
 

 

          ÚRADU GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

______________________________________________________ 
 
Ročník LI. 2019 V Bratislave  20. 12. 2019  čiastka 1  

______________________________________________________ 
 
 
 
 je určený:  -  organizáciám Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, 

 -  štátnym orgánom na úseku katastra nehnuteľností,  
 -   fyzickým osobám a právnickým osobám, ktoré vykonávajú činnosti v odbore geodézie, kartografie  

a katastra,  
-  ostatným zainteresovaným fyzickým osobám a právnickým osobám. 

______________________________________________________ 
 
 

O B S A H  

  

S P R A V O D A J C A 

 

Normatívna časť  

1) Rozhodnutie ÚGKK SR č. P-1600/2019 o štandar-
dizácii názvu štátu  

2) Rozhodnutie ÚGKK SR č.P-3006/2019 o štandar-
dizácii názvu štátu 

3) Rozhodnutie ÚGKK SR č. P-5120/2019 o štandar-
dizácii 808 názvov geografických objektov 
z okresu Detva 

4) Rozhodnutie ÚGKK SR č P-5121/2019 o štandar-
dizácii 6 názvov geografických objektov z územia 
SR 

5) Rozhodnutie ÚGKK SR č.5459/2019 o štandardi-
zácii 809 názvov geografických objektov z okresu 
Bytča 

6) Rozhodnutie ÚGKK SR č. P-5963/2019 o štandar-
dizácii 1707 názvov geografických objektov 
z okresu Považská Bystrica  

7) Rozhodnutie ÚGKK SR č. 5964/2019 o štandardi-
zácii 122 názvov vodných tokov z okresu Považ-
ská Bystrica  

8) Rozhodnutie ÚGKK SR č. P-6549/2019 o štandar-
dizácii 599 názvov geografických objektov z ok-
resu Trnava 

9) Rozhodnutie ÚGKK SR č. P-6550/2019 o štandar-
dizácii názvu hradu, zámku 

10) Rozhodnutie ÚGKK SR č. P-6551/2019 o štandar-
dizácii názvu prírodnej rezervácie  

11) Usmernenie ÚGKK SR č. USM_UGKK SR_15/2018, 
ktorým sa upravuje zápis údaja o cene nehnuteľ-
ností do katastra nehnuteľností 

12) Usmernenie ÚGKK SR č. USM_UGKK SR_2/2019, 
ktorým sa ustanovuje postup okresných úradov, 
katastrálnych odborov pri poskytovaní súčinnosti 
verejnému ochrancovi práv 

13) Usmernenie ÚGKK SR č. USM_UGKK SR_8/2019 
pre spracovateľov ÚGKK SR 

14) Dodatok č. 1 č. USM_UGKK SR_22/2018 k Usmer-
neniu ÚGKK SR č. USM_UGKK SR_40/2013, kto 
 

 
 

rým sa ustanovuje postup pri stotožňovaní originá-
lov listov vlastníctva s listami vlastníctva zostave-
nými z databázy Informačného systému katastra 
nehnuteľností 

 

Oznamovacia časť  

a)   oznamy 

1) Prehľad zmien hraníc a výmer katastrálnych úze-
mí a obcí v roku 2018 v Slovenskej republike 

2) Poskytovanie informácií o bonitovaných pôdno-
ekologických jednotkách z katastra nehnuteľností 

3) Poskytovanie informácií z katastra nehnuteľností 
po zápise Projektu pozemkových úprav 

4) Vyhlásenie platnosti nových súborov geodetických 
informácií a popisných informácií katastra nehnu-
teľností  

5) Skončenie tvorby vektorovej mapy určeného ope-
rátu 

6) Zoznam katastrálnych území s ukončeným stotož-
nením listov vlastníctva  

7) Vydanie osvedčení o osobitnej odbornej spôsobi-
losti fyzických osôb na overovanie činností podľa  
§ 6 písm. a) až e) zákona NR SR č. 215/1995  
Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších 
predpisov 

8) Oznámenie o zriadení Metrologického centra geo-
dézie 

9) Oznámenie o personálnych zmenách v Názvo-
slovnej komisii ÚGKK SR 

10) Oznámenie o personálnych zmenách v Terminolo-
gickej komisii pre odvetvie geodézie, kartografie 
a katastra pri ÚGKK SR 

 

Samostatné prílohy   

1. Katastrálny bulletin č. 1/2019 
2. Katastrálny bulletin č. 2/2019 
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Normatívna časť 
 
 
 

1. 
R o z h o d n u t i e 

Úradu geodézie, kartografie a katastra 
Slovenskej republiky 

číslo P-1600/2019 zo dňa 5. 03. 2019 
o štandarizácii názvu štátu  

 

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 
republiky ako príslušný orgán podľa § 4 ods. 2 písm. g) 
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 
Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších 
predpisov vydáva toto 
 

r o z h o d n u t i e : 
 

podľa § 18 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii 
v znení neskorších predpisov so súhlasom Ministerstva 
kultúry Slovenskej republiky č. MK 2276/2019-212/2980 
z 25. februára 2019 a  na základe súhlasného 
stanoviska Názvoslovnej komisie Úradu geodézie, 
kartografie a katastra Slovenskej republiky  
 

štandardizuje 

 
skrátenú podobu názvu štátu Severné Macedónsko 

a úplnú podobu názvu štátu Severomacedónska 
republika, ktorého predchádzajúca skrátená podoba 

bola „Macedónsko“ a predchádzajúca úplná podoba 
bola „Macedónska republika“. 

 
Štandardizované geografické názvy sú záväzné pre 

vydavateľov kartografických diel, odborných publikácií, 
na používanie v tlači a iných prostriedkoch masovej 
komunikácie a v úradnej činnosti orgánov verejnej 
správy; rovnako to platí pre vydavateľov kartografických 
diel a odborných publikácií vydávaných v cudzom 
jazyku a na používanie v tlači a iných prostriedkoch 
masovej komunikácie šírených v cudzom jazyku. 

Informácie o štandardizovaných názvoch nesídelných 
geografických objektov z územia Slovenskej republiky 
na požiadanie poskytuje sekretariát Názvoslovnej 
komisie Úradu geodézie, kartografie a katastra 
Slovenskej republiky, ktorý sídli v Geodetickom  
a kartografickom ústave Bratislava, Chlumeckého 4,  
827 45 Bratislava. 

 
Štandardizované názvy budú zverejnené v Spravo-

dajcovi Úradu geodézie, kartografie a katastra 
Slovenskej republiky. 

 
Poučenie: proti tomuto rozhodnutiu v zmysle § 18 

ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky  
č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení 
neskorších predpisov nie je prípustný opravný 
prostriedok. 

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 20. marca  
2019. 

Ing. Mária Frindrichová, v. r. 

predsedníčka 

2. 
R o z h o d n u t i e 

Úradu geodézie, kartografie a katastra 
Slovenskej republiky 

číslo P-3006/2019 zo dňa 29. 04. 2019 
o štandarizácii názvu štátu  

 
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 

republiky ako príslušný orgán podľa § 4 ods. 2 písm. g) 
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 
Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších 
predpisov vydáva toto 

 
r o z h o d n u t i e : 

 
podľa § 18 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii 
v znení neskorších predpisov so súhlasom Ministerstva 
kultúry Slovenskej republiky č. MK 2732/2019-212/5010 
zo 4. apríla 2019 a  na základe súhlasného stanoviska 
Názvoslovnej komisie Úradu geodézie, kartografie 
a katastra Slovenskej republiky  

 
štandardizuje 

 

skrátenú podobu názvu štátu Eswatini a úplnú 
podobu názvu štátu Eswatinské kráľovstvo, ktorého 
predchádzajúca skrátená podoba bola „Svazijsko“ 
a predchádzajúca úplná podoba bola „Svazijské 
kráľovstvo“. 

 
Štandardizované geografické názvy sú záväzné pre 

vydavateľov kartografických diel, odborných publikácií, 
na používanie v tlači a iných prostriedkoch masovej 
komunikácie a v úradnej činnosti orgánov verejnej 
správy; rovnako to platí pre vydavateľov kartografických 
diel a odborných publikácií vydávaných v cudzom 
jazyku a na používanie v tlači a iných prostriedkoch 
masovej komunikácie šírených v cudzom jazyku. 

 
Informácie o štandardizovaných názvoch nesídelných 

geografických objektov z územia Slovenskej republiky 
na požiadanie poskytuje sekretariát Názvoslovnej 
komisie Úradu geodézie, kartografie a katastra 
Slovenskej republiky, ktorý sídli v Geodetickom  
a kartografickom ústave Bratislava, Chlumeckého 4,  
827 45 Bratislava. 

 
Štandardizované názvy budú zverejnené v Spravo-

dajcovi Úradu geodézie, kartografie a katastra 
Slovenskej republiky. 

 
Poučenie: proti tomuto rozhodnutiu v zmysle § 18 

ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky  
č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení 
neskorších predpisov nie je prípustný opravný 
prostriedok. 

 
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 20. mája  2019. 
 

