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Základná právna úprava katastra nehnuteľností je obsiahnutá v zákone č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností
a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam. Katastrom nehnuteľností v zmysle uvedeného zákona
rozumieme geometrické určenie, súpis a popis nehnuteľností. Súčasťou katastra sú aj údaje o právach k týmto
nehnuteľnostiam. 

Kataster vždy obsahuje tieto údaje:
1. geometrické a polohové určenie nehnuteľnosti a katastrálne územie,
2. parcelné číslo, druh a výmeru pozemkov, súpisné čísla stavieb, príslušnosť pozemkov k zastavanému územiu obce,
3. údaje o právach k nehnuteľnostiam, o vlastníkoch a iných oprávnených z práv k nehnuteľnostiam.

Kataster nehnuteľností slúži ako informačný systém najmä:
• na ochranu práv k nehnuteľnostiam,
• na daňové a poplatkové účely,
• na oceňovanie pozemkov,
• na ochranu poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu,
• na budovanie iných informačných systémov.

Vlastníci a iné oprávnené osoby sú pri spravovaní katastra povinní:

1. dbať, aby všetky údaje katastra týkajúce sa nehnuteľností, ako aj zmeny týchto údajov mohli byť riadne evidované.
S tým súvisí aj povinnosť ohlásiť každú zmenu správe katastra do 30 dní odo dňa vzniku, zmeny alebo zániku
rozhodujúcej skutočnosti a zároveň správe katastra predložiť v určenej lehote doklady na zápis týchto údajov do katastra
nehnuteľností;
2. zúčastniť sa na katastrálnom konaní alebo splnomocniť na toto konanie svojho zástupcu;
3. označiť trvalo na svoje náklady lomové body hraníc pozemkov.

Za nesplnenie uvedených povinností je príslušná správa katastra oprávnená uložiť pokutu. Zákon rozoznáva tri druhy
zápisov do katastra, a to vklad, záznam a poznámku. Každý zo zápisov sa vpisuje do listu vlastníctva, ktorý obsahuje:
• číslo listu vlastníctva,
• názov obce,
• názov katastrálneho územia.

Každý list vlastníctva sa skladá z troch častí a tie sa označujú písmenami A, B a C.
Časť A = majetková podstata – obsahuje všetky nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom práv k nehnuteľnostiam a údaje o
nich.
Časť B = vlastníci – obsahuje označenie vlastníkov nehnuteľností.
Časť C = ťarchy – obsahuje vecné bremená, záložné práva, predkupné práva, iné práva, ak boli dohodnuté, ako vecné
práva, ak majú mať účinky vecných práv.

Návrh na vklad práva do katastra nehnuteľností

Ak sa prevádza nehnuteľná vec na základe zmluvy, dohody alebo písomného vyhlásenia vkladateľa o vložení
nehnuteľnosti do majetku právnických osôb, nadobúda sa vlastníctvo vkladom do katastra nehnuteľností. Vlastnícke
právo prechádza na nadobúdateľa dňom rozhodnutia o povolení vkladu. Ak však ide o prevod bytu alebo nebytového
priestoru podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov,
nadobúda sa vlastnícke právo na základe právoplatného rozhodnutia správy katastra ku dňu doručenia návrhu na vklad
práva k nehnuteľnosti.

Návrh na vklad do katastra podaný účastníkom konania písomne musí obsahovať zákonom stanovené náležitosti:
1. meno (obchodné meno, názov) a miesto trvalého pobytu (sídlo) účastníka konania,
2. označenie správy katastra, ktorej je návrh adresovaný,
3. označenie právneho úkonu, na základe ktorého má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti (napr.
kúpna zmluva). Ak sú predmetom návrhu na vklad právne vzťahy z viacerých právnych úkonov, označia sa všetky tieto
právne úkony,
4. číslo listu vlastníctva a názov katastrálneho územia, ak je právo k nehnuteľnosti, ktoré má byť vkladom dotknuté, už
v katastri zapísané,
5. určenie dňa, ku ktorému majú vzniknúť právne účinky vkladu pri prevode majetku štátu na iné osoby podľa zákona č.
92/1991 Zb. o podmienkach prevodu štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.

K návrhu na vklad je potrebné priložiť prílohy, ktorými sú najmä:
1. zmluva, na základe ktorej má byť zapísané právo k nehnuteľnosti do katastra, v počte vyhotovení podľa počtu
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účastníkov konania a jej tri ďalšie vyhotovenia,
2. verejná listina alebo iná listina, ktorá potvrdzuje právo k nehnuteľnosti – ak toto právo k nehnuteľnosti nie je vpísané
na liste vlastníctva,
3. identifikácia parciel – ak vlastnícke právo nie je vpísané na liste vlastníctva,
4. geometrický plán – ak nehnuteľnosť, ktorá vznikla reálnym rozdelením alebo zlúčením nehnuteľností, alebo k listine
o vecnom bremene,
5. ocenenie nehnuteľnosti,
6. výpis z obchodného registra alebo z iného registra, ak je účastníkom konania právnická osoba,
7. dohoda o splnomocnení, ak je účastník konania zastúpený splnomocnencom.

