-
gistra „poradové číslo“ sa zapíše údaj „k č. ./..01.“

(4) Zápis do registrov sa vykoná v súlade s predlože-
ným podaním.

(5) Zápis do registrov sa vykoná bez meškania a bez
osobitných príkazov. Odklada� zápisy a zapisova� ich
naraz až po skončení katastrálneho konania je neprí-
pustné.

(6) Pri dátume sa uvádza deň, mesiac a rok. Rok sa
uvádza dvoma poslednými číslicami.

(7) Do ručne vedených registrov sa zapisuje písacím
strojom alebo perom. Pri niektorých zhodne sa opaku-
júcich údajoch sa použije odtlačok pečiatky.

§ 11

Mylný zápis

Ak bola vec zapísaná do registra omylom, číslo sa
prečiarkne a v poznámke alebo na inom vhodnom
mieste registra sa uvedie „Zapísané omylom“, dátum
opravy, spôsob opravy, meno a priezvisko zamestnan-
ca, ktorý opravu vykonal, a podpis vedúceho zamest-
nanca.

§ 12

Ukladanie a obeh spisov

(1) Podanie, ktoré sa vz�ahuje na tú istú vec podania
pod¾a § 2, tvorí spis a vkladá sa do spisového obalu.

(2) Na spisovom obale sa okrem ukladacej značky
vyplnia potrebné údaje pod¾a predmetu podania, ktoré
vyplývajú z predtlače spisového obalu. Ak spis obsa-
huje aj ïalšie podanie, ktoré nevyplýva z predtlače,
uvedie sa aj toto podanie na spisovom obale.

(3) Každý spis dostane ukladaciu značku. Ukladacia
značka sa skladá z označenia druhu registra a jeho
poradového čísla, prípadne sa zapíše údaj „k č. ./..01“,
ak ide o podanie patriace k predmetu spisu.

(4) Podanie sa pri zaradení do spisu označí uklada-
cou značkou a číslom listu, a to spravidla v pravom
hornom rohu. Jednotlivé listy podania, ktoré po jeho
vybavení ostávajú uložené na správe katastra, sa ozna-
čia priebežným číslom listu, počnúc podaním, ïalej
najmä prílohami návrhu, prvopisom zmluvy a geomet-
rickým plánom.

(5) Ak sa konanie preruší, pokračuje sa v spise
v priebežnom číslovaní všetkých nadväzujúcich listov
podania.

(6) Ak sa podanie vybaví, vyznačí sa v registri deň,
mesiac a rok vybavenia.

(7) Spisový obal sa nezakladá pri registroch N, G1,
G2, G3, G4, G5, P1, P2 a R.

§ 13

Pride¾ovanie čísla spisu

(1) Číslo spisu tvorí ukladacia značka a k nej pripo-
jené číslo listu podania, napríklad „V 666/2001-27“.

(2) Číslom spisu sa označia prvopisy zmlúv a rozhod-
nutia správy katastra, ktoré sa majú odosla� aj s obál-
kami; návratka sa číslom listu podania neoznačuje, ale
pevne sa pripojí k vybaveniu podania, ktoré bolo do-
ručované.

§ 14

Prílohy

Prílohy podania sa označia číslom spisu, ku ktorému
boli predložené. Ak je to potrebné, z dôvodu preh¾ad-
nosti sa prílohy vložia do prílohovej obálky, ktorá sa
pripojí k spisu a označí sa číslom spisu.

10) § 7 ods. 3, § 11 a 12 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z.
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§ 15

Rekonštrukcia spisu

(1) Spis, ktorý sa celkom alebo sčasti zničil alebo
stratil, sa v prípade potreby zrekonštruuje. Rekon-
štrukciu spisu vykoná správa katastra, ktorá vec vy-
bavovala, a to pod¾a záznamov v registroch a pod¾a
iných evidenčných pomôcok.

(2) Správa katastra vyhotoví overený odpis podania,
ktoré má alebo ktoré si vyžiada od iného štátneho
orgánu, prípadne obce. Overený odpis sa označí dolož-
kou, že odpis nahrádza zničené alebo stratené poda-
nie. Správa katastra môže požiada� účastníkov, ich
zástupcov alebo tretie osoby, aby predložili podania,
ktoré majú k dispozícii; tieto podania im správa katas-
tra vráti po vyhotovení overeného odpisu.

(3) Ak sa postupom pod¾a odseku 2 nepodarí zisti�
obsah zničeného alebo strateného rozhodnutia vo veci,
správa katastra vykoná potrebné zistenia na rekon-
štrukciu obsahu výrokovej časti rozhodnutia. Správa
katastra najmä vypočuje svedkov, znalcov, prípadne
vykoná iné dôkazy. Na základe tohto zis�ovania vydá
správa katastra rozhodnutie, ktoré sa doručí účastní-
kom konania.