Ing. Mária Frindrichová, v. r. 

predsedníčka 
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3.  
R o z h o d n u t i e 

Úradu geodézie, kartografie a katastra 
Slovenskej republiky 

Číslo: P-5120/ 2019 zo dňa 24. 07. 2019 
o štandardizácii 808 názvov geografických 

objektov z  okresu Detva 
 

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 
republiky ako príslušný orgán podľa § 4 ods. 2 písm. g) 
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 
Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších 
predpisov vydáva toto 

 
r o z h o d n u t i e : 

 

podľa § 18 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii 
v znení neskorších predpisov so súhlasom Ministerstva 
kultúry Slovenskej republiky č. MK-2732/2019-212/7576 
z 30. 05. 2019 a  na základe súhlasného stanoviska 
Názvoslovnej komisie Úradu geodézie, kartografie 
a katastra Slovenskej republiky  

 
štandardizuje 

 
808 názvov geografických objektov z  okresu Detva, 

ktoré rozšíria obsah základnej bázy údajov pre 
geografický informačný systém: 

 
1.  z katastrálneho územia Detva štandardizuje 

111 názvov:  
Do Dúbravy (lúka, pasienok), Červencová (les),  
Do Chvostiny (pole), Do Ježovej (pole), Do Klinov 
(pole), Do Lažteka (pole), Do Prieseku (lúka, 
pasienok), Do Skalky (pole), Do Studienca (lúka, 
pasienok), Do Zlatného (pole), Dolina k Stavanisku 
(dolina), Dolinky (lúka, pasienok), Dolinky v lúkach 
(pole; lúka, pasienok), Dolné Zúbratiny (pole), 
Gúrovka (les), Hliniská (pole), Hore pod vrchom 
(pole), Horná Liešna (lúka, pasienok; pole), Horné 
lazy (lúka, pasienok), Horné Majerovo (pole), Horné 
Stavanisko (majer, miestna časť, osada, samota), 
Horný Pereš (lúka, pasienok), Hroncová (lúka, 
pasienok), Hulinov vrch (lúka, pasienok), Javorisko 
(les; lúka, pasienok), Jazvečia (les), Kajlov vrch 
(vrch), Kamenná (pole), Kapustnice (pole), Kocka 
(les), Konopiská (sad, záhrada), Kostolná (majer, 
miestna časť, osada, samota), Košarisko (les), Krnô 
(majer, miestna časť, osada, samota), Krpele (pole), 
Krpeľný vŕšok (vrch), Krvavý vŕšok (les), Kucejova 
dolina (dolina), Kupcová (pole), Lipiny (lúka, 
pasienok), Majerová (lúka, pasienok; pole), Medzi 
Skalencom (lúka, pasienok), Melichova skala (vrch), 
Mlynárov chvost (lúka, pasienok), Na árende (lúka, 
pasienok), Nad Bariačkou (lúka, pasienok), Nad 
medokýšom (pole), Nad Michňovým (vrch), Nad 
mlynom (lúka, pasienok), Nad Plenovom (les), 
Nemecká (pole; les), Nová Ves (sad, záhrada), Obrat 
(lúka, pasienok), Ostrôžky (lúka, pasienok; les), 
Paseky (lúka, pasienok), Perina (les), Petrová (les), 
Piešť (majer, miestna časť, osada, samota), Pľutov 
vrch (lúka, pasienok), Pod Bariačkou (lúka, pasienok), 
Pod Čiernym vrchom (lúka, pasienok), Pod 
Jazvecovou skalou (les), Pod kladou (lúka, 

pasienok), Pod Kopou (lúka, pasienok), Pod lipou 
(pole), Pod Pálenicou (pole), Pod Perinou (lúka, 
pasienok), Pod Petrovou (les; lúka, pasienok), Pod 
Polianku (lúka, pasienok), Pod Pôjdikovou skalou 
(les), Pod Priesekom (pole), Pod Richtárskou (lúka, 
pasienok; pole), Pod Siroňom (pole; lúka, pasienok), 
Pod Skalencom (lúka, pasienok),Pod Stavaniskom 
(pole; sad, záhrada), Pôjdik (pole; lúka, pasienok), 
Pred Kochlačkou (lúka, pasienok), Pri slatinskom 
chotári (lúka, pasienok), Priechody (lúka, pasienok), 
Priekopa (svah), Rakytné (lúka, pasienok), Roveň 
niže Skalenca (lúka, pasienok), Roveň vyše Skalenca 
(lúka, pasienok), Rúbaň (lúka, pasienok), Rúčkovo 
(les), Sedembolestnej Panny Márie (kaplnka), Siroň 
(les), Strelcova jama (lúka, pasienok), Šibenice (les), 
Škulová (les), Trstený vŕšok (pole; sad, záhrada), 
Turecký vŕšok (lúka, pasienok), Úbočka (les; lúka, 
pasienok), Úzke tále (lúka, pasienok), Veľké (pole), 
Voliarky (pole), Vrchdetva (les; lúka, pasienok), 
Vyhorenisko (lúka, pasienok), Vyše hrobov (pole; 
lúka, pasienok; les), Vyše Kostolnej (sad, záhrada),  
Z konca záhumnia (lúka, pasienok), Za Kalamárkou 
(les), Za Močilnou skalou (lúka, pasienok),  
Za Priechodmi (les; lúka, pasienok), Za Priechody 
(les), Za Skalencom (lúka, pasienok), Za Stožkom 
(pole), Zadná Kochlačka (les), Záhumnie do Hliniska 
(pole), Zákalovo (les), Zeme na Skalenci (lúka, 

pasienok),  
 
1.1. z katastrálneho územia Detva upravuje 4 názvy: 
Bariačka (majer, miestna časť, osada, samota), 

ktorého predchádzajúca podoba bola Bariacka;  
Stavanisko (majer, miestna časť, osada, samota), 

ktorého predchádzajúca podoba bola Kostolná; 
Záhumnie do Priechodov (pole), ktorého predchá-
dzajúca podoba bola Do Priechodov; Za Pôjdy (les), 

ktorého predchádzajúca podoba bola Za Pôjdami,  
 

2.  z katastrálneho územia Detvianska Huta štan-
dardizuje 30 názvov: 
Banisko (pole), Belkova polianka (lúka, pasienok), 
Blaškova jama (pole), Bratkovica (majer, miestna 
časť, osada, samota), Bulička (lúka, pasienok), Dolná 
Žabica (lúka, pasienok), Feštrova lúka (lúka, 
pasienok), Ježovka (les), Kamenný kopec (lúka, 
pasienok), Komárno (pole; majer, miestna časť, osada, 
samota), Lipovo (lúka, pasienok), Lipový vŕšok (vrch), 
Morava (lúka, pasienok), Na skalke (lúka, pasienok), 
Nižná Bratkovica (pole), Olšiakov vrch (lúka, 
pasienok), Pálenica (lúka, pasienok), Pasienok (pole), 
Pod Bratkovicou (les; lúka, pasienok), Pod 
Pasienkom (les), Pod Rubiskami (pole), Polianka 
(lúka, pasienok), Pri obrázku (les), Sučí mlyn (les), 
Tuhárka (les), Vrchdobroč (majer, miestna časť, 
osada, samota), Vyšná Bratkovica (pole), Zadné 
jamky (pole), Žabica (pole), Žiare (pole), 

 
3.  z katastrálneho územia Dolný Tisovník štan-

dardizuje 29 názvov: 
Dielec (lúka, pasienok), Dlhé diely (pole), Drahy (lúka, 
pasienok), Hrabia (lúka, pasienok), Hrádok (les), Hrb 
(lúka, pasienok), Kratiny (pole), Ladikovo (les), Lazce 
(lúka, pasienok), Lažtek (lúka, pasienok), Lopaty (lúka, 
pasienok), Lukačíkovo (les), Michalka (lúka, 
pasienok), Nad dolinkami (lúka, pasienok), Nivy (lúka, 
pasienok), Ohrad (lúka, pasienok), Osičie (les), Pod 
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Dielcom (lúka, pasienok), Pod Hrbom (lúka, pasienok), 
Pod Vlčiu (lúka, pasienok), Rúbanka (les), Šariny 
(lúka, pasienok), Verešová (lúka, pasienok), Vlčia (les), 
Vrchné záhumnie (lúka, pasienok), Zákľuky (les), 
Zákrovie (lúka, pasienok), Záložnice (lúka, pasienok), 
Záskalie (les), 

 
3.1. z katastrálneho územia Dolný Tisovník upravuje  
1 názov: 
Záhumnie (lúka, pasienok), ktorého predchádzajúca 

podoba bola Nad potokom, 
 

4.  z katastrálneho územia Dúbravy štandardizuje 
18 názvov:  
Bujačie (pole), Dolné Bujačie (pole), Grajciarovo 
(majer, miestna časť, osada, samota), Horné Iviny 
(pole), Iviny (majer, miestna časť, osada, samota), 
Kamenné (pole), Kapcov vrch (les), Nad Želobudzou 
(pole), Pod Skalkou (lúka, pasienok), Pochabý laz 
(les), Stožok (les), Suché Iviny (pole), Suchohradná 
(dolina), Trhovisko (pole), Valockove dvory (pole), Za 
Stožkom (lúka, pasienok), Zlatý vŕšok (vrch), 
Želobudza (majer, miestna časť, osada, samota), 

