
POTVRDENIE O ZAPLATENÍ  
 

Potvrdzujeme, že sme dňa ................................ 

uhradili z nášho účtu: (číslo)............................. 

čiastku ..................... € pre (počet).................  

účastníkov seminára, ŠS (IČO organizácie) 

................................, VS .................................. 

 

VÝPISY Z POZEMKOVEJ KNIHY, 

IDENTIFIKÁCIA PARCIEL, GEOMETRICKÝ 

PLÁN A ĎALŠIE PÍSOMNOSTI DÔLEŽITÉ NA 

UPLATŇOVANIE VLASTNÍCKEHO PRÁVA 

K NEHNUTEĽNOSTIAM A VYDRŽANIE 

VLASTNÍCKEHO PRÁVA K 

NEHNUTEĽNOSTIAM 

 

Lektor:    

JUDr. Róbert Urban 

 

v prospech účtu ZORVC MARTIN číslo  

SK92 5600 0000 0002 0164 3002 
 

V ............................ dňa ........................ 2021 

 

Pečiatka a podpis 
 

 

 

 

ZDRUŽENIE OBCÍ  

REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM 

MARTIN 

Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01  Martin 

IČO: 31938434 DIČ: 2020604443 

Číslo účtu: 0201643002/5600 

IBAN: SK92 5600 0000 0002 0164 3002 

BIC kód banky: KOMASK2X 

 

 
 „Dobre urobené je lepšie  

než dobre povedané.“ 

Benjamin Franklin 

 

 

 

 

 

ZDRUŽENIE OBCÍ  

REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM  

MARTIN 
 

je členom  

 
 

 

 

 

www.avs-rvc.sk 
 

www.rvcmartin.sk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ZDRUŽENIE OBCÍ  

REGIONÁLNE VZDELÁVACIE 

CENTRUM MARTIN 
Vajanského námestie 1, 036 01 Martin 

 

IČO: 31938434  DIČ: 2020604443 
 

Vás pozýva na 

odborno-konzultačný seminár  

 
 

VÝPISY Z POZEMKOVEJ KNIHY, 

IDENTIFIKÁCIA PARCIEL, 

GEOMETRICKÝ PLÁN A ĎALŠIE 

PÍSOMNOSTI DÔLEŽITÉ NA 

UPLATŇOVANIE VLASTNÍCKEHO 

PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTIAM 

A VYDRŽANIE VLASTNÍCKEHO PRÁVA  

K NEHNUTEĽNOSTIAM 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Martin                              19. august 2021 

Veľká zasadačka MsÚ Martin 

http://www.avs-rvc.sk/
http://www.rvcmartin.sk/


Seminár ponúka komplex odborných, ale predovšetkým pre prax 

praktických a užitočných, v odbornej literatúre málo dostupných 

informácií, ktoré sú využiteľné pre účely či už majetkového 

vysporiadania alebo pri riešení otázok spornej hranice pozemkov, pri 

zlučovaní pozemkov, pre účely dedičského konania, pri predaji a 

kúpe nehnuteľností, a pod. Účastníci získajú cenné rady ako 

postupovať pri hľadaní a stotožnení nielen historického majetku. 

Osobitnú časť seminára bude tvoriť upozornenie na zásadné zmeny 

súdnej praxe v nazeraní na inštitút vydržania.  

Viete, 

 ako "čítať" výpisy z pozemnoknižných podkladov a ktoré 

všetky údaje je možné z nich zistiť? 

 na čo slúži identifikácia parciel a ako sa orientovať v jej 

rôznych variáciách? 

 ako "konfrontovať" grafickú a popisnú časť geometrického 

plánu? 

 čo znamenajú jednotlivé tzv. vedľajšie údaje listu vlastníctva? 

 aké sú zásadné rozdiely medzi evidenciou nehnuteľností podľa 

pozemkovej knihy a (terajšieho) katastra nehnuteľností? 

Cieľom seminára je zodpovedať tieto otázky.   
 

