
Dňom 1. júla 2015 vstúpil do platnosti zákon č. 125/2015 Z. z.  o registri adries a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. 

Tento zákon upravuje 

a) zriadenie registra adries (ďalej len register“). 

b) zoznam údajov, ktoré sa zapisujú do registra, 

c) podmienky a postup pri zápise, zmene a výmaze údajov z registra, ako aj pri oprave údajov 
zapísaných v registri, 

d) pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí vo veciach zapisovania údajov do registra, vedenia 
registra a poskytovania údajov z registra, 

e) sankcie za porušenie povinnosti podľa tohto zákona 

V súvislosti s týmto zákonom bude Obec Predajná pripojená na informačný systém registra 
adries MV SR, ktorý je podmienený doplňovaním údajov a to : 

- kraj 

- okres 

- obec 

- časť obce 

- ulica 

- súpisné číslo 

- orientačné číslo 

- číslo rozhodnutia 

- dátum účinnosti 

- stav vchodu 

- obývateľný /neobývateľný 

- obsahuje byty 

- adresný bod 

 

Čo je to adresný bod? 



Je to priestorový údaj, ktorý označuje polohu 

a) každého vstupu do budovy, ktorej je určené orientačné číslo, alebo 

b) hlavného vstupu do budovy, ak budova nemá určené orientačné číslo a má určené súpisné 
číslo 

Podkladom na zameranie adresného bodu je geometrický plán, ktorým bola na účely vydania 
kolaudačného rozhodnutia zameraná budova, ku ktorej sa adresný bod zameriava (ďalej len 
„geometrický plán“). Na účely určenia a vyjadrenia polohy budovy, ku ktorej sa adresný bod 
zameriava, sa používajú údaje o jej zameraní z geometrického plánu. 

Vyhotovenie zamerania adresného bodu zabezpečí stavebník pred podaním žiadosti 
o určenie súpisného čísla a orientačného čísla.  

Dňom 1. júla 2015 vstúpila do platnosti Vyhláška MV SR č. 142/2015 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov.  

MV SR po dohode s Úradom geodézie, kartografie a katastra SR podľa § 12 zákona č. 125/2015 
Z. z.  o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov  ustanovuje všeobecne záväzný 
právny predpis , kde ustanovuje vzor zamerania adresného bodu a podrobnosti o vyjadrení 
adresného bodu, vyznačení polohy adresného bodu a geografickej osi ulice v geografickej časti 
registra.   

Dňom 01. júla 2015 vstúpila do platnosti Vyhláška MV SR č. 141/2015 Z. z., ktorou sa 
mení a dopĺňa vyhláška MV SR č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb.  

 