 
5.  z katastrálneho územia Horný Tisovník 

štandardizuje 54 názvov: 
Brezia (lúka, pasienok), Brvničné (lúka, pasienok), 
Buchanov kút (les; lúka, pasienok), Buk (les; lúka, 
pasienok), Čriepkov laz (lúka, pasienok), Dedinský 
vrch (les; vrch), Dolina (dolina) Dolné lúky (lúka, 
pasienok), Erdegov laz (les), Farské (lúka, pasienok), 
Frankov laz (lúka, pasienok), Háj (les), Havranie (les; 
lúka, pasienok), Hlavina (lúka, pasienok), Holý vŕšok 
(les; lúka, pasienok), Hrebenec (les), Hustá jedlina 
(lúka, pasienok), Jama (les), Jasenie (lúka, pasienok), 
Javor (majer, miestna časť, osada, samota), Javorie 
(les), Kabinov laz (lúka, pasienok), Kobylí vŕšok (lúka, 
pasienok), Kopec (les), Králikov laz (les; majer, 
miestna časť, osada, samota), Kuchárovo (les), Kúty 
(les), Kyslé lazce (les), Maleništia (lúka, pasienok), 
Medokýšne (les), Medzi vŕškami (les), Meravec (les; 
lúka, pasienok), Mrázov vŕšok (les), Na Brezie (les), 
Ožvaldov diel (lúka, pasienok), Pipťa (lúka, pasienok), 
Pod Hnusným (les; lúka, pasienok), Pod Hrebencom 
(lúka, pasienok), Pod Jamou (lúka, pasienok), Pod 
Slovákovým lazom (pole), Podčeledrieň (les), 
Podjavor (les; lúka, pasienok), Polom (les; lúka, 
pasienok), Povojné (lúka, pasienok), Ragačov laz 
(lúka, pasienok), Rovienec (lúka, pasienok), Rúbanka 
(lúka, pasienok), Skladovie (lúka, pasienok), Slovákov 
laz (lúka, pasienok), Šimkov laz (lúka, pasienok), 
Ulipka (lúka, pasienok), Vinička (lúka, pasienok),  
Za bralcom (les; lúka, pasienok), Záhumnia (lúka, 

pasienok), 
 
5.1. z katastrálneho územia Horný Tisovník upravuje  
1 názov: 
Do rúbaň (lúka, pasienok), ktorého predchádzajúca 

podoba bola Do rúbane, 
 

6.  z katastrálneho územia Hriňová štandardizuje 
232 názvov: 
Adamov laz (pole), Andalovský vrch (les), Árenda 
(les), Árenda Zaklopotovo (lúka, pasienok; pole), 
Bahno (lúka, pasienok), Bane (les), Baťkovské (les), 
Baťkovský vrch (les), Bazinská linaj (les), Bazový 

jarok (dolina), Biele vody (majer, miestna časť, osada, 
samota), Bielovodská dolina (dolina), Bielovodský 
most (lúka, pasienok), Blchova cesta (les), Budáčovo 
(les), Bystré (majer, miestna časť, osada, samota), 
Bystrianska Žabica (pole), Bystrík (les), Capiarky 
(les), Čierne mláky (les), Črchľa (lúka, pasienok), 
Dachová lavička (les), Dežmovo (les), Do baniska 
(lúka, pasienok), Do Blata (les; lúka, pasienok; majer, 
miestna časť, osada, samota), Do Čvikotky (lúka, 
pasienok; pole), Do rybníka (les), Do zrázu (lúka, 
pasienok), Dolná Kršľa (lúka, pasienok), Dolná Riečka 
(lúka, pasienok), Dolné Bystré (lúka, pasienok), Dolný 
Krivec (pole), Dudúska (les), Duhárska prť (les), 
Duhársky jarok (dolina), Dva mostíky (les), Fajčíkov 
laz (pole), Fangová (les), Firovcov laz (pole), 
Fungáčka (les), Grapa (pole), Handlány (les), 
Herikovci (les), Hlboký jarok (dolina), Horárka (les), 
Horná (lúka, pasienok), Horná Jasienka (vrch), Horná 
Riečka (lúka, pasienok; pole), Horná Žabica (pole), 
Horné Bystré (pole), Horný Krivec (lúka, pasienok; 
pole), Hrbáč (les), Hríbový pás (les), Hrončekova 
lúka (lúka, pasienok), Hrubá jedľa (les), Hukľov vrch 
(vrch), Hviezda (les), Chabadová (lúka, pasienok; les), 
Chocholná (les), Ilčíkove mláky (les), Jagodovci 
(les), Jama (les), Jankova lúčka (les), Jarabová (lúka, 
pasienok; pole), Jasence (les), Jaseňovo (lúka, 

pasienok; majer, miestna časť, osada, samota), 
Javorinka (vrch), Jekliho košarisko (lúka, pasienok), 
K obrázku (les), K tabuliam (les), Kaľamárov laz 
(pole), Kešovka (lúka, pasienok), Kissov chodník 
(les), Klobáska (les), Kochol (lúka, pasienok), 
Kochuľka (vrch), Kolibiská (lúka, pasienok), Koliesko 
(les), Kortiška (lúka, pasienok), Koryto (les), 
Košariská (les), Kozí chrbát (les), Kraje (pole), 
Kramáriková (lúka, pasienok), Krivánska lúka (lúka, 
pasienok), Krivec (majer, miestna časť, osada, samota; 
pole), Krivec nad Dolnou pílou (lúka, pasienok), Krivý 
most (les), Krížne cesty (les), Kršiakov kút (lúka, 
pasienok), Kučerkovo (les), Kútik (lúka, pasienok), 
Laurov jarok (dolina), Laurová (les), Leštiny (les), 
Letisko (lúka, pasienok), Libiacka (les), Lomnisko 
(les; lúka, pasienok), Lopata (pole), Ľubisko (lúka, 
pasienok), Lukáčov laz (pole), Lukášov jarok (dolina), 
Ľuľovka (les; lúka, pasienok), Mačací zámok (lúka, 
pasienok), Malá Nemcovka (les), Malá Snoha (les), 
Malé Lomnisko (les), Málinské uhlisko (les), 
Mangútovo (les; pole), Medze (les), Medzikopec (lúka, 
pasienok), Michalíkovo (pole), Mikuláška (lúka, 
pasienok), Mikulášska (les), Mikulášsky vrch (les), 
Mišova hora (les), Mlynské jarky (les), Motyčky (les), 
Murínsky grúň (lúka, pasienok), Murovanec (les),  
Na Grape (pole), Na kopci (lúka, pasienok), Na 
mesiac (les), Na pajte (lúka, pasienok), Na Pepkovo 
(pole), Na Priehalinu (pole), Na Skalku (sad, záhrada; 
 pole), Na svahu (les), Nad Bratkovským mostom 
(les), Nad Komárnom (les), Nad Mangútovom (lúka, 
pasienok), Nad mlynom (lúka, pasienok), Nad 
Rakovcami (lúka, pasienok), Nosáľov vrch (pole), 
Nová otočka (les), Očovanov laz (pole), Pálenica (les; 
lúka, pasienok), Palisko (les), Peklo (les), Pieskový 
jarok (dolina), Pod Črchľou (pole), Pod Nemcovkou 
(pole), Pod prednou poľanou (les), Pod spádmi (les), 
Pod Trkotovcami (pole), Podjaseňovo (pole), 
Poduškova hôrka (les), Poklopotovo (lúka, pasienok), 
Políčko (lúka, pasienok), Poľný jarok (dolina), 
Popoliareň (les), Popoliarky (les), Práčka (les), 
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Predná jama (lúka, pasienok), Predná lúka (lúka, 
pasienok), Pri deviatom (les), Pri kaplnke (pole), Pri 
Slanci (lúka, pasienok; pole), Priehybina (priesmyk, 
sedlo), Prostredná Riečka (majer, miestna časť, 
osada, samota), Prostredný Krivec (pole; lúka, 
pasienok), Raticov vrch (sad, záhrada), Riečkovo 
(les), Ronkalyho plecha (les), Roveň (les; lúka, 
pasienok), Rovienka (les), Salašiská (les), Sedlo (les; 
lúka, pasienok), Sihla (les), Skalisko (lúka, pasienok), 
Skalka na Jaseňovom (lúka, pasienok), Skalka  
u Trubačov (pole), Skalný jarok (dolina), Sklepec 
(les), Skok (les), Slanec (majer, miestna časť, osada, 
samota), Snoha (les), Snohy (majer, miestna časť, 
osada, samota; vrch), Soliská (les), Solisko (les), 
Somárov chrbát (les), Spálená linaj (les), Stará 
otočka (lúka, pasienok), Staré pole (lúka, pasienok), 
Starý háj (les), Stračí vrch (les), Stratený (les), 
Strunga (les), Stržeň (les), Stržník (lúka, pasienok), 
Studená jama (les), Suchá jamka (les), Sviniarky 
(les), Šimov háj (les), Široká mláka (les), Široké (les), 
Škuľavská prť (les), Šrôbka (lúka, pasienok), Šrôbský 
grúň (les), Štoliansko (majer, miestna časť, osada, 
samota; vrch), Štoliansky vrch (les), Tabuľky (lúka, 
pasienok), Tatry (les), Trebuľov jarok (dolina), Tri 
kopce (les), Triesky (les), Trkotovci (majer, miestna 
časť, osada, samota), Trojuholník (lúka, pasienok), 
Tušimka (lúka, pasienok), Uhlisko (lúka, pasienok; 
pole), Úplaz (lúka, pasienok), Úslne (les), V Klopotove 
(pole), V lieviku (lúka, pasienok), V Štoliansku (pole), 
Veľká Snoha (les), Veľké pole (lúka, pasienok), Veľký 
Slanec (lúka, pasienok), Vlčí vrch (les), Vlčie (les), 
Voliarska úboč (les), Vrchslatina (majer, miestna 
časť, osada, samota), Vrťovka (pole), Vyhoreniská 
(les), Vyhorenisko (lúka, pasienok), Z Úslní (dolina), 
Za Nemeckou (les), Za Poľanou (les), Za Slatinou 
(vrch), Zaklopotovo (les; lúka, pasienok), Zbojnícke 
tance (lúka, pasienok), Zepčov (lúka, pasienok),  

 
6.1. z katastrálneho územia Hriňová upravuje 1 názov: 
Krivec (majer, miestna časť, osada, samota), ktorého 

predchádzajúca podoba bola Krivec I,  
 

7.  z katastrálneho územia Klokoč štandardizuje 
18 názvov: 
Banisko (pole), Čertov vŕšok (les), Do Paseky (lúka, 
pasienok), Grúň (les), Lapiňovský polom (pole), Malé 
Slatinské (lúka, pasienok), Na Šiancoch (pole), Nad 
medokýšom (lúka, pasienok), Pálenica (lúka, pa-
sienok), Pod Polomom (lúka, pasienok), Polom (les), 
Psice (pole), Stará rúbaň (lúka, pasienok), Tereňová 
(lúka, pasienok), Trckovská (lúka, pasienok), Ušiačka 
(majer, miestna časť, osada, samota), Vlčie jamy 
(svah), Zadok (pole), 

