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VEC :  Vyhlásenie platnosti vektorovej katastrálnej mapy číselnej v obvode Obnovy  

katastrálneho operátu novým mapovaním (OKO) v katastrálnom území Dolný 

Tisovník – intravilán v rámci spracovania OKO. 

         

           Okresný úrad Detva katastrálny odbor Vám oznamuje, že v okrese Detva, 

v katastrálnom území Dolný Tisovník – intravilán bola dňa 25.1.2023 ukončená tvorba 

vektorovej katastrálnej mapy číselnej v obvode Obnovy katastrálneho operátu novým 

mapovaním (OKO) v katastrálnom území Dolný Tisovník – intravilán v rámci 

spracovania OKO v zmysle zákona NR SR č.162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise 

vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam, v znení neskorších predpisov (katastrálny 

zákon), podľa smernice   O-84.11.13.31.25.00-17, ktorého zhotoviteľom je Geodetický a 

kartografický ústav Bratislava, meračská skupina Lučenec. 

Projekt OKO bol zapísaný do katastra nehnuteľností dňa 24.1.2023  Vyhlásením platnosti zo 

dňa 24.1.2023, pod číslom zmeny – 1/2023.  

 

Grafický súbor KN 812 552_1_1 bol spracovaný v záväznom grafickom formáte v štruktúre 

výkresov interaktívneho grafického systému ako výsledok nového mapovania v rámci OKO 

v rozsahu hranice obvodu k.ú. Dolný Tisovník – intravilán. V katastrálnom území Dolný 

Tisovník už pred zápisom OKO Okresný úrad Detva katastrálny odbor mal vyhlásenú 

platnosť VKMn spracovanej po ROEP (grafický súbor KN812 552_3_8_i). Údaje obsahu 

VKM – číselnej v obvode k.ú. Dolný Tisovník – intravilán sú zhodné s platnými údajmi 

súboru popisných informácií katastrálneho operátu. 

 

          

Okresný úrad Detva katastrálny odbor 

 

VYHLASUJE  PLATNOSŤ 

 

vektorovej katastrálnej mapy číselnej v obvode OKO v  katastrálnom území  Dolný 

Tisovník – intravilán dňom 25.1.2023. 

 

Uvedeným dňom sú údaje VKM – číselnej záväzné v zmysle § 22 odst.1 zákona NR SR             

č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľnosti a o zápise vlastníckych a iných práv 

k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov . 

http://www.minv.sk/


Dňom 25.1.2023 prestáva platiť katastrálna mapa v obvode realizovanej obnovy katastrálneho 

operátu, podľa § 1 ods.6 Vyhlášky ÚGKK SR  č. 461/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon 

NR SR č.162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľnosti a o zápise vlastníckych a iných práv 

k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov v katastrálnom území Dolný Tisovník – 

intravilán. 

Dňom 25.1.2023 určujeme povinnosť aktualizácie vektorovej katastrálnej mapy číselnej 

v súlade so súborom popisných informácií katastra nehnuteľností v obvode obnovy 

katastrálneho operátu novým mapovaním v katastrálnom území Dolný Tisovník – intravilán. 

 

Aktualizácia popisných informácií sa bude vykonávať podľa § 1 odst.7 Vyhlášky ÚGKK SR 

č. 461/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností 

a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov. 

 

 

        Žiadame Vás o zverejnenie tohto vyhlásenia prostredníctvom webového sídla úradu 

v zmysle Vyhlášky ÚGKK SR č.461/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR 

č.162/1995 Z.z., v  platnom znení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Ing. Anna Gallová 

                                                                                                               vedúca odboru 

 

 

 

 

 

Prílohy : 

FTP server Bratislava/Zapísané do KN : 

KN812 552_1_1.vgi  

UO812 552_3_8.vgi  – odovzdané na základe zmeny  pri zápise OKO 

KN812 552_3_8_i 

Sprievodný záznam 

 
 

Na vedomie: 

Okresný úrad v Banskej Bystrici, katastrálny odbor 


