
 
 

 

 

 

Materiál na rokovanie  

Hospodárskej a sociálnej rady SR 

dňa 27. septembra 2021 

 

  k bodu č. 7 

 
 

Stanovisko ZMOS 

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej 

národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

Všeobecne k materiálu: 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky predkladá návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 

č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a 

dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov.  
Cieľom predkladaného návrhu zákona je zefektívnenie práce s registrom adries na základe 

poznatkov z aplikačnej praxe. Medzinárodné skúsenosti preukázali potrebu zavedenia novej 

položky do položkovej skladby údajov registra adries - údaj „názov budovy“. Precizuje sa 

povinnosť stavebníka pri zameraní geografickej osi ulice.  

V článku II sa navrhujú zmeny v zákone Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov.  

Návrh zákona má mierne pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy z dôvodu doplnenia 

ustanovenia o uložení sankcie za neplnenie niektorých ustanovení fyzickým osobám a mierne 

negatívny jednorazový vplyv z dôvodu nutnosti doplnenia novej položky do informačného systému. 

Návrh zákona nemá sociálne vplyvy, má pozitívne aj negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie, 

nemá vplyvy na životné prostredie, má pozitívny vplyv na informatizáciu a nemá vplyvy na služby 

pre občana, na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.  

 

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného 

súdu Slovenskej republiky, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj 

s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a právnymi predpismi 

Európskej únie. 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa predkladá podľa Plánu 

legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2021.  

 

Zákon o registri adries zriadil nový register, ktorého hlavnou úlohou bolo vybudovanie jednotného, 

centrálneho a dátovo konzistentného zdroja dát o adresách fyzických budov na území Slovenskej 

republiky slúžiaceho hlavne pre potreby budovania integrovaného informačného systému verejnej 

správy. Dáta z registra adries boli v máji 2020 vyhlásené za referenčné a stali sa tak jedným zo 

základov elektronizácie verejnej správy a budovania e-governmentu na Slovensku.  

 

Hlavným cieľom novely zákona je riešenie požiadaviek a potrieb vyplývajúcich z aplikačnej praxe 

a to najmä presné určenie mestských častí v Bratislave a Košiciach ako subjektov vykonávajúcich 

 



úkony v registri adries a doplnenie obligatórnych úkonov pri zápise pre potreby záchranárskych 

činností a pre potreby orgánov verejnej moci pri získavaní presných a spoľahlivých zdrojov dát o 

umiestnení bytov v obciach bez ich väzby na osoby, ktoré k nim disponujú právami.  

Návrh zákona tiež dopĺňa sankcie za neplnenie ustanovení zákona aj pre fyzické osoby, keďže v 

súčasnosti sú sankcie ustanovené len pre právnické osoby. Zároveň precizuje ustanovenia o 

povinných osobách, ktoré znášajú náklady na zameranie geografickej osi ulice a pri zameraní 

adresného bodu ak koná obec bez žiadosti a ustanovenie o povinnosti určenia názvu ulíc a iných 

verejných priestranstiev.  
  
Z hľadiska dopadu na rozpočet obcí sa predpokladá pozitívny vplyv na rozpočet v závislosti od 

výšky a počtu sankcií, ktorý však nie je možné presne kvantifikovať. Ostatné náklady sú kryté 

rozpočtom Ministerstva vnútra. 
 

V medzirezortnom pripomienkovom konaní bol vznesených 18 pripomienok, z toho bolo 9 zásadných. 

Akceptovaných bolo 11 pripomienok z toho 6 zásadných. ZMOS upozorňuje na to že v pojmovej 

terminológii predkladateľ vychádzal z platného stavebného zákona.   

 

 

Pripomienky k návrhu : 

ZMOS k navrhovaným zmenám zákona neuplatnil žiadne pripomienky. 

 

Záver : 

ZMOS navrhuje, aby Hospodárska a sociálna rada SR odporučila predložený návrh zákona na ďalšie 

legislatívne konanie. 

 

  

 

                                                                                                       Branislav Tréger    

                                                                                                             predseda ZMOS 