§ 16

Odosielanie a evidencia zásielok

(1) Odosielanie zásielky zabezpečuje poverený za-
mestnanec. Zásielka sa odosiela obyčajnou poštou do-
poručene, na návratku, kuriérnou službou, telekomuni-
kačnými prostriedkami alebo elektronickou poštou.

(2) Doporučená zásielka, zásielka na návratku, súr-
na zásielka a balík sa zapisujú do poštového podáva-
cieho hárka, v ktorom pošta potvrdzuje prevzatie zá-
sielky na prepravu. Obyčajná zásielka sa nezapisuje
a jej príjem sa nepotvrdzuje.

(3) Zápisy do poštového podávacieho hárka treba
vykona� v deň odovzdania zásielky na poštovú prepra-
vu alebo v deň odovzdania zásielky osobe povinnej
zásielku doruči� adresátovi.

§ 17

Nedoručené zásielky

Vrátená návratka a nedoručená zásielka sa ešte
v ten deň, keï došla, odovzdá zamestnancovi, ktorý
podanie vybavoval; deň doručenia, ako aj vrátenie
nedoručenej zásielky sa vyznačí v príslušnom registri.

§ 18

Úschova nevybavených podaní

(1) Nevybavené podanie sa uschováva pod¾a poky-
nov riadite¾a správy katastra tak, aby sa zabezpečila
jeho evidencia a dosiahnute¾nos�.

(2) Ak sa uschováva nevybavené podanie pod¾a od-
seku 1, zakladá sa spravidla oddelene pod¾a druhu
agendy, pričom sa usporadúva spravidla pod¾a pora-
dového čísla.

§ 19

Zakladanie podania do zbierky listín

(1) Správa katastra po vpísaní údajov o vlastníckom
práve alebo inom práve k nehnute¾nosti vyčlení prvopis
zmluvy označený doložkou o povolení vkladu vlastnícke-
ho práva alebo iného práva do katastra, ako aj verejnú
listinu a inú listinu vedenú v registroch V, Z, N, X, H, P1,
P2, O a C zo spisového obalu a založí ich do zbierky listín.

(2) Rovnopis zmluvy označený doložkou o povolení
vkladu vlastníckeho práva alebo iného práva do katas-
tra spolu s ocenením nehnute¾ností správa katastra
odošle príslušnému daňovému úradu.

§ 20

Úschova vybavených spisov

(1) Vybavený spis, z ktorého sa vyčlenilo podanie
pod¾a § 19 ods. 1, kniha poskytovaných údajov z ka-
tastra a kniha overených kópií alebo rovnopisov verej-
ných listín a iných listín sa odovzdajú do registratúr-
neho strediska.

(2) Vo vybavenom spise sa vykoná spisová a poplat-
ková kontrola.

(3) Vykonanie kontroly sa vyznačí na spisovom obale
alebo na prvej strane podania doložkou „preverené...“.
Doložku podpíše zamestnanec, ktorý kontrolu vyko-
nal. Bez tejto doložky sa spis nemôže uloži� do regis-
tratúrneho strediska.

§ 21

Vyznačenie spisov odovzdaných
do registratúrneho strediska

(1) Spis, ktorý sa má odovzda� do registratúrneho
strediska, sa vyznačí v poznámkovom stĺpci príslušné-
ho registra poznámkou „Registratúrne stredisko“
a spravidla odtlačkom riadkovej pečiatky. Poznámka
sa prečiarkne, ak sa konanie vo veci obnoví.

(2) Na obale spisu, ktorý sa odovzdáva do registra-
túrneho strediska, sa vyznačí trvalým spôsobom rok
odovzdania.

(3) Ak je spis alebo jeho čas� pod¾a ustanovení skar-
tačných predpisov vyňatý zo skartácie, vyznačí sa na
spisovom obale a v poznámkovom stĺpci príslušného
registra poznámka „Vyňatý zo skartácie“.

§ 22

Evidencia spisov odovzdaných
do registratúrneho strediska

O spisoch odovzdaných do registratúrneho stredis-
ka sa vedie kniha spisov odovzdaných do registratúr-
neho strediska. V knihe sa v prvom stĺpci uvedie ukla-
dacia značka, do druhého stĺpca a do poznámkového
stĺpca sa zapíšu poznámky a potvrdenie registratúrne-
ho strediska o prevzatí spisov s uvedením dátumu
prevzatia.
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§ 23

Registratúrne stredisko

(1) V registratúrnom stredisku sa uschovávajú spi-
sy, registre o katastrálnom konaní, kniha poskytova-
ných údajov z katastra, kniha overených kópií alebo
rovnopisov verejných listín a iných listín, zoznamy
a iné pomôcky oddelene pod¾a druhu agendy a pod¾a
ročníkov. Spisy sa ukladajú v číselnom poradí pod¾a
registrov o katastrálnom konaní alebo pod¾a iných
pomôcok o nich vedených.

