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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Vec: Oznam
Číslo: LPO 3255/2013
V Bratislave, dňa 27.05.2013

Postup žiadateľa pri podávaní žiadosti o zmenu údajov v katastri nehnuteľností
v zmysle § 43 vyhlášky ÚGKK SR č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR
č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv
k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov
1. Žiadosť o zmenu údajov v katastri nehnuteľností môže podať vlastník nehnuteľnosti
alebo iná oprávnená osoba písomne. Žiadosť musí byť podpísaná žiadateľom.
Podpis žiadateľa nemusí byť úradne overený.
2. Žiadosť o zmenu údajov sa podáva príslušnému okresnému úradu, katastrálnemu
odboru v zmysle § 22 ods. 2 katastrálneho zákona, v územnom obvode ktorého
sa nachádzajú nehnuteľnosti, ktorých sa požadovaná zmena týka.
3. Žiadosť o zmenu údajov sa podáva príslušnému okresnému úradu, katastrálnemu
odboru osobne, alebo odoslaním na poštovú prepravu. Žiadosť o zmenu údajov nie
je možné podať telefonicky, nakoľko k žiadosti je potrebné priložiť listinu
preukazujúcu zmenu, alebo predložiť platný preukaz totožnosti.
4. V žiadosti o zmenu údajov je potrebné uviesť:
a) identifikačné údaje žiadateľa v rozsahu:
- meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu
pri žiadateľovi, ktorý je fyzickou osobou,
- názov, sídlo, identifikačné číslo pri žiadateľovi, ktorý je právnickou osobou,
b) katastrálne územie, v ktorom sa nachádzajú nehnuteľnosti, ktorých
sa požadovaná zmena týka,
c) označenie nehnuteľností podľa § 42 ods. 2 písm. c) katastrálneho zákona,
žiadateľ môže v záujme spresnenia identifikácie nehnuteľností uviesť aj čísla
listov vlastníctva, na ktorých sú nehnuteľností evidované,
d) požadovanú zmenu – napríklad zmena mena, priezviska, rodného priezviska,
rodného čísla, dátumu narodenia, adresy trvalého pobytu, názvu, sídla,
identifikačného čísla,
e) žiadateľ v žiadosti uvádza pôvodný údaj evidovaný v katastri nehnuteľností,
napríklad pôvodnú adresu trvalého pobytu a nový údaj, ktorý má byť evidovaný
v katastri nehnuteľností po vykonaní zmeny, napríklad novú adresu trvalého
pobytu,
f) označenie listiny, ktorá preukazuje zmenu – napríklad doklad o trvalom pobyte,
g) miesto a dátum spísania žiadosti.

5. Prílohou žiadosti o zmenu údajov je listina preukazujúca zmenu – napríklad doklad
o trvalom pobyte. Ak bude prílohou osvedčená kópia úradného dokladu obsahujúca
osobné údaje žiadateľa, prípadne osobné údaje ďalších osôb, príslušný okresný úrad,
katastrálny odbor urobí úradný záznam o zapísaní údajov potrebných na zmenu
v katastri nehnuteľností a predložený úradný doklad vráti žiadateľovi neodkladne po
vykonaní úradného záznamu.
6. Pokiaľ žiadateľ podáva žiadosť o zmenu údajov osobne na príslušnom okresnom
úrade, katastrálnom odbore, nemusí priložiť listinu preukazujúcu zmenu, pokiaľ je
zmena zrejmá z predloženého preukazu totožnosti. Žiadateľ podá žiadosť
v podateľni príslušného okresného úradu, katastrálneho odboru a zamestnanec
okresného úradu, katastrálneho odboru overí zhodu údajov v žiadosti a v preukaze
totožnosti. O overení zhody údajov zamestnanec okresného úradu, katastrálneho
odboru vyhotoví úradný záznam o zapísaní údajov potrebných na zmenu v katastri
nehnuteľností a preukaz totožnosti vráti žiadateľovi.
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