Usmernenie
Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. USM_UGKK SR_12/2018,
zo dňa 21. 09. 2018, ktorým sa ustanovuje postup pri vydávaní preukazu geodeta
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa
Smernice Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky o príprave, zverejňovaní
a evidencii interných normatívnych aktov vydáva toto usmernenie:
Čl. I
Účel usmernenia
Účelom tohto usmernenia je ustanoviť postup pri vydávaní preukazu geodeta a spôsob
vedenia Centrálneho registra geodetov.
Čl. II
Preukaz geodeta
(1)

Preukaz geodeta (ďalej len „preukaz“) vydáva úrad.1)

(2)

Preukaz slúži držiteľovi, ktorý vykonáva geodetické a kartografické činnosti, na

a) preukázanie oprávnenosti na vstup do vyhradených priestorov okresného úradu, ktoré sú
určené pre osoby vykonávajúce geodetické a kartografické činnosti,
b) nahliadanie, vyhotovovanie výpisov, odpisov alebo náčrtov zo zbierky listín,2)
c) vykonávanie geodetických a kartografických činností na origináli katastrálnej mapy alebo
mapy určeného operátu3) alebo na neplatných mapách,4)
d) vyžiadanie údajov z katastrálneho operátu elektronickou poštou,5)
e) umožnenie diaľkového prístupu k vybraným databázam informačného systému katastra
nehnuteľností,6)
f) vyžiadanie čísla záznamu podrobného merania zmien, parcelného čísla novovytváranej
parcely, čísla novozriadeného bodu podrobného polohového bodového poľa,7)
g) vyžiadanie ďalších podkladov v listinnej alebo elektronickej forme,8)
h) preukázanie oprávnenosti na vstup a vjazd na nehnuteľnosti.9)
(3)
1

Oprávnenie z preukazu je neprenosné na inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu.

) § 4 ods. 2 písm. j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení
neskorších predpisov.
2
) § 68 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise
vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
3
) Napríklad § 45, § 51, § 55, § 56 a § 59 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri
nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších
predpisov, v znení neskorších predpisov.
4
) § 8 ods. 3 zákona č. 162/1995 Z. z.
5
) Usmernenie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. KO-2333/2005 zo dňa 9.5.2005 na
pridelenie údajov katastrálneho operátu pre potreby vyhotovenia geometrických plánov prostredníctvom
elektronickej pošty.
6
) § 20 písm. b) zákona č. 215/1995 Z. z.
7
) Napríklad § 49 ods. 2 vyhlášky č. 461/2009 Z. z., § 22 ods. 2 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov.
8
) Napríklad § 28 vyhlášky č. 300/2009 Z. z., § 45, § 52 vyhlášky č. 461/2009 Z. z.
9
) § 14 ods. 1 zákona č. 215/1995 Z. z.

(4) Pri plnení služobných povinností sa za preukaz považuje aj služobný preukaz
zamestnanca úradu, zamestnanca vykonávajúceho štátnu službu na úseku katastra alebo
zamestnanca právnickej osoby zriadenej úradom.
(5)
a)
b)
c)
d)

Platnosť preukazu sa nepredlžuje. Úrad vydá nový preukaz, ak

sa platnosť preukazu skončila,
bol držiteľovi vydaný nový občiansky preukaz,
bola zistená chyba v preukaze,
bol preukaz zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený.
Čl. III
Žiadosť o vydanie preukazu
(1)

Žiadosť o vydanie preukazu (ďalej len „žiadosť“) obsahuje

a) titul, meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu fyzickej osoby, ktorá žiada o vydanie
preukazu (ďalej len „žiadateľ“),
b) doručovaciu adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu žiadateľa,
c) fakturačnú adresu, ak je iná ako doručovacia adresa,
d) podpis žiadateľa.
(2)

Prílohou žiadosti je

a) preukaz, ak sa vydáva nový preukaz podľa článku II ods. 5 písm. a) až c) alebo bol preukaz
poškodený,
b) kópia dokladu, ktorý preukazuje spôsobilosť vykonávať geodetické a kartografické
činnosti.10)
(3)

Kópia dokladu podľa odseku 2 písm. b) sa k žiadosti prikladá iba, ak

a) žiadateľ žiada o vydanie preukazu prvýkrát,
b) bol preukaz, ktorého platnosť skončila, vydaný pred 20. májom 2016,
c) bol preukaz zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený.
(4) Ak bol preukaz zničený, stratený alebo odcudzený, uvedie sa táto skutočnosť
v žiadosti.
(5)

Vzor žiadosti je v prílohe tohto usmernenia.
Čl. IV
Vydanie preukazu

(1)

Preukaz sa vydá na základe žiadosti a po zaplatení správneho poplatku do 30 dní.

(2) Pred vydaním preukazu sa vykoná kontrola náležitostí žiadosti predpísaných
v článku III a preukázanie spôsobilosti žiadateľa vykonávať geodetické a kartografické
činnosti.10)
(3) Ak nie je preukázaná spôsobilosť žiadateľa vykonávať geodetické a kartografické
činnosti, preukaz sa nevydá.
(4) Ak žiadosť spĺňa predpísané náležitosti a žiadateľ preukázal spôsobilosť vykonávať
geodetické a kartografické činnosti, určí sa sadzba správneho poplatku a zašle sa výzva na jeho
zaplatenie.
10

) § 5 ods. 1 zákona č. 215/1995 Z. z.