(2) O uloženom spisovom materiáli sa zostaví zo-
znam uložených spisov a evidenčných pomôcok.
V tomto zozname sa uvedú zväzky spisov oddelene
pod¾a druhu agendy a pod¾a ročníkov a uvedie sa
presnejší údaj o uložení umožňujúci rýchle vyh¾adanie
spisov.

§ 24

Vydanie spisov zo zbierky listín
a z registratúrneho strediska

(1) Zo zbierky listín a z registratúrneho strediska sa
vydá spis na žiados� podpísanú riadite¾om správy ka-
tastra.

(2) Ak sa žiada vydanie spisu preto, že sa v konaní
má pokračova� pod novým spisovým číslom, založí sa
tlačivo namiesto vydaného spisu a vyznačí sa v ňom
nová ukladacia značka.

§ 25

Archivácia

(1) Registre o katastrálnom konaní sú archívne do-
kumenty.11)

(2) Kniha poskytovaných údajov z katastra a kniha
overených kópií alebo rovnopisov verejných listín
a iných listín sa uschovávajú desa� rokov.

§ 26

Poskytovanie údajov z katastra

(1) Žiados� o poskytnutie údajov z katastra sa zapi-
suje do knihy poskytovaných údajov z katastra.

(2) Pri zakladaní, spravovaní a uzatváraní knihy
poskytovaných údajov z katastra pod¾a odseku 1 sa
postupuje primerane pod¾a § 10 až 12.

§ 27

Overovanie kópií a rovnopisov

(1) Žiados� o overenie kópie alebo rovnopisu verejnej
listiny alebo inej listiny, na ktorej základe sa má
vykona� zápis do katastra, ako aj kópie geometrického

plánu pre potreby spravovania katastra, sa zapisujú
do knihy overených kópií alebo rovnopisov verejných
listín a iných listín.

(2) Zhoda kópie alebo rovnopisu s predloženou listi-
nou sa potvrdí overovacou doložkou na kópii alebo na
rovnopise, alebo na liste s ním pevne spojenom. Ove-
rovacia doložka obsahuje údaje, či
a) listina, s ktorou sa zhodnos� potvrdzuje, je kópia

alebo rovnopis a z ko¾kých listov alebo hárkov sa
skladá,

b) ide o kópiu úplnú alebo čiastočnú, prípadne či ide
o úplný alebo o čiastočný rovnopis.

(3) Pri zakladaní, spravovaní a uzatváraní knihy ove-
rených kópií alebo rovnopisov verejných listín a iných
listín pod¾a odseku 1 sa postupuje primerane pod¾a
§ 10 až 12.

§ 28

(1) Katastrálny úrad spravuje
a) register Vo, ktorý obsahuje údaje o konaní vo veci

vkladu,
b) register Xo, ktorý obsahuje údaje o konaní o oprave

chýb v katastrálnom operáte,
c) register Yo, ktorý obsahuje údaje o konaní o prie-

stupkoch na úseku geodézie, kartografie a katastra
a o konaní o porušení poriadku na úseku geodézie,
kartografie a katastra právnickými osobami,

d) register Ho, ktorý obsahuje údaje o konaní o urče-
nie priebehu hranice pozemkov a o konaní o zmene
hraníc katastrálnych území,

e) register Oo, ktorý obsahuje údaje o odvolaní proti
rozhodnutiu o námietkach proti chybám v obnove-
nom katastrálnom operáte,

f) register Co, ktorý obsahuje údaje o odvolaní proti
rozhodnutiu o námietkach v konaní pod¾a osobit-
ných predpisov.3)

(2) Na správu registratúry katastrálneho úradu sa
primerane vz�ahujú ustanovenia § 2 až 27.“

§ 29

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Úradu geodézie, kartografie
a katastra Slovenskej republiky č. 331/1996 Z. z.,
ktorou sa ustanovuje Spravovací poriadok okresných
úradov a krajských úradov na úseku katastra nehnu-
te¾ností.

§ 30

Účinnos�

Táto vyhláška nadobúda účinnos� 1. januára 2002.

Imrich Horňanský v. r.

11) Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 63/1976 Zb., ktorou sa určujú kritériá na posudzovanie písomností ako archívnych
dokumentov a upravujú niektoré podrobnosti o postupe pri vyraïovaní (skartácii) písomností.
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