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Vyhlásenie platnosti obnoveného katastrálneho operátu 

 

 

 

Oznamujeme Vám, že Okresný úrad Revúca, katastrálny odbor dňa 27. januára 2017 

skončil konaním o námietkach katastrálne konanie – obnova katastrálneho operátu novým 

mapovaním v katastrálnom území Chvalová, obec Chvalová v okrese Revúca a podľa § 64 

zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1996 Z. z o katastri nehnuteľnosti a o zápise 

vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov 

v y h l a s u j e  

dňom 2. marca 2017 v intraviláne katastrálneho územia Chvalová  

platnosť obnoveného katastrálneho operátu. Uvedeným dňom sa údaje v obnovenom 

katastrálnom operáte stanú v zmysle § 70 katastrálneho zákona hodnovernými a záväznými 

a podľa § 71 katastrálneho zákona sa používajú najmä na ochranu práv k nehnuteľnostiam, na 

účely správy daní a poplatkov, na ochranu poľnohospodárskeho pôdneho fondu, lesného 

pôdneho fondu, tvorbu a ochranu životného prostredia, hospodársku činnosť a na informačné 

systémy o nehnuteľnostiach. Záväzné údaje katastra slúžia ako podklad na písomné vyhotovenie 

verejných listín a iných listín. Údaje obnoveného katastrálneho operátu sú záväzné aj na 

geodetické práce na účely katastra. 

Vyhlásením platnosti obnoveného katastrálneho operátu sa dovtedajší katastrálny operát 

stáva neplatným, a to v rozsahu v akom ho obnovený operát nahradil. Neplatné časti 

katastrálneho operátu okresný úrad, katastrálny odbor archivuje ako predmety trvalej archívnej 

hodnoty. 

 

 

 

JUDr. Janette Egedová 

vedúca  

katastrálneho odboru 
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Vyhlásenie platnosti sa doručí: 

1. Obec Chvalová, Chvalová 10, 982 62 Gemerská Ves 

2. Okresný úrad Banská Bystrica, katastrálny odbor, ČSA 7 974 01 Banská Bystrica 

3. ÚGKK SR, Chlumeckého 2, P.O.Box 57,  820 12  Bratislava 212 – e-mail 

 


