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3. Vklad do katastra

V katastrálnom konaní sa práva k nehnuteľnostiam zo zmlúv zapisujú do katastra vkladom, ak ka-
tastrálny zákon neustanovuje inak. Treba uviesť, že práva k nehnuteľnostiam vznikajú, menia sa 
alebo zanikajú vkladom do katastra, ak katastrálny zákon neustanovuje inak. Vklad podľa usta-
novenia § 28 katastrálneho zákona je možné vykonať iba na základe právoplatného rozhodnutia 
správy katastra.

Právne účinky vkladu vznikajú na základe právoplatného rozhodnutia príslušnej správy katastra 
o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností ( ďalej len KN), a to ku dňu prá-
voplatnosti takéhoto rozhodnutia (§ 28 ods. 3 katastrálneho zákona).

Pri prevode majetku štátu na iné osoby podľa osobitného predpisu (zákon č. 92/1991 Zb. o pod-
mienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov) právne účinky vkladu 
vznikajú na základe právoplatného rozhodnutia o jeho povolení ku dňu určenému v návrhu na 
vklad. Návrh na vklad sa musí podať najneskôr v deň, ktorý je určený v návrhu ako deň vzniku 
vlastníctva.

Právne účinky vkladu zo zmluvy o prevode bytu a NP do vlastníctva nájomcu podľa osobitného 
predpisu vznikajú na základe právoplatného rozhodnutia o jeho povolení ku dňu doručenia ná-
vrhu na vklad. Osobitným predpisom, na ktorý v tomto smere odkazuje ustanovenie § 28 ods. 5 
katastrálneho zákona, je § 5 ZVB a NP. 

V ostatných prípadoch prevodu vlastníctva bytu alebo NP - t.j. do vlastníctva inej osoby ako ná-
jomcu - právne účinky vkladu vznikajú ku dňu právoplatnosti rozhodnutia o povolení vkladu.

Podľa ustanovenia § 30 ods. 1 katastrálneho konania účastníkom konania o povolení vkladu je 
účastník právneho úkonu, na základe ktorého má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k ne-
hnuteľnosti (napríklad zmluva o prevode vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru, zmluva o výs-
tavbe, vstavbe alebo nadstavbe, darovacia zmluva, zámenná zmluva, dohoda o zrušení podielo-
vého spoluvlastníctva a o jeho vyporiadaní). 

Konanie o povolení vkladu sa začína na návrh účastníka konania.

Kto z účastníkov v praxi podá návrh na vklad vlastníckeho práva do KN – napríklad na základe 
zmluvy o prevode vlastníctva bytu – záleží od dohody zmluvných strán. Predmetný návrh na vklad 
môže podať tak prevodca, ako aj nadobúdateľ, prípadne ho môžu podať aj spoločne.

Správa katastra je návrhom účastníka konania viazaná. Správa katastra na návrhu na vklad vyzna-
čí dátum a hodinu doručenia návrhu na vklad. V zmysle ustanovenia § 28 ods. 6 katastrálneho 
zákona každý má právo nahliadnuť do evidencie doručených návrhov na vklad. Práva k tej istej 
nehnuteľnosti sa zapisujú v poradí, v akom sa správe katastra doručili zmluvy, verejné listiny alebo 
iné listiny o vzniku, zmene alebo zániku práva k nehnuteľnosti na zápis do katastra.