 
8.  z katastrálneho územia Korytárky 

štandardizuje 15 názvov: 
Do Kurienca (les; pole), Horné tále (pole), Jagodovci 
(les), K Očovanovi (les), Kopec (les), Korytársky 
vrch (pole), Mláky (lúka, pasienok; pole), Mních (pole), 
Nad Horným mlynom (les), Nad Mitterovcami (lúka, 
pasienok; pole), Pod Kopcom (pole), Pod Mníchom 
(pole), Podjaseňovo pri Paučovi (pole), Pohorelcov 
laz (lúka, pasienok), Zlatno (lúka, pasienok), 

 
9.  z katastrálneho územia Kriváň štandardizuje  

2 názvy: 

Kaplnka Voliarky (kaplnka), Pri prejazde (lúka, 

pasienok),  
 
10.  z katastrálneho územia Látky štandardizuje  

91 názvov: 
Bány (les; lúka, pasienok), Belkove spariny (lúka, 
pasienok), Biele potôčky (lúka, pasienok), Čechánky 

(pole; lúka, pasienok ; majer, miestna časť, osada, 
samota), Čierťaž (les), Črchľa (les), Do Bánov (lúka, 
pasienok), Dolné tále (pole), Dolné Táňovo (les; lúka, 
pasienok), Fukovo (les), Habáňovo (lúka, pasienok), 
Hajdukovo (vrch), Havranka (les), Herikovci (majer, 
miestna časť, osada, samota), Holanka (pole), 
Holansko (les), Holkovo (lúka, pasienok), Horné Tále 
(lúka, pasienok), Hrot (les), Chocholná (les),  
K Čavojovi (lúka, pasienok), Kalamitisko (les), 
Kopanica (lúka, pasienok), Kopaniská (pole; lúka, 
pasienok), Kozí chrbát (les), Krajhora (les; lúka, 
pasienok), Kút (pole; lúka, pasienok), Kúty (les), 
Kyčková (lúka, pasienok), Majková (les; lúka, 
pasienok), Malá Chocholná (les), Malá Látka (lúka, 
pasienok), Malé Smolno (lúka, pasienok), Málikovo 
(les), Mikulášsky vŕšok (vrch), Mlakárske (les), Mláky 
(pole; lúka, pasienok), Mostík (majer, miestna časť, 
osada, samota), Na Píle (lúka, pasienok), 
Novodomský vrch (pole), Nový svet (pole; lúka, 
pasienok), Pálenica (les; pole; lúka, pasienok), 
Palestína (les), Paseky (lúka, pasienok), Pátrik (les), 
Petrov vrch (vrch), Petrová (les; lúka, pasienok), Pod 
Rovinkou (lúka, pasienok), Podbykovo (pole), Pole 
(les), Polianky (pole), Polianska hora (les), Prašivá 
(les), Pri mlyne (les; lúka, pasienok), Prieslop (les), 
Prte (les), Pstružno (lúka, pasienok), Repisko (les), 
Rovinka (pole), Sekcia (pole; lúka, pasienok), 
Semnihár (les), Sihla (pole; lúka, pasienok), Skalina 
(lúka, pasienok), Skalka (vrch), Skalka na Mikovom 
vrchu (vrch), Smolno (les; lúka, pasienok), Sokolovo 
(les), Surovina (les), Svinská paša (les), Šestáčka 
(les), Šondorov jarok (dolina), Tále (les), Tvŕdza (les), 
Uhliarka (les), Uhrínka (les), Újať (les), Urbárska 
hora (les), Úslň (les), Veľká Chocholná (les), Vrch 
Ipľa (lúka, pasienok; pole), Vrchjazero (les), Vrchpole 
(les), Vrchy (lúka, pasienok; pole), Vyhnanec (lúka, 
pasienok), Vysoký vŕšok (vrch), Vyšné Polianky 

(majer, miestna časť, osada, samota; pole),  
Za Bykovom (les), Zadné pole (les), Zálomec (les), 
Zelené (les; pole; lúka, pasienok), Žabica (les; pole),  

 
11.  z katastrálneho územia Podkriváň štan-

dardizuje 26 názvov: 
Balážka (les), Brezovo (lúka, pasienok), Bukovinka 
(lúka, pasienok), Čierťaž (pole), Človečia hlava (les), 
 Dlhá úboč (les), Dolné Paučíkovo (lúka, pasienok), 
Fundamenty (lúka, pasienok), Horná Brestina (les), 
Horné Paučíkovo (lúka, pasienok), Kalište (pole), 
Kopanice (pole), Košútka (vrch), Kotlík (lúka, pa-
sienok), Malý Lučenčík (pole), Mláky (lúka, pasienok), 
Mních (vrch), Pod Brezovo (lúka, pasienok), Polianka 
(pole), Rusnáky (lúka, pasienok), Skalka (les), Tri 
jarky (les), U Meňúšov (pole), Vedúceho lúka (lúka, 
pasienok), Zubra (les), Žliabky (les),  

 
11.1 z katastrálneho územia Podkriváň upravuje  
1 názov: 
Žarina (vrch), ktorého predchádzajúca podoba bola 

Žiarina,  
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12.  z katastrálneho územia Slatinské Lazy 
štandardizuje 33 názvov: 
Bahýľove jamy (lúka, pasienok), Boky (les), Brezinka 
(les), Bučina (les), Dlhá (pole), Dolní Chovancovci 
(majer, miestna časť, osada, samota), Filipky (lúka, 
pasienok), Hanusová (pole), Horní Chovancovci 
(majer, miestna časť, osada, samota), Jašov vrch 
(les), Jombíkov bok (pole), Jombíkov laz (pole), 
Krokošovo (pole), Kutále (pole), Lievajovo (lúka, 
pasienok), Lohyňa (pole; lúka, pasienok), Lúčky (les), 
Martinková (lúka, pasienok), Matejov bok (pole), 
Michalová (pole), Nad mlynom (sad, záhrada), 
Paľovo (lúka, pasienok), Pavlendov laz (lúka, 
pasienok), Pod Bokmi (pole; lúka, pasienok), Pod 
poľom (pole), Pri cintoríne (pole), Šutňová (pole), 
Tarova dolina (dolina), Tereňova dolina (dolina), 
Uhliská (lúka, pasienok), V Bôčku (lúka, pasienok), 
Výbochov laz (lúka, pasienok), Výboškovo (pole),  

 
13.  z katastrálneho územia Stará Huta štandar-

dizuje 46 názvov: 
Bahliedka (les), Balážová Huta (majer, miestna časť, 
osada, samota), Čepčečky (pole), Črchľa (lúka, 
pasienok), Dolinky (lúka, pasienok; les), Dolné Piesky 
(les), Fickov kút (les), Hlininy (lúka, pasienok), 
Hnusné (les), Hrabľovka (les; pole), Humenice (majer, 
miestna časť, osada, samota; lúka, pasienok), Javor 
(lúka, pasienok), Javorie (les), K obrázku (lúka, 
pasienok), Kľukovka (lúka, pasienok), Kopanice (lúka, 
pasienok), Kristiánove lúky (lúka, pasienok), Kružina 
(les), Kubovka (lúka, pasienok), Kuchárovo (majer, 
miestna časť, osada, samota), Martinkovce (majer, 
miestna časť, osada, samota), Mláka (lúka, pasienok), 
Mojžišov les (les), Mojžišov vrch (vrch),  
Na Sviniarkach (les), Ostrôžka (lúka, pasienok), 
Ostrôžky (les), Páleniská (les), Pereš (les), Pod 
Javorom (lúka, pasienok), Pod Perešom (lúka, 
pasienok), Popelkove lúky (lúka, pasienok), Požiare 
(lúka, pasienok), Secia (les), Sihla (lúka, pasienok), 
Sliacka poľana (lúka, pasienok), Staré hroby (les), 
Šiance (lúka, pasienok), Štefanovky (lúka, pasienok; 
pole), Šuľková (lúka, pasienok), Tabakovka (lúka, 
pasienok), Vajanka (les; lúka, pasienok), Verešov hrb 
(pole; les), Vlčia jama (lúka, pasienok), Výbohova 
poľana (les), Za Vysokým (lúka, pasienok), 

 
13.1. z katastrálneho územia Stožok upravuje 3 názvy: 
Brest (pole), ktorého predchádzajúca podoba bola Na 
Breste, Ihračková (pole), ktorého predchádzajúca 
podoba bola Ihráčková, Skalné (les), ktorého pred-

chádzajúca podoba bola Javor, 
14.  z katastrálneho územia Stožok štandardizuje 

5 názvov: 
Čierny vrch (lúka, pasienok), Na Krné (pole), Pod 
priekopou (lúka, pasienok), Suché hore vodou (pole), 
Veľké hore vodou (pole),  

 
15.  z katastrálneho územia Vígľaš štandardizuje 

35 názvov: 
Bašta (les), Blatá (pole), Bryndzova jama (lúka, 
pasienok), Cvengálka (les), Dolinky (majer, miestna 
časť, osada, samota), Dolné Okrúhlice (pole), Holcov 
majer (majer, miestna časť, osada, samota), Horné 
Okrúhlice (pole), Hrašov (svah), Hroncová (lúka, 
pasienok), Hrončiačka (pole), Chodníky (les), 
Kliešňová (priesmyk, sedlo), Korčín (lúka, pasienok), 

Malé Chvojno (lúka, pasienok; les), Malý Korčín (les), 
Malý Sliač (majer, miestna časť, osada, samota), 
Mišková (les), Na brezinách (pole), Nad Bachtárom 
(pole), Nad Pajtou (pole), Okrúhlice (pole), Plešiny 
(les), Pod Kaplnou (lúka, pasienok), Pod Zábavou 
(pole), Pstruša (majer, miestna časť, osada, samota; 
pole), Rajčuľa (pole), Rybník (lúka, pasienok; pole), 
Slatinky (pole), Šamilovec (les), Šutňová (les), Veľké 
Chvojno (les), Za Hajdúchom (pole), Za Kaplnou 
(lúka, pasienok), Za Kušnierikom (pole),  

