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          Legislatíva registra adries 

Legislatíva  
• Zákon č. 125/2015 o registri adries a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov – 6 článkov 
•  Schválený 14. mája 2015 
•  Účinnosť 1. júla 2015 

• Vyhlášky: 
•  Novela vyhlášky o číslovaní stavieb č. 31/2003 Z.z. 
•  Nová vyhláška o zameraní adresného bodu 

• Výnos o dotácii na financovanie preneseného výkonu 
štátnej správy 
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Zákon o registri adries 

 
Hlavný cieľ zákona  

•  zriadiť register adries  
•  definovať pojem adresa a adresný bod 
•  vybudovať centrálnu databázu adries bytových aj nebytových budov 

– teda najmä všetkých budov, ktoré slúžia alebo môžu slúžiť na účely 
bývania alebo podnikania 

•  poskytovať údaje z registra adries ako referenčné pre ostatné registre 
a evidencie, ako aj pre záchranné a bezpečnostné zložky 

Po nadobudnutí účinnosti zákona vznikne základná štátna evidencia, 
popisujúca umiestnenie vchodov bytových a nebytových budov v priestore 
na území Slovenskej republiky, a to tak slovným označením, ako aj 
vizualizáciou na mape Slovenskej republiky 
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Adresa 

Adresa 
•  adresa je definovaná ako súbor údajov identifikujúcich umiestnenie 

hlavného vchodu do budovy, resp. ostatných vstupov, ak im bolo 
pridelené orientačné číslo 

•  pozostáva z údajov založených na správnom členení (kraj, okres, 
obec, mestská časť), na údajoch prideľovaných obcou (ulica, súpisné 
číslo, orientačné číslo) a na geopriestorovom údaji (adresný bod) 

•  adresa sa viaže k orientačnému číslu v tom zmysle, že ak má budova 
viac orientačných čísiel, má každé číslo svoju adresu 

•  vznik adresy je viazaný na určenie súpisného čísla a ak má budova 
viac orientačných čísiel, na pridelenie druhého a ďalšieho 
orientačného čísla 

•  zánik adresy je obdobne viazaný na zrušenie súpisného čísla 
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Adresný bod a geografická os ulice 

Adresný bod a geografická os ulice 
•  adresný bod je priestorový údaj, označujúci polohu vchodu do 

bytovej a nebytovej budovy v priestore na území Slovenskej republiky 
•  geografická os ulice je priestorový údaj označujúci lomové body osi 

ulice 
•  vyjadrujú sa v súradniciach systému ETRS89 
•  zameranie adresného bodu vykonáva vlastník budovy pred podaním 
žiadosti o určenie súpisného čísla a orientačného čísla, čím každá 
zapísaná adresa bude vždy obsahovať aj údaj o jej polohe na území 
Slovenskej republiky 

•  zameranie geografickej osi ulice vykonáva developer alebo obec pred 
určením jej názvu 

•  podrobnosti ustanoví vyhláška 
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Register adries 

Register adries 
•  bude informačným systémom verejnej správy a vzťahovať sa naň 

budú všetky povinnosti podľa zákona č. 275/2006 Z. z. 
•  bude rozdelený na časť obsahujúcu nepriestorové údaje a na 

geografickú časť 
•  časť obsahujúca nepriestorové údaje bude obsahovať adresy a ich 

identifikátory a ku každej adrese aj ďalšie údaje o budove  
•  vizualizačná časť bude obsahovať zobrazenie adresného bodu a tiež 

geografickej osi ulice na mapovom podklade Slovenskej republiky 
•  vzhľadom na predpokladaný budúci referenčný charakter údajov 

registra sa zákonom ustanovila domnienka úplnosti a správnosti 
údajov v registri zapísaných, ako aj ochranu osôb, ktoré konajú v 
dobrej viere v zapísané údaje 
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Povinnosti MV SR a obcí pri zápise, zmene, oprave a výmaze údajov 

