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Usmernenie
generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 15. júla 2015 na zabezpečenie jednotného postupu pri aplikácii § 5 ods. 5 zákona
č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov

Určené:

okresným úradom v sídle kraja

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Sekcia verejnej správy
Číslo: SVS-OMSZV1- 2015/019802
Bratislava 15. júla 2015
Vybavuje: Mgr. Klaudia Božiková
Číslo telefónu: 02/4859 2223
I.
Toto usmernenie upravuje jednotný postup okresných úradov v sídle kraja pri
odovzdaní nehnuteľného majetku štátu, ktorý získala do vlastníctva Slovenská republika
ako odúmrť po poručiteľovi, správcovi podľa osobitných predpisov (ďalej aj „zákonný
správca“) a pri zápise tohto majetku štátu do katastra nehnuteľností. K odovzdaniu
dochádza podľa § 5 ods. 5 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správe majetku štátu“).
II.
Podľa § 5 ods. 1 zákona o správe majetku štátu dočasným správcom majetku štátu je
okresný úrad v sídle kraja, v ktorého územnom obvode sa majetok nachádza. Podľa
§ 5 ods. 5 zákona o správe majetku štátu dočasný správca koná za štát v konaní
o dedičstve, ktoré pripadlo štátu z dôvodu, že ho nenadobudol žiadny dedič. Správu
majetku, ktorý štát získal ako odúmrť po poručiteľovi a ktorý má spravovať správca podľa
osobitného predpisu, dočasný správca bez zbytočného odkladu odovzdá zákonnému
správcovi.
III.

1. Podľa § 1 a § 17 ods. 1 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov
k pôde a k inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov a podľa
§ 34 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového
vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách
v znení neskorších predpisov poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu tvoriace
poľnohospodársky pôdny fond alebo do neho patriace a lesné nehnuteľnosti v rozsahu
ustanovenom zákonom č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a k inému
poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov spravuje Slovenský
pozemkový fond.

2. Lesný majetok vo vlastníctve štátu podľa ustanovení zákona č. 326/2005 Z. z.
o lesoch v znení neskorších predpisov spravuje štátny podnik Lesy Slovenskej republiky,
š.p. (ďalej len „Lesy SR“).
3. Vodné toky, pozemky pod nimi a pozemky s druhom pozemku vodná plocha podľa
ustanovení zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov
spravujú zákonom určené organizácie.
IV.
Výrok rozhodnutia súdu (resp. súdneho komisára) o dedičstve konštatuje pripadnutie
majetku, ktorý získal štát ako odúmrť, Slovenskej republike bez uvedenia konkrétneho
správcu majetku štátu. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o dedičstve je okresný
úrad v sídle kraja, v územnom obvode ktorého sa majetok štátu nachádza, povinný bez
zbytočného odkladu odovzdať majetok do správy zákonnému správcovi. Postup dočasného
správcu pri odovzdaní majetku zákonnému správcovi nie je upravený všeobecne záväzným
právnym predpisom.
V.
Okresný úrad v sídle kraja pri odovzdaní majetku štátu zákonnému správcovi podľa
§ 5 ods. 5 zákona o správe majetku štátu postupuje nasledovne:
1. Okresný úrad v sídle kraja listom postúpi kópiu vykonateľného rozhodnutia
okresného súdu (resp. súdneho komisára) o dedičstve, podľa ktorého Slovenská republika
získala titulom odúmrti do svojho vlastníctva nehnuteľnosti, všetkým dotknutým
zákonným správcom majetku štátu, t. j. príslušnému regionálnemu odboru Slovenského
pozemkového fondu, ak sú predmetom odúmrti poľnohospodárske nehnuteľnosti tvoriace
poľnohospodársky pôdny fond alebo do neho patriace, Lesom SR, ak predmetom odúmrti
je lesný majetok, príslušnému zákonnému správcovi, ak sú predmetom odúmrti vodné toky,
pozemky pod nimi a pozemky s druhom pozemku vodná plocha, resp. iným zákonným
správcom.
2. Okresný úrad v sídle kraja písomne vyzve zákonných správcov, aby mu najneskôr
do 30 kalendárnych dní doručili stanovisko s citovaním nehnuteľností, ktorých sú
správcami podľa osobitného zákona. Zároveň vyzve zákonných správcov na doručenie
zoznamu nehnuteľného majetku štátu, ktorého správy sa ujímajú, v elektronickej podobe
vo formáte .doc alebo .docx.
3. Okresný úrad v sídle kraja po doručení stanovísk od jednotlivých zákonných
správcov spracuje návrh na zápis práv do katastra nehnuteľností formou záznamu podľa
§ 34 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv
k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov, priloží k nemu osvedčenú fotokópiu
dedičského rozhodnutia, stanoviská jednotlivých zákonných správcov v originálnom
vyhotovení a tento predloží územne príslušnému katastrálnemu odboru okresného úradu na
konanie v lehote najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia všetkých stanovísk od
zákonných správcov. Vzor návrhu na zápis do katastra nehnuteľností formou záznamu je
prílohou tohto usmernenia.
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VI.
Toto usmernenie nadobúda účinnosť dňom jeho vydania.

Ing. Adrián Jenčo v. r.
generálny riaditeľ
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Príloha k usmerneniu číslo: SVS-OMSZV1- 2015/019802

-Vzor-

Okresný úrad ........
.......................
_______________________________________________
●

●
Okresný úrad
katastrálny odbor
...................................
...................................