PROGRAM 

 Úvod do problematiky, základné pojmoslovie  

 Pozemková kniha (zásadné informácie o jej charaktere, 

súčastiach a význame)  

 Praktické ukážky výpisov z pozemnoknižných vložiek 

(dôležitosť a vzájomné súvislosti jednotlivých údajov) a 

spôsob označovania nehnuteľností v úradných 

písomnostiach údajmi podľa pozemkovej knihy  

 Identifikácia parciel (jej podstata a účel), praktické ukážky 

jej rôznych variantov  

 Geometrický plán (jeho podstata, vzájomné spojitosti 

popisnej a grafickej časti 

 List vlastníctva a jeho nadväznosť na údaje pozemkovej 

knihy, identifikácie parciel a geometrického plánu   

 Principiálne rozhodnutia najvyšších súdnych autorít v 

otázkach nadobudnutia vlastníckeho práva k 

nehnuteľnostiam vydržaním 

 Diskusia 

Lektor:   

JUDr. Róbert URBAN 
Sudca Krajského súdu v Žiline,  aktuálne i predseda občianskoprávneho 

kolégia tohto odvolacieho súdu. Špecializuje sa na civilné právo, osobitne 

na problematiku vecných práv k nehnuteľnostiam a občianskeho súdneho 

konania. Je úspešným a vyhľadávaným lektorom odborných seminárov, 

externým lektorom Justičnej akadémie Slovenskej republiky, zriadenej 

pre vzdelávanie sudcov, prokurátorov a súdnych úradníkov. Autorsky sa 

podieľal na mnohých odborných článkoch a publikáciách. Vo svojom 

odbore patrí k uznávaným odborníkom s bohatými teoretickými 

vedomosťami a praktickými skúsenosťami. 

ORGANIZAČNÉ  POKYNY 

Termín konania:                         19. august 2021 

Začiatok:      830 -900    hod – prezentácia 

Miesto konania:      Veľká zasadačka MsÚ Martin 

Uzávierka prihlášok:  13. august 2021 

Termín uzávierky je len orientačný, dátum sa môže zmeniť podľa 

naplnenia kapacity. 

Poplatok: 

člen RVC Martin 19,00€/účastník 

nečlen RVC 39,00€/účastník 
 

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle 

zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

Údaje RVC : IČO: 31938434  DIČ: 2020604443 

ZORVC MARTIN nie je platiteľom DPH. Uvedená 

pozvánka je dokladom o úhrade účastníckeho poplatku 

a má platnosť faktúry. 

Poplatok uhrádzajte : 

bankovým prevodom na účet RVC Martin: 

SK92 5600 0000 0002 0164 3002 

BIC kód banky: KOMASK2X 

VS: 19082021 ŠS: IČO organizácie 

do 13. augusta 2021 

 (Poplatok v hotovosti nevyberáme!!!) 

Poplatok pri vopred neospravedlnenej neúčasti 

nevraciame. 

Tešíme sa na  spoločné  stretnutie. 

 

Martin, 29. jún 2021 

 

 

 

 

 

 
 
 

    PhDr. Dušan  GALLO  
                                   riaditeľ  ZORVC MARTIN 

 ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 

na odborno-konzultačný seminár 

VÝPISY Z POZEMKOVEJ KNIHY, 

IDENTIFIKÁCIA PARCIEL, 

GEOMETRICKÝ PLÁN A ĎALŠIE 

PÍSOMNOSTI DÔLEŽITÉ NA 

UPLATŇOVANIE VLASTNÍCKEHO 

PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTIAM 

A VYDRŽANIE VLASTNÍCKEHO PRÁVA  

K NEHNUTEĽNOSTIAM, 

 
ktorý sa uskutoční dňa   

19. augusta 2021 v Martine 
 

Obec /mesto/organizácia: 
 

 

........................................................................... 

 

Titul, meno a priezvisko, email: 
 

........................................................

........................................................

........................................................ 
 

IČO:    DIČ: 
 

člen RVC:  áno  nie 
 

E-mail: ______________________________ 
 

Tel.: _______________________________
  

V _______________  dňa _______________ 
   

    podpis 
 

 

 

 

Záväznú prihlášku do 13. 8. 2021 môžete poslať 

na e-mail: rvc@rvcmartin.sk  

alebo vyplniť priamo na www.rvcmartin.sk 

mailto:rvc@rvcmartin.sk

