
 

 
 1.Kataster a zmeny vyplývajúce z civilných procesných kódexov a zákonov v nadväznosti na 

katastrálny zákon

2. Opravné prostriedky a mo?nosti zvrátenia zápisov v katastri

3. Odstúpenie od zmluvy (zápis pred povolením vkladu a po ?om)

3. Zmeny v správnom súdnictve v kontexte vz?ahu ku katastrálnemu konaniu

4. Orná pôda c/a stavebný pozemok (prevod, drobenie, výnimky z drobenia pozemkov, 

zmena druhu pozemku);

5 Pojmy : neknihované pozemky, neznámy vlastník, ROEP, duplicitné vlastníctvo,hluché listy 

vlastníctva, Identifikácia parciel, registre C a E

6. Geometrický plán a jeho vyu?itie v katastrálnych konaniach

7. Aktuálne názory ÚGKK SR v oblasti danej problematiky - vychádzajúce z katastrálneho 

bulletinu

8. Diskusia

Lekt or ka:

JUDr . Jana Drá?ová. Právnickú fakultu UPJ? v Ko?iciach ukon?ila v roku 1984. Úspe?ne ukon?enou 
rigoróznou skú?kou získala v roku 1986 titul JUDr. Po absolvovaní ?akate?skej praxe a justi?nej skú?ky 
vykonávala od roku 1987 funkciu sudkyne Mestského súdu v Ko?iciach. Od roku 1991 pôsobí ako 
advokátka. Po?as preru?enia výkonu advokátskeho povolania zastávala aj funkciu riadite?ky 
legislatívnoprávneho odboru Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Okrem 
advokácie sa venuje aj publika?nej a lektorskej ?innosti, najmä v oblasti vecného, pozemkového a 
katastrálneho práva.
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Lektorka: JUDr. Jana Drá?ová

 Dátum konania:         Uzávierka prihlá?ok:     Miesto konania:                         Ú?astnícky poplatok:
 15. apr íl 2018      08. apr íl 2018                Biznis cent rum  Mat ador        144 eur  (s DPH) /  120 eur  (bez DPH)

Bojnická 831 04 Brat islava 

V cene ?kolenia je zahrnuté: ?kolné, m at er iály, obed, káva/?aj, nealko a ob?erst venie.

Organiza?né inform ácie



Prihlá?ka na seminár

  

Meno a priezvisko ú?astníka_____________________________________________________________________________________
Názov spolo?nosti_____________________________________________________________________________________________ 
I?O:_________________________________________________DI?:_____________________________________________________ 
I? DPH:_______________________________________________________________________________________________________ 
Tel:___________________________________________________Fax:____________________________________________________
E-mail:_______________________________________________________________________________________________________
                                                 Obchodné a plat obné podm ienky, organiza?né pokyny 
Pr ih lásenie a plat ba:       
Vyplnenú prihlá?ku  nám za?lite e-mailom na bpm@bpm-educat.com, bpmvzdel@zmail.sk, faxom na 
?íslo:  02/3320 4686  alebo na adresu: BPM Slovak ia, s.r .o., Bojnická 3, Brat islava 831 04. Prihlási? sa 
tie? mô?ete prostredníctvom na?ej webovej stránky www.vzdelavame.sk. Po prijatí prihlá?ky Vám 
potvrdíme registráciu ú?astníka na zadanú kontaktnú e-mailovú adresu. Ú?astnícky poplatok uhra?te na 
?íslo ú?tu: SK57 0200 0000 0017 3643 3751 vedený vo VÚB, a.s. Bratislava. Ako variabilný symbol uve?te 
Va?e I?O, ako ?pecifický symbol uve?te termín konania seminára v tvare 15042018. Po prijatí platby na 
ná? ú?et Vám za?leme da?ový doklad o uhradení ú?astníckeho poplatku po?tou, v prípade potreby aj 
e-mailom. Ú?astnícky poplatok zah??a: ?tudijné materiály, ob?erstvenie, obed, nealko, teplé a studené 
nápoje. Sedem dní pred konaním seminára Vám za?leme podrobné organiza?né pokyny a ?al?ie 
informácie o vzdelávacom podujatí e-mailom.  

 Ú?ast nícky poplat ok  je 144 eur (s DPH) / 1 ú?ast ník                   Uzávierka pr ih lá?ok :  08. 04. 2018 

Z?ava pr i regist rácii:  
- 2 - 4 ú?astníci z jednej spolo?nosti - 5 % z?ava 
-5 a viac ú?astníkov z jednej spolo?nosti - 10 % z?ava
St orno poplat ok : 
 - 30 % z ú?astníckeho poplatku ú?tujeme pri stornovaní prihlá?ky 14 dní pred d?om konania seminára
 - 50 % z ú?astníckeho poplatku ú?tujeme pri stornovaní prihlá?ky 7 a? 3 dni pred d?om konania seminára 
- V prípade stornovania prihlá?ky 2 a menej dní pred za?atím seminára ú?astnícky poplatok nevraciame, 
uvítame  v?ak náhradníka. 
Zm ena t erm ínu, m iest a alebo zru?enie podujat ia: BPM Slovakia, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu 
lektora, termínu a miesta konania pripravovaného vzdelávacieho podujatia (seminára, tréningu, kurzu), 
alebo na zru?enie plánovaného vzdelávacieho podujatia. V prípade výskytu takýchto zmien a skuto?ností, 
Vás budeme o nich ?o najskôr informova? telefonicky alebo elektronicky.  
Poskyt ovanie osobných údajov ú?ast níka: Osobné údaje objednávate?a (ú?astníka) sú spracované na 
základe zákon ?. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(?alej len "zákon o ochrane osobných údajov"). Objednávate? (ú?astník) poskytuje osobné údaje 
predávajúcemu (BPM Slovakia, s.r.o.) na ú?ely realizácie práv a povinností zo zmluvných vz?ahov, a to v 
rozsahu: meno a priezvisko, adresa, doru?ovacia adresa, adresa elektronickej po?ty, telefónne ?íslo (?alej 
spolo?ne v?etko len ako "osobné údaje"), fotografia, zvukovo-obrazový záznam. 

Záväzne sa prihlasujem na seminár ?Práva k  cudzím  nehnut e?nost iam  a ich zápis v kat ast r i 
nehnut e?nost í" , (15. 04. 2018)? a súhlasím s uvedenými obchodným a platobnými podmienkami              
a zárove? v znení neskor?ích predpisov za ú?elom registrácie na uvedený seminár. 

Dátum:...........................................................     Podpis a pe?iatka:........................................................................... 
                                                                     BPM Slovak ia, s.r .o., Bojnická 3, 831 04 Brat islava - m est ská ?as? Nové Mest o 

tel: 02/20200078, 0903 885 252, fax: 02/3320 4686, e-mail: bpmvzdel@zmail.sk, bpm@bpm-educat.com, www.vzdelavame.sk
I?O: 35 861 886, DI?: 2021732262, I? DPH: 2021732262, Registrácia: OR OS Bratislava I, Odd: Sro, vlo?ka ?íslo: 29249/B

Práva k  cudzím  nehnut e?nost iam  a ich zápis v kat ast r i nehnut e?nost í

15. apr íl 2018Biznis cent rum Matador, Bojnická 3, Brat islava