 
16. z katastrálneho územia Vígľašská Huta-

Kalinka štandardizuje 51 názvov: 
Banisko (pole), Baškarov kopec (les), Brachnov 
vŕšok (lúka, pasienok), Brusno (lúka, pasienok), 
Bukovinka (les), Červená voda (pole; lúka, pasienok), 
Do Huty (lúka, pasienok), Dolné Košariská (lúka, 
pasienok), Ferová (lúka, pasienok), Filipky (lúka, 
pasienok), Harmanec (lúka, pasienok), Horné 
Košariská (lúka, pasienok), Chotár (lúka, pasienok), 
Chovancová (lúka, pasienok), Jaseňový vrch (les), 
Jedlina (les), Kalinka (majer, miestna časť, osada, 
samota), Kopanice (lúka, pasienok), Kramárska (lúka, 
pasienok), Kubov vŕšok (lúka, pasienok), Kút (lúka, 
pasienok), Lúčky (lúka, pasienok), Ľuptákovo (lúka, 
pasienok), Malý Lysec (lúka, pasienok), Meravá (les; 
lúka, pasienok), Michalíkov bok (lúka, pasienok), 
Mikuškiná (lúka, pasienok), Mišurova jama (lúka, 
pasienok), Mláka (les), Muránsky vrch (les; lúka, 
pasienok), Na Kubovom (lúka, pasienok), Na vrch 
(lúka, pasienok), Nad Ľubicou (lúka, pasienok), 
Pálenica (les), Pavlendov laz (lúka, pasienok), Pod 
Kopčanom (lúka, pasienok), Pod Skalou (lúka, 
pasienok), Podkoreň (les), Pravdovsko (lúka, 
pasienok), Priehyba (lúka, pasienok; priesmyk, sedlo), 
Rausovka (lúka, pasienok), Rebríčka (lúka, pasienok), 
Rúbaň (lúka, pasienok), Šúrikovo (lúka, pasienok), 
Vachalíkov vrch (les), Vachalíková (les), Vrbovo 
(lúka, pasienok), Vtáčnik (vrch), Vyše kostola (sad, 
záhrada), Zošiakove kaliny (lúka, pasienok), Žiare 

(les),  
 
16.1 z katastrálneho územia Vígľašská Huta-Kalinka 
upravuje 1 názov: 
Krásny vŕšok (vrch), ktorého predchádzajúca podoba 

bola Červený vrch . 
 

Štandardizované geografické názvy sú záväzné pre  
vydavateľov kartografických diel, odborných publikácií, 
na používanie v tlači a iných prostriedkoch masovej 
komunikácie a v úradnej činnosti orgánov verejnej 
správy; rovnako to platí pre vydavateľov kartografických 
diel a odborných publikácií vydávaných v cudzom 
jazyku a na používanie v tlači a iných prostriedkoch 
masovej komunikácie šírených v cudzom jazyku. 

 

Informácie o štandardizovaných názvoch nesídelných 
geografických objektov z územia Slovenskej republiky 
na požiadanie poskytuje sekretariát Názvoslovnej 
komisie Úradu geodézie, kartografie a katastra 
Slovenskej republiky, ktorý sídli v  Geodetickom  
a kartografickom ústave Bratislava, Chlumeckého 4, 
827 45 Bratislava.  

Štandardizované názvy budú zverejnené v Spravo-
dajcovi Úradu geodézie, kartografie a katastra 
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Slovenskej republiky. 
 
Poučenie: proti tomuto rozhodnutiu v zmysle § 18 

ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky  
č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení 
neskorších predpisov nie je prípustný opravný 
prostriedok. 

 
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 20. septembra 

2019. 
 

Ing. Mária Frindrichová, v. r. 

predsedníčka 

 
 

4. 
R o z h o d n u t i e 

Úradu geodézie, kartografie a katastra 
Slovenskej republiky 

číslo: P-5121/2019 zo dňa 24. 07. 2019 
o štandardizácii 6 názvov geografických 

objektov 
 
 

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 

republiky ako príslušný orgán podľa § 4 ods. 2 písm. g) 

zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 

Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších 

predpisov vydáva toto 

 

r o z h o d n u t i e : 

 

podľa § 18 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii 

v znení neskorších predpisov so súhlasom Ministerstva 

kultúry Slovenskej republiky č. MK-2732/2019-212/7576 

z 30. 05. 2019 a  na základe súhlasného stanoviska 

Názvoslovnej komisie Úradu geodézie, kartografie 

a katastra Slovenskej republiky  

 

štandardizuje 

 

6 názvov geografických objektov, ktoré rozšíria 

obsah základnej bázy údajov pre geografický 

informačný systém: 

 
 

 

3 názvy, ktoré neboli štandardizované 

 

Štandardizovaný názov Druh objektu Okres, obec (k. ú. ak je odlišné) 

Kaňúr les Ilava, Červený Kameň 

Osypné hory vrch Myjava, Chvojnica 

Kubíkov vrch vrch Myjava, Stará Myjava 

1 názov z dôvodu zmeny kategórie  

Štandardizovaný názov Druh objektu 
Predchádzajúci 
druh objektu 

Okres, obec (k. ú. ak je odlišné) 

Čerešienková hrebeň dolina Trenčín, Horná Súča 

2 názvy na preštandardizovanie  

Štandardizovaný názov 
Predchádzajúci 
štandardizovaný názov 

Druh objektu 
Okres, obec (k. ú. ak 
je odlišné) 

Chladný vrch Hladný vrch  vrch Trenčín, Horná Súča 

Vyvážka Vyrážka  les Trenčín, Horná Súča 

 

Štandardizované geografické názvy sú záväzné pre 
vydavateľov kartografických diel, odborných publikácií, 
na používanie v tlači a iných prostriedkoch masovej 
komunikácie a v úradnej činnosti orgánov verejnej 
správy; rovnako to platí pre vydavateľov kartografických 
diel a odborných publikácií vydávaných v cudzom 
jazyku a na používanie v tlači a iných prostriedkoch 
masovej komunikácie šírených v cudzom jazyku. 

Informácie o štandardizovaných názvoch nesídelných 

geografických objektov z územia Slovenskej republiky 

na požiadanie poskytuje sekretariát Názvoslovnej 

komisie Úradu geodézie, kartografie a katastra 

Slovenskej republiky, ktorý sídli v Geodetickom  

 

a kartografickom ústave Bratislava, Chlumeckého 4, 

827 45 Bratislava. 

Štandardizované názvy budú zverejnené v Spravo-
dajcovi Úradu geodézie, kartografie a katastra 
Slovenskej republiky. 

Poučenie: proti tomuto rozhodnutiu v zmysle § 18 
ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky  
č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení 
neskorších predpisov nie je prípustný opravný 
prostriedok. 

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. septembra 
2019. 

Ing. Mária Frindrichová, v. r. 

predsedníčka 
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5. 
R o z h o d n u t i e 

Úradu geodézie, kartografie a katastra 
Slovenskej republiky 

Číslo: P-5459/2019V zo dňa 12. 08. 2019 
o štandardizácii 809 názvov geografických 

objektov z  okresu Bytča 
 

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 
republiky ako príslušný orgán podľa § 4 ods. 2 písm. g) 
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 
Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších 
predpisov vydáva toto 

 
r o z h o d n u t i e : 

 

podľa § 18 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii 
v znení neskorších predpisov so súhlasom Ministerstva 
kultúry Slovenskej republiky č. MK 2732/2019-
212/11120 z 26. 07. 2019 a  na základe súhlasného 
stanoviska Názvoslovnej komisie Úradu geodézie, 
kartografie a katastra Slovenskej republiky  

 
štandardizuje 

 
809 názvov geografických objektov z  okresu Bytča, 

ktoré rozšíria obsah základnej bázy údajov pre 
geografický informačný systém: 

 
1.  z katastrálneho územia Hlboké nad Váhom 
štandardizuje 48 názvov: 
Bukovina (les); Dielnice (sad, záhrada); Dlhé hony 
(sad, záhrada); Dlžinka (sad, záhrada); Doliny (lúka, 
pasienok; sad, záhrada); Dolné Dúbravy (lúka, 
pasienok); Dubníky (les); Hore medzou (sad, 
záhrada); Horné Dúbravy (les; sad, záhrada); Hôrka 
(les); Kolárovec (sad, záhrada); Kračiny (les); Lánec 
(sad, záhrada); Lazy (lúka, pasienok); Lažteky (les); 
Na dieliku (sad, záhrada); Na hlavách (lúka, 
pasienok); Na hlbockej stráni (sad, záhrada); Na jame 
(les); Na kamenci (sad, záhrada); Na lúkach (sad, 
záhrada); Na predúbočí (sad, záhrada); Na prúde 
(pole); Na rovne (sad, záhrada); Na vŕškoch (les); Na 
vŕšku (sad, záhrada); Na záhumní (sad, záhrada); 
Nadvažie (les); Pažite (pole); Pod Roháčom (les); Pod 
skotňu (sad, záhrada); Podborie (sad, záhrada); 
Podkopanie (les); Podlánie (sad, záhrada); Roháč 
(les; sad, záhrada); Stráne (sad, záhrada);  
V Roháčoch (sad, záhrada); V sihoti (pole);  
V žľaboch (les); Vrch (les); Vrchy (pole); Za Javorkou 
(sad, záhrada); Za kopanicami (les); Zábrezie (sad, 
záhrada); Zácestie (sad, záhrada); Zádubčie (sad, 
záhrada); Zásičie (sad, záhrada); Židovské (sad, 

záhrada), 

1.1.  z katastrálneho územia Hlboké nad Váhom 

upravuje 1 názov: 

Brezie (les), ktorého predchádzajúca podoba bola 

Brežie, 
 

2.  z katastrálneho územia Hliník nad Váhom 
štandardizuje 25 názvov: 
Baranov (les); Brezový háj (les); Dlžiny (pole); Hliny 
(lúka, pasienok); Hlotky (les); Chlapcová (les); 