●
Váš list/zo dňa
..........................

Naše číslo
....................../.......

●
Vybavuje/tel.
.......................

V
.........................

Vec:
Návrh na zápis správcu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky
Na základe vykonateľného dedičského rozhodnutia Okresného súdu .........
(Notárskeho úradu v.............), sp. zn. ......... zo dňa .........., ktorého osvedčená fotokópia je
prílohou tejto listiny, Slovenská republika získala titulom odúmrti do svojho vlastníctva
nehnuteľnosti v katastrálnom území ........................ .
Podľa § 5 ods. 1 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o správe majetku štátu“) dočasným správcom majetku štátu je
okresný úrad v sídle kraja, v ktorého územnom obvode sa majetok nachádza. V súlade s
ustanovením § 5 ods. 5 zákona o správe majetku štátu dočasný správca koná za štát v
konaní o dedičstve, ktoré pripadlo štátu z dôvodu, že ho nenadobudol žiadny dedič. Správu
majetku, ktorý získal štát ako odúmrť po poručiteľovi, ktorý má spravovať správca podľa
osobitného predpisu (ďalej len „zákonný správca“), dočasný správca bez zbytočného
odkladu odovzdá tomuto správcovi.
Podľa ustanovení § 1 a § 17 ods. 1 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych
vzťahov k pôde a k inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov
a podľa § 34 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového
vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách
v znení neskorších predpisov, poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu tvoriace
poľnohospodársky pôdny fond alebo do neho patriace a lesné nehnuteľnosti v rozsahu
ustanovenom zákonom č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a k inému
poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov spravuje Slovenský
pozemkový fond.
Podľa ustanovení zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov lesný
majetok vo vlastníctve štátu spravuje štátny podnik Lesy Slovenskej republiky, š.p..
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Podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej
rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení
neskorších predpisov správu vodných tokov a pozemkov pod nimi a správu pozemkov
s druhom pozemku vodná plocha vykonávajú zákonom určené subjekty.
Na základe uvedených skutočností žiadame o zapísanie ďalej uvedených nehnuteľností
vo vlastníctve Slovenskej republiky na týchto správcov:
1. nehnuteľnosti, ktoré sú podľa ustanovenia § 5 zákona o správe majetku štátu
v dočasnej správe Okresného úradu (adresa úradu), a to:
-

zadefinovať- nehnuteľnosti podľa katastrálneho územia, pozemok podľa parcelného
čísla evidovaného v súbore popisných informácií, pozemok evidovaný ako parcela
registra "C" alebo parcela registra "E", druh pozemku a výmery pozemku, súpisné
čísla stavby a parcelné čísla pozemku, na ktorom je stavba postavená, číslo bytu
alebo nebytového priestoru, číslo poschodia, čísla vchodu a spoluvlastníckeho
podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku,
prípadne na priľahlom pozemku, súpisné číslo stavby a parcelné čísla pozemku, na
ktorom je dom postavený; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých
vlastníkov, uvádza sa i podiel vyjadrený zlomkom k celku;

2. nehnuteľnosti, ktoré tvoria poľnohospodársky pôdny fond a patria do správy
Slovenského pozemkového fondu, Búdkova č. 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17 335 345,
a to:
-

zadefinovať - nehnuteľnosti podľa katastrálneho územia, pozemok podľa parcelného
čísla evidovaného v súbore popisných informácií, pozemok evidovaný ako parcela
registra "C" alebo parcela registra "E", druh pozemku a výmery pozemku, súpisné
čísla stavby a parcelné čísla pozemku, na ktorom je stavba postavená, ak je
nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, uvádza sa i podiel vyjadrený
zlomkom k celku;

3. nehnuteľnosti, ktoré tvoria lesný fond a sú v správe Lesov Slovenskej republiky, š.p.,
Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica, IČO: 36 038 351, a to:
- zadefinovať- nehnuteľnosti podľa katastrálneho územia, pozemok podľa parcelného
čísla evidovaného v súbore popisných informácií, pozemok evidovaný ako parcela
registra "C" alebo parcela registra "E", druh pozemku a výmery pozemku, súpisné
čísla stavby a parcelné čísla pozemku, na ktorom je stavba postavená, číslo bytu
alebo nebytového priestoru, číslo poschodia, čísla vchodu a spoluvlastníckeho
podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku,
prípadne na priľahlom pozemku, súpisné číslo stavby a parcelné čísla pozemku, na
ktorom je dom postavený; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých
vlastníkov, uvádza sa i podiel vyjadrený zlomkom k celku;
4. nehnuteľnosti, ktoré sú v správe subjektu (názov a adresa príslušnej organizácie)
vykonávajúceho správu vodných tokov a pozemkov pod nimi a správu pozemkov s druhom
pozemku vodná plocha na základe zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
(vodný zákon) v znení neskorších predpisov.

prednosta okresného úradu
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Prílohy:
Osvedčená fotokópia dedičského rozhodnutia
Stanovisko regionálneho odboru Slovenského pozemkového fondu
Stanovisko Lesov Slovenskej republiky, š.p.
Stanovisko iného príslušného zákonného správcu

Rozdeľovník:1 x Okresný úrad ............., katastrálny odbor
2 x dočasný správca (1x spis, 1x Centrum podpory ........)
1 x Slovenský pozemkový fond, Búdkova č. 36, 817 15 Bratislava
1x iný príslušný zákonný správca
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