(5) Výzva na zaplatenie je platobný predpis vygenerovaný prostredníctvom aplikácie
„Modul správy poplatkov“, ktorý sa zašle na e-mailovú adresu uvedenú v žiadosti.
(6)

Na preukaz sa vyznačí

a) číslo preukazu,
b) titul, meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu, uvedené v žiadosti,
c) dátum platnosti preukazu.
(7) Číslo preukazu sa určí podľa Centrálneho registra geodetov 11) v priebežnom poradí
okrem prípadov podľa odseku 8.
(8) Na preukaz sa vyznačí číslo pôvodného preukazu podľa Centrálneho registra
geodetov, ak
a) sa skončila platnosť preukazu,
b) bol držiteľovi vydaný nový občiansky preukaz,
c) sa zistila chyba v preukaze.
(9) Údaje o vydaných preukazoch a ich držiteľoch sa evidujú v Centrálnom registri
geodetov.
Čl. V
Poplatky
(1) Za vydanie prvého preukazu a za vydanie preukazu, ktorého platnosť sa skončila,
sa vyberá správny poplatok podľa položky 6 písm. a) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý
tvorí prílohu zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „sadzobník“).
(2)

Správny poplatok, za vydanie preukazu sa nevyberá, ak

a) bol držiteľovi vydaný nový občiansky preukaz,
b) bola zistená chyba v preukaze zapríčinená úradom.
(3) Ak bol preukaz zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený, za vydanie
preukazu sa vyberá správny poplatok podľa položky 6 písm. b) alebo d) sadzobníka.
Čl. VI
Centrálny register geodetov
(1) Centrálny register geodetov bol zriadený osobitným pokynom11) a slúži na
evidovanie údajov o vydaných preukazoch a ich držiteľoch.
(2)

Centrálny register geodetov vedie úrad.12)

(3) Úrad zverejňuje Centrálny register geodetov na svojom webovom sídle a na
intranete; zverejňuje sa meno, priezvisko a titul držiteľa preukazu, číslo preukazu a dátum
platnosti preukazu.
(4) Zápis v Centrálnom registri geodetov oprávňuje držiteľa platného preukazu
vyžiadať si údaje z katastrálneho operátu elektronickou poštou5) a získať údaje z vybraných
databáz informačného systému katastra nehnuteľností [článok II ods. 2 písm. e)].
11

) Pokyn Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. POK_UGKK SR_12/2014 zo dňa 12. 05.
2014 na vytvorenie a spravovanie centrálneho registra geodetov oprávnených na vstup do štátnej dokumentácie
a oprávnených na vstup a vjazd na cudzie nehnuteľnosti.
12
) § 4 ods. 2 písm. k) zákona č. 215/1995 Z. z.

Čl. VII
Prechodné ustanovenia
(1) Preukaz oprávňujúci na vstup a vjazd na cudzie nehnuteľnosti vydaný do 30.
septembra 2018 sa považuje za preukaz geodeta a možno ho používať do dátumu jeho platnosti
na ňom vyznačenom.
(2) Preukaz oprávňujúci na vstup do štátnej dokumentácie vydaný do 30. septembra
2018 sa považuje za preukaz geodeta a možno ho používať do dátumu jeho platnosti na ňom
vyznačenom.
Čl. VIII
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa usmernenie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
č. USM_UGKK SR_16/2016, zo dňa 12. 05. 2016, ktorým sa ustanovuje postup pri vydávaní
preukazov na úseku geodézie, kartografie a katastra.
Čl. IX
Toto usmernenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2018.

Ing. Mária Frindrichová, v. r.
predsedníčka

Príloha k usmerneniu č. USM_UGKK SR_12/2018

Žiadosť o vydanie preukazu geodeta
Držiteľ preukazu
Titul

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

Meno

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

Priezvisko

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

Telefónne číslo

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

E-mail

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

Číslo občianskeho preukazu .............................................................................................
Doručovacia adresa
Ulica

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

PSČ, mesto

.............................................................................................
Fakturačná adresa, ak je iná ako doručovacia

Meno/názov

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

Ulica

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

PSČ, mesto

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

IČO

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

Podpis/dátum

.............................................................................................
Prílohy žiadosti
Preukaz*)

 geodeta**)
 oprávňujúci na vstup a vjazd na cudzie nehnuteľnosti**)
 preukaz bol zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený**)
Doklad, ktorý preukazuje spôsobilosť vykonávať geodetické a kartografické činnosti fyzickej
osoby***)
**
 kópia maturitného vysvedčenia )
 kópia diplomu**)
 kópia osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti**)
 kópia oprávnenia na výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa**)
 kópia rozhodnutia o uznaní odbornej kvalifikácie vydaného podľa zákona č. 293/2007 Z. z. **)
Poučenie:
Žiadosť o vydanie preukazu geodeta sa predkladá Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.
Preukaz, ktorého platnosť skončila je potrebné vždy priložiť k žiadosti.

*

) Preukaz, ktorého platnosť sa skončila.
) Nehodiace sa prečiarkni.
***
) Predkladá sa len jeden z uvedených dokladov.
**