Lehotu, dokedy je potrebné podať návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, 
je účelné upraviť už v kúpnej zmluve, zmluve o prevode vlastníckeho práva k bytu, prípadne aj  
v iných zmluvách týkajúcich sa úpravy práv k nehnuteľnostiam. V tejto súvislosti treba poukázať na 
ustanovenie § 47 ods. 1 ObčZ, podľa ktorého ak zákon ustanovuje, že k zmluve je potrebné rozhod-
nutie príslušného orgánu, je zmluva účinná týmto rozhodnutím. V ods. 2 citovaného ustanovenia 
§ 47 ObčZ je stanovené, že ak sa do troch rokov od uzavretia zmluvy nepodal návrh na vydanie 
rozhodnutia podľa ods. 1, platí, že účastníci od zmluvy odstúpili. V súčasnosti odborná verejnosť 
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vedie diskusie o význame citovaných ustanovení vrátane aplikácie stanovenej trojročnej lehoty na 
podanie napríklad návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností; predpokladá 
sa, že táto problematika bude vyriešená v rámci pripravovanej rekodifikácie ObčZ. V každom prí-
pade v praxi sa odporúča podať návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností 
čo najskôr, aby sa v budúcnosti predišlo prípadným súdnym konaniam a zbytočným nejasnostiam  
a komplikáciám.

V ust. § 30 ods. 3 KZ je stanovené, že pred podaním návrhu na vklad môžu účastníci konania podať 
oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad v elektronickej podobe tlačiva, ktoré sa zverejní na 
internetovej stránke úradu. Oznámenie sa zašle elektronicky príslušnej správe katastra. Ak do 90 dní 
od doručenia oznámenia účastník konania nepodá návrh na vklad, oznámenie správa katastra 
vymaže z evidencie. Oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad má len informatívny charakter 
pre správu katastra a nemá vplyv na poradie zápisov podľa § 41 ods. 2 KZ.

Návrh na vklad sa podáva písomne a obsahuje:
a)  meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu, ak ide o účastníka konania, ktorý je fyzickou oso-

bou; obchodné meno, názov a sídlo, ak ide o účastníka konania, ktorý je právnickou osobou,
b)  označenie správy katastra, ktorej je návrh adresovaný,
c)  označenie právneho úkonu, na ktorého základe má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo 

k nehnuteľnosti; ak sú predmetom návrhu na vklad právne vzťahy z viacerých právnych úko-
nov, označia sa všetky právne úkony.

Prílohami k návrhu na vklad sú:
a)  zmluva, na ktorej základe má byť zapísané právo k nehnuteľnosti do katastra, v dvoch 

vyhotoveniach,
b)  verejná listina alebo iná listina, ktorá potvrdzuje právo k nehnuteľnosti, ak toto právo k nehnu-

teľnosti nie je vpísané na liste vlastníctva,
c)  identifikácia parciel, ak vlastnícke právo k nehnuteľnosti nie je vpísané na liste vlastníctva,
d)  geometrický plán, ak sa pozemok rozdeľuje alebo zlučuje alebo pri zriadení vecného breme-

na k pozemku,
e)  dohoda o splnomocnení, ak je účastník konania zastúpený splnomocnencom; podpis splno-

mocniteľa musí byť osvedčený v prípade, ak sa osvedčenie podpisu vyžaduje ust. § 42 ods. 3 
KZ,

f)  oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad v papierovej podobe. Ak sa doručuje návrh na 
vklad v elektronickej podobe, v návrhu na vklad sa oznámenie o zamýšľanom návrhu na 
vklad preukáže uvedením čísla, pod ktorým bolo prijaté; oznámenie o zamýšľanom návrhu na 
vklad nie je potrebné prikladať. V prípade, ak oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad nie 
je v súlade s údajmi v zmluve, nepovažuje sa za prílohu návrhu na vklad.

Z ust. § 26 ods. 2 vykonávacej vyhlášky vyplýva, že rozhodovanie o každom návrhu na vklad je sa-
mostatným konaním o návrhu na vklad. Prílohou k návrhu na vklad môže byť len jedna zmluvná 
listina podľa § 8 ods. 1 písm. c) KZ, obsahom ktorej môže byť viac právnych úkonov (napr. daro-
vacia zmluva a súčasné zriadenie vecného bremena).