Rozdelenie povinností vo vzťahu k jednotlivým typom údajov je založené na tom, kde tento údaj 
vzniká, resp. pri činnosti ktorého orgánu sa o ňom tento orgán dozvie ako prvý alebo ho svojou 
činnosťou vytvorí.  
• Ministerstvo vnútra SR zapisuje 

•  údaje súvisiace s územnosprávnym členením Slovenskej republiky  
•  systémový identifikátor adresy  

• Obce/mestské časti zapisujú 
•  názov ulice a verejného priestranstva 
•  súpisné číslo 
•  orientačné číslo 
•  adresný bod (dozvedia sa ho pri určení súpisného/orientačného čísla) 
•  údaj či ide o bytovú alebo nebytovú budovu 
•  údaj, či sa v budove nachádzajú byty 
•  čísla bytov a podlaží (dozvie sa ich od vlastníkov/správcov budov) 
•  údaj o tom, či sa budova nachádza v časti obce so samostatným číslovaním budov 

• Obce/mestské časti vyznačujú 
•  polohu adresného bodu v geografickej časti registra 
•  geografickú os ulice v geografickej časti registra 

• O každej adrese sa vedie aj údaj o poštovom smerovacom čísle, ktorý do registra zapíše poskytovateľ 
univerzálnej služby 
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Povinnosti MV SR a obcí pri zápise, zmene, oprave a výmaze údajov 

Lehoty 
• Zápis, zmena a výmaz údajov sa vykoná súčasne so vznikom, zmenou 
alebo zánikom tohto údaja 
Výnimky 
• Ak sa adresa nachádza vo vojenskom obvode, povinnosti obce vykonáva 
Ministerstvo obrany SR 
• Stavby slúžiace na obranu štátu, stavby pre bezpečnosť štátu alebo stavby 
jadrového zariadenia sa do registra zapisujú len so súhlasom príslušného 
štátneho orgánu 
• Ak obec alebo mestská časť dlhodobo z objektívnych dôvodov nedostatku 
technického vybavenia nie sú schopné vykonávať zápis, zmenu a výmaz 
údajov, môžu požiadať okresný úrad, aby povinnosti plnil za ne 

 

 



   Ministry of Interior of the Slovak Republic 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  
Úprava poskytovania údajov z registra adries 

Tri úrovne 
•  Vo vzťahu k orgánu verejnej moci na účely plnenia úloh podľa osobitných 
zákonov pôjde o automatizované poskytovanie údajov vo forme 
elektronického odpisu - teda spôsob, ktorý umožní aj komunikáciu IS - IS  
• Vo vzťahu k iným osobám sa bude poskytovanie údajov spravovať 
všeobecnou úpravou zákona č. 275/2006 Z. z. - teda elektronickým odpisom 
alebo listinným výstupom pričom ich poskytnutie bude bezplatné 
• MV SR bude poskytovať aj možnosť automatizovaného pripojenia cez 
stanovené rozhranie, ktoré bude umožnené po uzavretí dohody 

• Okrem týchto spôsobov bude MV SR publikovať právne nezáväzné údaje aj 
na svojom webovom sídle 
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          Prechodné obdobia a migrácia 

•  Zákon predpokladá 12 mesačné prechodné obdobie na 
dočistenie dát o adresách a adresných bodoch z iniciálnej 
migrácie 

•  Iniciálna migrácia sa uskutoční pre adresy z číselníka 
registra adries v Registri obyvateľov, do ktorého boli počas 
predprodukčného čistenia dát doplnené dáta o nebytových 
budovách 

•  Pre adresné body a geografické osi ulíc boli dáta získané 
komerčným nákupom 
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Súvisiace zákony 

V osobitných článkoch zákona 125/2015 Z.z. sa ustanovujú zmeny v 
súvisiacich zákonoch, ktorými sú 
 
•  zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov 

• zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a o registri 
obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 

• zákon č. 324/2011 Z.z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 
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