Jedľovničie (les); Kamenný vŕšok (les);  Klin (lúka, 
pasienok);  Kľuky (lúka, pasienok);  Lány (pole);  
Loviská (les);  Na Briskách (les);  Na Richtárskej 
(les);  Pleš (les);  Pod Lazy (les); Pod Stráž (les); Pod 
Škerbákom (les);  Podlípie (les);  Riečica (les);  Sad 
(sad, záhrada);  Škerbák (les);  Uhrínovec (les);  Vlčia 
jama (lúka, pasienok);  Za Važinou (pole), 

 
3.  z katastrálneho územia Hrabové štandardizuje 

28 názvov: 
Bačova hora (les); Brezie (les);Dlhá Dúbrava (les); 
Dolné doliny (pole); Dolný vŕšok (les); Dúbravka 
(les); Gápy (les); Háj (les); Hôrka (les) Húštie (les); 
Kopánky (les); Kuneradská (les) Lány (les) Matečník 
(pole); Medzicestie (pole); Nad jamami (lúka, 
pasienok); Nad Skalkou (pole); Petrova lúka (les); 
Pod Súvozom (lúka, pasienok); Pod vieskami (les); 
Skálie (les); Stráň (lúka, pasienok); Súvoz (lúka, 
pasienok); Tmavá (les); Vŕbie (pole); Za Galovčíkom 
(lúka, pasienok); Za skalou (les); Záhumnie (pole), 

 
3.1. z katastrálneho územia Hrabové upravuje 1 názov: 
Za Holým vrchom (les), ktorého predchádzajúca 

podoba bola Holý vrch, 
 

4.  z katastrálneho územia Hvozdnica štandar-
dizuje 32 názvov:  
Briežky (lúka, pasienok); Bukovina (les); Dehatníky 
(sad, záhrada); Drahy (les); Dúbrava (les); Háj (les); 
Hlavánky (les); Hlotský háj (les); Hloty (sad, záhrada); 
Horné lazy (sad, záhrada); Horné pole (sad, záhrada); 
Jamy v doline (les); Jelšie (pole); Jutrá (les; pole); Na 
Predhlotí (lúka, pasienok); Nad Skladmi (lúka, 
pasienok); Nadhatie (les); Oparová (lúka, pasienok); 
Pisárová (les); Pod Kamenným dielom (sad, 
záhrada); Podturnište (lúka, pasienok); Prašnice (sad, 
záhrada); Pred Skladmi (pole); Sklady (pole); Stráň 
(sad, záhrada); Súdna (les); Turnište (lúka, pasienok); 
V doline (lúka, pasienok); Vrchháj (les); Za Nadhatím 
(les); Zálipie (les); Závršie (les),  

 
5.  z katastrálneho územia Jablonové štandar-

dizuje 15 názvov: 
Bačova hora (les); Deliška (les); Háj (les); Hlboké 
jarky (lúka, pasienok); Húštie (les); Javor (les); Kopce 
(lúka, pasienok); Pod Borovcom (les); Pod stráňou 
(lúka, pasienok); Podháj (les); Rovninky (les); Rúbaň 
(les); Skálie (les); Stará stráž (les); Vrchdiel (pole),  

5.1. z katastrálneho územia Jablonové upravuje  
2 názvy: 
Gajdľa (les), ktorého predchádzajúca podoba bola 
Gajdla, Nad Kopcami (lúka, pasienok), ktorého 

predchádzajúca podoba bola Nad kopcami, 
 

6.  z katastrálneho územia Kolárovice štandar-
dizuje 67 názvov: 
Babiše (les; majer...); Badurovo (les; majer...); 
Baranovo (majer, miestna časť, osada, samota); 
Boldov (les); Bražinovo (les); Brnicovo (les; sad, 
záhrada); Broltová (lúka, pasienok; sad, záhrada); 
Bršlica (les; majer...); Brvenné (les); Čavošovo 
(majer, miestna časť, osada, samota); Čechovo (lúka, 
pasienok; sad, záhrada); Čiakov (les); Dlžina (sad, 
záhrada); Drbulovo (sad, záhrada); Drbulovská 
Dlžina (sad, záhrada); Farárova kvarta (les); Farské 
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(les); Fojtová pod Strážou (les); Fojtovo (les); 
Fojtovské (sad, záhrada); Fojtovské rovne (sad, 
záhrada); Gachová (les; lúka, pasienok); Gachova 
hoľa (les); Galovo (sad, záhrada); Grúňovo (les; lúka, 
pasienok); Hliničanov (les; sad, záhrada; majer...); 
Hornová (les; pole); Huboňová (les; lúka, pasienok; 
sad, záhrada); U Jankov (majer, miestna časť, osada, 
samota); Jankovo (les; sad, záhrada); Jankovská (les; 
pole); Jurkov (les); Jurková (les); Kamenité (les); 
Kopanica (sad, záhrada); Korytné (les; lúka, 
pasienok); Košútová (lúka, pasienok; sad, záhrada); 
Králiková (sad, záhrada); Králikovo (les; sad, 
záhrada); Kremeňovo (majer, miestna časť, osada, 
samota); Krížová (les); Kulovo (les; majer...); Kykula 
(les); Lazy (les); Machajovo (les; majer...); Marková 
(lúka, pasienok; pole; sad, záhrada); Na záhradkách 
(sad, záhrada); Pechánovo (les); Ploškovo (les); 
Podjavorník (majer, miestna časť, osada, samota); 
Polianka (les); Polková (pole); Pustina (les); Sklady 
(lúka, pasienok); Slopkovo (majer, miestna časť, 
osada, samota ); Slopkov (les); Stráž (lúka, pasienok); 
Suličné (les); Špich (les); Štefanová (lúka, pasienok); 
Štefanovo (majer...; sad, záhrada); Tokárová (les); 
Vysoká (les; lúka, pasienok); Zaboldov (les); Zavališe 
(majer, miestna časť, osada, samota); Zavališová (les); 
Zlatníková (les), 

 
6.1. z katastrálneho územia Kolárovice upravuje  
1 názov: 
Brnicovo (pole), ktorého predchádzajúca podoba bola 

Brnizovo, 
 

7.  z katastrálneho územia Kotešová štandar-
dizuje 40 názvov: 
Beňov (les; lúka, pasienok); Boroviny (lúka, pasienok); 
Brvenie (les); Buková (lúka, pasienok); Demliniská 
(lúka, pasienok); Dolný háj (les); Dúbie (les); Dúbrava 
(les);Hliníček (pole); Hrdanovská (pole); Jaričiská 
(les); Krtole (les); Lány (sad, záhrada); Lazy (les); 
Lovisko (pole); Lúka (pole); Lukavica (sad, záhrada); 
Lúky (pole); Majeriská (les); Martušovec (les); 
Močiare (pole); Nad kostolom (pole); Pleš (les; lúka, 
pasienok); Pod Brvenie (lúka, pasienok); Pod 
Kamenicu (lúka, pasienok); Podlúčie (pole); Potoky 
(les); Potôčky (pole); Priečnice (pole); Putisko (lúka, 
pasienok); Rozbehov (pole); Rúbane (les); Sedliská 
(lúka, pasienok); Sihote pri Skalke (les); Staviská 
(les); Stráne (lúka, pasienok); Urbárske (les); Važina 
(lúka, pasienok); Záhradniská (lúka, pasienok); 
Záhumnie (pole),  

 
7.1. z katastrálneho územia Kotešová upravuje  
2 názvy: 
Hlotky (lúka, pasienok), ktorého predchádzajúca 
podoba bola Hlodky; Poljakovec (les), ktorého pred-

chádzajúca podoba bola Poliakovce, 
 

8.  z katastrálneho územia Malá Bytča štandar-
dizuje 6 názvov: 
Bočné Hôrky (pole); Dolný prúd (pole); Dúbrava (les); 
Horný prúd (pole); Margetová (les); Tancová (les),  

 
9.  z katastrálneho územia Maršová štandardizuje 

50 názvov: 
Babčanská (pole); Baradina (pole); Dlhé záhony 
(pole); Dúbravy (les); Duľahel  (lúka, pasienok); 

Gáborové (les); Háje (les); Hlavy (lúka, pasienok); 
Jablonovská chrasť (pole); Kapustniská (sad, 
záhrada); Kopanice (pole); Kopánka (lúka, pasienok); 
Kováčovec (pole); Kúsky (pole; sad, záhrada); Kúty 
(les); Lažtek (lúka, pasienok); Lúky (pole); Malá stráň 
(pole); Na škarpe (pole); Náskladie (lúka, pasienok); 
Pažite (lúka, pasienok); Pleš (les); Pod Čiernou horou 
(les); Pod vŕškom (lúka, pasienok); Podhorie (sad, 
záhrada); Podhradište (pole); Poniže kríža (lúka, 
pasienok); Pred Beňovskovcami (pole); Pred 
Kňazovec (les); Pri klincovej ceste (lúka, pasienok); 
Pri Váhu (pole); Prúdik (lúka, pasienok); Rašov 
(majer, miestna časť, osada, samota); Stránice (pole); 
Široká chrasť (les); Úbrodčie (sad, záhrada); Urešie 
(sad, záhrada); Urbanov (majer, miestna časť, osada, 
samota); Urbanovské za železnicou (pole); 
Ústudničie (sad, záhrada); Veľká stráň (les); Veľké 
lúčky (les); Vŕšky (lúka, pasienok); Za kamennou 
cestou (pole); Zábrezie (vrch); Záhrady pri cintoríne 
(pole); Záhumnie od Vŕškov (sad, záhrada); 
Záhumnie pri Váhu (pole); Záhumnie za záhradami 
(sad, záhrada); Židovská záhrada (pole), 