Správa katastra najneskôr v pracovný deň nasledujúci po dni, keď jej bola doručená zmluva, ve-
rejná listina alebo iná listina na zápis vkladom alebo záznamom, vyznačí plombu o zmene práva 
k nehnuteľnosti na liste vlastníctva, v pozemkovej knihe alebo v železničnej knihe; túto plombu zru-
ší vykonaním vkladu alebo záznamu, alebo právoplatným rozhodnutím o zamietnutí návrhu na 
vklad, alebo právoplatným rozhodnutím o zastavení konania alebo právoplatným rozhodnutím  
o oprave chyby v katastrálnom operáte alebo právoplatným rozhodnutím, ktorým sa nevyhovuje 
protestu prokurátora. Plomba sa vyznačí v poradí, v akom sa správe katastra doručili návrhy na zá-
pis do katastra.
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Po podaní návrhu na vklad preskúma správa katastra zmluvu z hľadiska, či obsahuje podstatné 
náležitosti zmluvy, či je úkon urobený v predpísanej forme, či je prevodca oprávnený nakladať  
s nehnuteľnosťou, či sú prejavy vôle dostatočne určité a zrozumiteľné, či zmluvná voľnosť alebo 
právo nakladať s nehnuteľnosťou nie sú obmedzené, či zmluva neodporuje zákonu, či zákon ne-
obchádza a či sa neprieči dobrým mravom. Pri rozhodovaní o vklade prihliada správa katastra aj 
na skutkové a právne skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na povolenie vkladu. Ak ide o zmluvu  
o prevode nehnuteľnosti, ktorá bola vyhotovená vo forme notárskej zápisnice alebo autorizova-
ná advokátom, správa katastra posudzuje zmluvu iba z pohľadu, či je súladná s katastrálnym 
operátom a či sú splnené procesné podmienky na povolenie vkladu.

3.1  Povolenie vkladu

Ak sú podmienky na vklad splnené, správa katastra vklad povolí; inak návrh zamietne.

Rozhodnutie správy katastra, ktorým sa vklad povoľuje, obsahuje:
a)  označenie správy katastra, ktorá o vklade rozhodla,
b)  číslo vkladu,
c)  označenie účastníkov konania,
d)  označenie právneho úkonu a nehnuteľností, ktorých sa právny úkon týka,
e)  deň, keď správa katastra o vklade rozhodla,
f)  deň, keď nastali právne účinky vkladu,
g)  meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá vklad povolila,
h)  odtlačok okrúhlej pečiatky správy katastra.

Rozhodnutie správy katastra o povolení vkladu nadobúda právoplatnosť dňom vydania rozhod-
nutia. Proti rozhodnutiu, ktorým sa vklad povoľuje, nie je možné podať odvolanie, návrh na ob-
novu konania a ani ho nemožno preskúmať mimo odvolacieho konania. Rovnopis rozhodnutia  
o povolení vkladu správa katastra zašle účastníkom konania do 15 dní odo dňa rozhodnutia.

3.2  Zamietnutie návrhu na vklad

Ak nie sú podmienky na vklad splnené, správa katastra návrh na vklad zamietne. Rozhodnutie  
o zamietnutí vkladu všetkým účastníkom konania. Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvola-
nie, a to na správe katastra, ktorá rozhodnutie vydala, v lehote 30 dní odo dňa jeho doručenia. Ak 
správa katastra podanému odvolaniu nevyhovie v celom rozsahu, o odvolaní rozhodne súd.

3.3  Prerušenie katastrálneho konania

V zmysle ustanovenia § 31a katastrálneho zákona katastrálne konania o návrhu

na vklad sa preruší v prípade, ak:
a)  sa začalo konanie o predbežnej otázke,
b)  nebol zaplatený správny poplatok,
c)  bol účastník konania vyzvaný, aby v určenej lehote predložil verejnú listinu alebo inú listinu, 

ktorá potvrdzuje právo k nehnuteľnosti, alebo aby odstránil nedostatky návrhu, prípadne jeho 
príloh,

d)  to zhodne navrhli všetci účastníci konania, a to najdlhšie na 60 dní, 
e)  bolo účastníkovi predbežným opatrením nariadené, aby nenakladal s určitou nehnuteľnosťou,
f)  právo nakladať s nehnuteľnosťou je obmedzené podľa osobitného predpisu.