Správa katastra vyznačí v návrhu na vklad práva do katastra dátum a hodinu jeho predloženia. V katastrálnom konaní o
povolení vkladu práva do katastra správa katastra preskúma platnosť zmluvy a prihliadne aj na skutkové a právne
skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na jeho povolenie. Katastrálne konanie o povolení vkladu práva do katastra sa
môže skončiť tak, že správa katastra:
· povolí vklad práva do katastra,
· zamietne návrh na vklad práva do katastra,
· preruší konanie o návrhu na vklad,
· zastaví konanie o návrhu na vklad práva do katastra.

Na rozhodnutie o povolení vkladu práva do katastra stanovuje zákon správe katastra lehotu:
1. do 30 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad,
2. do 15 dní odo dňa doručenia návrhu v prípade, že:
a) ide o návrh na vklad podľa § 28 ods. 4 katastrálneho zákona alebo
b) bola podaná žiadosť o urýchlené konanie o návrhu na vklad. 

Za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností sa vyberajú správne poplatky podľa zákona o správnych
poplatkoch, konkrétne podľa položky 11 Sadzobníka správnych poplatkov.
Na konanie o povolenie vkladu sa vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, pokiaľ katastrálny zákon
neustanovuje inak.

Návrh na záznam do katastra nehnuteľností

Záznam ako jeden z druhov zápisu do katastra má evidenčný charakter. Týka sa právnych vzťahov, ktoré vznikli, menia sa
alebo zanikli:
· zo zákona,
· rozhodnutím štátneho orgánu,
· príklepom licitátora na verejnej dražbe,
· vydržaním,
· prírastkom a spracovaním.

Záznamom sa ďalej zapisujú práva k nehnuteľnostiam osvedčené notárom, ako aj práva k nehnuteľnostiam vyplývajúce
z nájomných zmlúv, zo zmlúv o prevode správy majetku štátu alebo z iných skutočností svedčiacich o zverení majetku
obce alebo správy majetku vyššieho územného celku, a to na základe verejnej listiny, príp. iných listín. Katastrálny úrad
vykoná záznam buď bez návrhu, alebo na návrh vlastníka alebo inej oprávnenej osoby. Návrh na vykonanie záznamu sa
podáva v písomnej forme a musí obsahovať nasledovné skutočnosti:

1. meno (obchodný názov) a miesto trvalého pobytu (sídlo) navrhovateľa,
2. označenie správy katastra, ktorej je návrh adresovaný,
3. verejnú listinu alebo inú listinu,
4. označenie príloh.

Poznámka

Poznámka nemá ani konštitutívny, ani evidenčný charakter, slúži iba na vyznačenie určitej právnej skutočnosti súvisiacej
s právnymi vzťahmi k nehnuteľnostiam a vyjadruje skutočnosti, ktoré obmedzujú oprávnenie vlastníka nakladať s
nehnuteľnosťou, alebo informuje o nehnuteľnosti alebo o práve k nehnuteľnosti.
Na rozdiel od konania na povolenie vkladu do katastra nehnuteľností sa na vykonanie záznamu a na zápis poznámky
nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.

Aké poplatky sa platia na katastroch 
Úkony a poplatky sú stanovené v zákone č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení – položka 10 a 11
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sadzobníka správnych poplatkov:
a) Vydanie 
1. výpisu z katastra nehnuteľností, 
2. údajov o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách,
3. identifikácie parciel (písomnej alebo grafickej), za každých aj začatých 20 identifikovaných parciel, 
4. kópie z katastrálnej mapy alebo mapy bývalého pozemkového katastra alebo z pozemkovoknižnej mapy alebo mapy
určeného operátu, za každú kópiu formátu A3, A4, 
5. kópie originálu listu vlastníctva, kópie pozemkovoknižnej vložky alebo bývalého pozemkového katastra, za každých aj
začatých 20 parciel alebo 20 bytov a nebytových priestorov, ktoré sú verejnými listinami (určené na úradné účely) 250 Sk
b) Vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu verejných listín uvedených v písmene a) 100 Sk
c) Vydanie výpisu z katastra nehnuteľností podľa písmena a), ktoré nie sú verejnými listinami (na informatívne účely)
100 Sk
d) Vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu neverejných listín uvedených v písmene c) 50 Sk
e) Overenie štyroch vyhotovení geometrického plánu, za každých aj začatých 20 parciel, právneho stavu (v prípade, ak
stav C katastra nehnuteľností nie je zhodný s právnym stavom, súčet parciel právneho stavu a stavu registra C katastra
nehnuteľností) 250 Sk
f) Overenie ďalších troch vyhotovení geometrického plánu 200 Sk 
g) Vyhotovenie kópie originálu geometrického plánu 100 Sk
h) Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností (bez ohľadu na cenu
nehnuteľnosti) 2 000 Sk

Za urýchlené rozhodnutia o vklade do 15 dní od doručenia návrhu na vklad 8 000 Sk.

Poplatok sa nevracia, ak sa konanie zastavilo alebo návrh na vklad do katastra nehnuteľností bol zamietnutý.
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