 
9.1. z katastrálneho územia Maršová upravuje 1 názov: 
Podhradište (les), ktorého predchádzajúca podoba 

Pod Hradišťom, 
 

10.  z katastrálneho územia Mikšová štandardizuje 
14 názvov: 
Dolné naddomie (lúka, pasienok); Ďurkovské lazy 
(les); Hlboké (les); Horné naddomie (lúka, pasienok); 
Humence (sad, záhrada); Kopánky (sad, záhrada); 
Laz (sad, záhrada); Medzi jarkami (lúka, pasienok); 
Nad salašom (lúka, pasienok); Nadpotočie (lúka, 
pasienok); Pri prievoze (sad, záhrada); Skaličné (les); 
Smotanový laz (lúka, pasienok); Stráne (les), 

 
11.  z katastrálneho územia Petrovice štandar-

dizuje 48 názvov: 
Baránkové (les); Brezie (pole); Breziny (les); Búčie 
(lúka, pasienok); Čemerka (les); Danišové (les); 
Doliny (lúka, pasienok); Dolné Svitkové (les); 
Dúbravka (sad, záhrada); Hore Hlbokou (les); Hore 
potôčkom (les); Hronovcové (les); Huncikárka (les); 
Jarky (lúka, pasienok); Javorník (les); Javorové (lúka, 
pasienok); Jelení jazyk (les); Koľajné (lúka, pasienok); 
Kozí chrbát (les); Kravárčisko (les); Kúty (pole); 
Kvarta (pole); Kýčera (lúka, pasienok); Líščie diery 
(les); Mackov breh (sad, záhrada); Magale (les; majer, 
miestna časť, osada, samota); Malinné (les); Medvedie 
(les); Mistríčka (les); Na dolinách (lúka, pasienok); 
Nová roľa (pole); Ozimný kopec (les); Pláne (majer, 
miestna časť, osada, samota); Pod Sviniarkou (les); 
Prielohy (les); Priesečné (les); Sádky (sad, záhrada); 
Skaličné (les); Slatinné (lúka, pasienok); Smrek (les); 
Stráne (les); Stredné Svitkové (les); Šustinné (les); 
Tmavá (les); Uhliská (les); Vlčia jama (les); Vrch (les); 
Žiačiková (pole), 

 
12.  z katastrálneho územia Predmier štandar-

dizuje 28 názvov: 
Bučiny (les); Doliny (les); Dolné prídanky (lúka, 
pasienok); Dolné záhumnie (pole); Dvoriská (les); 
Fibák (les); Háj (les); Horné pole (lúka, pasienok); 
Hradná (lúka, pasienok); Hriadky (les); Chrástky (les); 
Kamenie (les); Komjatná (les); Nad Kruhom (lúka, 
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pasienok); Pod Brancovským potokom (lúka, 
pasienok); Pod Hoľazňami (pole); Pod Jancovcom 
(pole); Pod Kruhom (pole); Potôčky (les); Prídanky 
(pole); Rieky (lúka, pasienok); Rovne (pole); Stráne 
(lúka, pasienok); Za cintorínom (pole); Za riekou 
(pole); Zábrežie (les); Zlatník (les); Zvetraná (les),  

 
12.1 z katastrálneho územia Predmier upravuje  
1 názov: 
Jancovec (les), ktorého predchádzajúca podoba 

Janovec, 
 

13.  z katastrálneho územia Pšurnovice štan-
dardizuje 56 názvov: 
Bajzovo (lúka, pasienok); Bielikovský salaš (les); 
Čebecká dolina (les); Čebecké dlžiny (lúka, 
pasienok); Dúbie (les); Dúbravka (les); Dudoňova 
pusta (lúka, pasienok); Fojtci (sad, záhrada); 
Gulášovo záhajčie (lúka, pasienok); Hodulské (lúka, 
pasienok); Hôrka (les); Chrástky (sad, záhrada); 
Keracká Dúbravka (les); Keracká Hôrka (les); 
Kopanice pod jarkom (sad, záhrada); Kozáková (les); 
Kypusi (majer, miestna časť, osada, samota); 
Kypuské (lúka, pasienok); Kypuské Opúčky (les); Lán 
(les); Lánce (sad, záhrada); Latošovo podvratie (lúka, 
pasienok); Lazy (lúka, pasienok); Ligačky (lúka, 
pasienok); Medzi cestami (lúka, pasienok); Michalská 
Dúbravka (les); Na hraniciach (lúka, pasienok); Na 
Hôrke (lúka, pasienok); Na jame (lúka, pasienok); Na 
Ritvinkách (les); Na Slatiny (les); Na Studniciach 
(les); Na štvrti (les); Nad Ligačkami (les); Nad Pustou 
(les); Nad tŕním (lúka, pasienok); Nad Žitným lazom 
(les); Noviny (les); Ohrada (les); Ondrášová (les); 
Opúčky (les; lúka, pasienok); Opúčky nad Kukovou 
(lúka, pasienok); Pod Dúbravkou (lúka, pasienok); 
Podbrezie (les; lúka, pasienok); Poddielie (les); 
Priešnice (lúka, pasienok); Ritviny (les); Sakalova 
Pusta (les); Sakalovo Podhraničie (les); Skalica (les); 
Slatiny (les); Stráne (lúka, pasienok); Šagáty (les);  
V žľabe (les); Vyšný vrch (les); Žitný laz (les);  

 
13. 1 z katastrálneho územia Pšurnovice upravuje  
5 názvov: 
Kalabusi (majer, miestna časť, osada, samota), 

ktorého predchádzajúca podoba bola Kalabusovci, 
Korčeci (majer, miestna časť, osada, samota), ktorého 
predchádzajúca podoba bola Korčeky, Michali (majer, 

miestna časť, osada, samota), ktorého predchádzajúca 
podoba bola Michálky, Sagaci (majer, miestna časť, 

osada, samota ), ktorého predchádzajúca podoba bola 
Šagáty, Zemani (majer, miestna časť, osada, samota), 

ktorého predchádzajúca podoba bola Zemanovci, 
 

14.  z katastrálneho územia Setechov štan-
dardizuje 38 názvov: 
Belské paprúdie (sad, záhrada); Belské priečnice 
(sad, záhrada); Brehy (les; sad, záhrada); Brezníky 
(les); Britková (les); Dlhé hony (sad, záhrada); Dlhé 
konce (sad, záhrada); Dúbrava (les); Dugar  (les); 
Horné konce (lúka, pasienok); Chalani (majer…); 
Kopaná (les); Košariská (les); Kráčina (sad, záhrada); 
Krátke hony (sad, záhrada); Kúty (les); Lazy (les); 
Mazúrske paprúdie (les; pole); Nad cestou (sad, 
záhrada); Nad chalupami (lúka, pasienok; sad, 
záhrada); Nad podhornou cestou (les; lúka, 
pasienok); Nadálky (lúka, pasienok); Pavlová (les); 

Pod Brehmi (lúka, pasienok); Pod dolinou (lúka, 
pasienok); Pod Dúbravou (lúka, pasienok); Pod 
podhornou cestou (pole); Prašivá (les); Priečnica 
(sad, záhrada); Priečnice (lúka, pasienok); Pusté lazy 
(les); Za dielmi (lúka, pasienok; sad, záhrada);  
Za jamou (sad, záhrada); Za potokom (lúka, 
pasienok); Za potôčikmi (lúka, pasienok); Záhrady 
(sad, záhrada); Zámčisko (lúka, pasienok); 
Zavaleniská (lúka, pasienok),  

 
15.  z katastrálneho územia Súľov-Hradná štan-

dardizuje 71 názvov: 
Beňovce (lúka, pasienok); Brehy (lúka, pasienok); 
Čierny potok (les); Dolina (pole); Dolné Nivy (lúka, 
pasienok); Dúbravka (lúka, pasienok); Dulenovec 
(les); Farské (les); Háje (les); Hájik (lúka, pasienok); 
Hliny (pole); Hony (pole); Horné Nivy (lúka, pasienok); 
Hrabový háj (les); Hranice (les); Jablonovský chotár 
(les); Jaškovec (les); Jedľovník (les); Kačka (lúka, 
pasienok); Kejda (lúka, pasienok); Kotlište  (les); Kruh 
(les); Krúžok (les); Kúsky (pole); Lán (pole); Lány 
(les); Líščia skala (les); Lúky (lúka, pasienok); Malý 
laz (les); Marek (les); Moholky (lúka, pasienok); 
Mraviny (les); Na chotári (lúka, pasienok); Nad 
jarkami (lúka, pasienok); Naddomie (lúka, pasienok); 
Nivy (lúka, pasienok); Oborná (les); Patríková (les); 
Patríkovské vrchy (les);Pod Dubovcom (les); Pod 
Roháč (skala, skaly); Podskládky (sad, záhrada); Pod 
Veľkým hájom (les; lúka, pasienok); Pod Zámkom 
(les); Podskálie (sad, záhrada); Prútky (pole); Rovne 
(les); Salašnisko (lúka, pasienok); Smatanovské diely 
(pole); Smatanovský laz (les; sad, záhrada); Staré 
(les); Stráne (pole); Suchý Jedľovník (les); Široká 
(pole); Šúplaty (pole); Temné (les); Toranie (skala, 
skaly); Vápenica (les; skala, skaly); Vinica (skala, 
skaly); Vlčia hora (les); Vrátna (les); Vrchovina (lúka, 
pasienok); Vrchy pod Kačkou (les); Za dielcom (pole); 
Za hájikmi (lúka, pasienok); Za hájom (les);  
Za Hrabovým hájom (pole); Za Kačku (lúka, 
pasienok); Za Kamenným dielom (les); Záborie (lúka, 
pasienok); Zádelie (pole), 

 
15.1. z katastrálneho územia Súľov-Hradná upravuje  
4 názvy 
Bušech stráň (les), ktorého predchádzajúca podoba 
bola Stráň; Kačka (vrch; les), ktorého predchádzajúca 
podoba bolaKečka; Kačka (les), ktorého pred-
chádzajúca podoba bola Kečky; Za dielcom (pole), 

ktorého predchádzajúca podoba bola Zádielie, 
 

16.  z katastrálneho územia Štiavnik štandardizuje 
115 názvov: 
Bachnovský vrch (les); Baruša (les); Boky (lúka, 
pasienok); Bôrie (les); Brezie (majer, miestna časť, 
osada, samota ); Brežnovce (les); Briežok (sad, 
záhrada); Britková (pole); Brničky (les); Bukovina 
(les); Bukoviny (les); Bútľavá (les); Damaškovský 
grunt (lúka, pasienok); Dielová (les); Dlhé hony (pole); 
Do Randovcov (majer, miestna časť, osada, samota ); 
Dodkovce (pole); Doktorovec (lúka, pasienok); Dolina 
(les); Gajdošovské (pole); Grúň (les); Hájik (les); 
Harvanie (les); Holý vrch (sad, záhrada); Hronovcové 
(les); Hudeková (lúka, pasienok); Hvozdnica (sad, 
záhrada); Chotár (lúka, pasienok); Jačmeňovce (lúka, 
pasienok); Jama (les); Jamky (les); Jamy (les); 
Jastrabie (les); Jedličníky (les); Kamenná dolina 
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(dolina); Kamenný diel (les); Kanibárek (les); 
Kočkovec (les); Kopec pri chotári (les); Kotelnice 
(les); Kováčovo (pole); Kozové (les); Kriviny (sad, 
záhrada); Kržeľ (les); Kvarty (les); Kýčera (les); Lazy 
(les); Lazy na záhradkách (les); Maibová (les); 
Malinné (les); Matúšov grúň (les); Medvedie (les); 
Močiar (les); Motošickovce (majer, miestna časť, 
osada, samota ); Mrišovia (lúka, pasienok); Na diele 
(lúka, pasienok); Na Dlhých honoch (pole); Na jamách 
(lúka, pasienok); Na kopci (sad, záhrada); Na rovine 
(les); Na Zábrodí (les); Nocnárovo (les); Noviny (lúka, 
pasienok); Od chotára (les); Osmajky (les); 
Osmajovce (lúka, pasienok); Pakušová (lúka, 
pasienok); Paseky (les); Pavlíčkovce (lúka, pasienok; 
majer...); Pod Hájikom (lúka, pasienok); Pod Hôrkou 
(les); Pod Kvartami (pole); Pod Medvedím (lúka, 
pasienok); Pod skalou (pole); Pod Šutarmi (lúka, 
pasienok); Pod Tancovou (les); Pod Vinohradom 
(lúka, pasienok; sad, záhrada); Podbrežie (lúka, 
pasienok); Potok (les); Pred Havraním (les); Pred 
Medvedím (lúka, pasienok); Pred Ráztokami (les); 
Pred Štiavničkom (les); Predjastrabie (majer, miestna 
časť, osada, samota ); Pri Ciesarovcoch (les); Pri 
Kormanovcoch (les); Pri Motošickovcoch (les); Pri 
Skalke (lúka, pasienok); Ráztoka (lúka, pasienok); Sad 
(vinica); Sady (sad, záhrada); Slivoňovce (majer, 
miestna časť, osada, samota ); Stoky (les); Suché 
(les); Šedovské (les); Široká dolina (dolina; les); 
Švehlovo (les); Švehlovský grúň (lúka, pasienok); 
Tarabovský vrch (les); Tisové (les); Trulíková (les);  
U Bočincov (les); U Hudeka (lúka, pasienok);  
U Luknišov (les); U Slivoňov (lúka, pasienok; les);  
U Trulíka (lúka, pasienok); Uhoľné (les); Uhoľný vrch 
(les); Vinohrad (les); Vrch Ráztoky (les); Vrchy (les); 
Vršková (les); Zadky (les); Závoz (les); Žiar (lúka, 

pasienok);  
 
16.1. z katastrálneho územia Štiavnik upravuje  
8 názvov: 
Baránkovce (majer, miestna časť, osada, samota), 

ktorého predchádzajúca podoba bola  Baránkovci;  
U Beňov (majer, miestna časť, osada, samota), ktorého 
predchádzajúca podoba Beňovci; Motošickovce 

(majer, miestna časť, osada, samota), ktorého 
predchádzajúca podoba Motošickovci; Slivoňovce 

(majer, miestna časť, osada, samota), ktorého 
predchádzajúca podoba Kormanovci; Štangrund (les), 

ktorého predchádzajúca podoba Staré Lazy; 
Štiavniček (majer, miestna časť, osada, samota), 
ktorého predchádzajúca podoba Svrčkovci; U Šutarov 

(majer, miestna časť, osada, samota), ktorého 
predchádzajúca podoba Šutáre; Ustrígeľ (les), ktorého 

predchádzajúca podoba Strígeľ 
 

17.  z katastrálneho územia Veľká Bytča 
štandardizuje 34 názvov: 
Arlethova tehelňa (lúka, pasienok); Boky (les); 
Demetrová (lúka, pasienok); Dlhé (lúka, pasienok); 
Dolné pole na záhumní (sad, záhrada; pole); Dubec 
(les); Dubičie (pole); Dúbrava (les); Fukovec (les); 
Kúnová (les); Medzi jamkami (pole); Michalovec (les); 
Mohdíkova tehelňa (lúka, pasienok); Na záhradkách 
(lúka, pasienok); Nad mlynom (sad, záhrada); Nad 
Mokrým luhom  (les);Nad zábrehmi (les); Nemecká 
(les); Ostrý vrch (les); Pod hájom (les); Pod Madákmi 
(sad, záhrada); Predné Dvoriská (pole); Pri 

Prašnickom potoku (les); Prostredné Dvoriská 
(pole); Pšurnovická dolina (dolina); Rehákova 
tehelňa (lúka, pasienok); Rudé (pole); Starý háj (les); 
Vápenná (pole); Veľké lúky (les); Za Ostrým vrchom 
(lúka, pasienok); Za Váhom (lúka, pasienok); 
Zábrodčie (les); Zadné Dvoriská (les);  

 
18.  z katastrálneho územia Veľké Rovné štandar-

dizuje 49 názvov: 
Adamcová (les); Čajková na dieloch (les); Čajková 
na Mlynnom (les); Čajková na záhrade (les); Čelo 
(les); Čičetková (lúka, pasienok; sad, záhrada); Do 
Mičlov (les); Dolinky (majer, miestna časť, osada, 
samota); Dolná záhrada (les); Fojtová (les); Fojtová 
na dieloch (les); Fojtová na Mlynnom (les); Horná 
Čajková (les); Horná Fojtová (les); Horná Krtová 
(lúka, pasienok); Horná Ličková (les); Horná Turková 
(les); Horná záhrada (les); Klopušné (sad, záhrada); 
Koštíkovce (majer, miestna časť, osada, samota); 
Krtová (lúka, pasienok); Krtová na Mlynnom (lúka, 
pasienok); Kýčera (lúka, pasienok); Ličková (les); 
Lubce (les); Madajkovo (les); Madzínska Kýčera 
(les); Marmanová (les); Marmanské (sad, záhrada); 
Molečková (lúka, pasienok); Mudrová (les); Na lazoch 
(lúka, pasienok); Osobité (les); Ovsenovce (les); 
Podhorského letisko (lúka, pasienok); Potoky (lúka, 
pasienok); Ráztoky (majer, miestna časť, osada, 
samota); Semeteš (les); Strelcová (les); Strelcová pri 
potoku (les); Suchá dolina (les); Šprtlová (les); 
Turková (les; lúka, pasienok); U Melocíka (majer, 
miestna časť, osada, samota); U Strýčkov (les); 
Vatvolová (les); Vrchrieka (les); Vyšný Žarnov (majer, 
miestna časť, osada, samota); Záblatské Kováčovce 

(les);  
 
18.1. z katastrálneho územia Veľké Rovné upravuje  
19 názvov: 
Bachronovce (majer, miestna časť, osada, samota), 
ktorého predchádzajúca podoba Bachronovci; Bieščare 

(majer, miestna časť, osada, samota), ktorého 
predchádzajúca podoba Bieščari; Bobčíkovce (majer, 

miestna časť, osada, samota), ktorého predchádzajúca 
podoba Bobčíkovci; Holiskovce (majer, miestna časť, 

osada, samota), ktorého predchádzajúca podoba 
Holiskovci; Jaroše (majer, miestna časť, osada, 

samota), ktorého predchádzajúca podoba Jarošovci; 
Koštíkovce (majer, miestna časť, osada, samota), 
ktorého predchádzajúca podoba Koštíkovci; Marinovce 

(majer, miestna časť, osada, samota), ktorého 
predchádzajúca podoba Marinovci; Medveďovce 

(majer, miestna časť, osada, samota), ktorého 
predchádzajúca podoba Medveďovci; Mičlovce (majer, 

miestna časť, osada, samota), ktorého predchádzajúca 
podoba Mičlovci; Mojžiešovce (majer, miestna časť, 

osada, samota), ktorého predchádzajúca podoba 
Možiešovci; Ninise (majer, miestna časť, osada, 

samota), ktorého predchádzajúca podoba Ninisovci; 
Ovsenovce (majer, miestna časť, osada, samota),  
ktorého predchádzajúca podoba Ovsenovci; Sedalovce 

(majer, miestna časť, osada, samota), ktorého 
predchádzajúca podoba Sedalovci; U Bielov (majer, 

miestna časť, osada, samota), ktorého predchádzajúca 
podoba Bielovci; U Jačkov (majer, miestna časť, 

osada, samota), ktorého predchádzajúca podoba 
Jačkovci; U Rusnákov (majer, miestna časť, osada, 

samota), ktorého predchádzajúca podoba Rusnákovci; 
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U Sapietov (majer, miestna časť, osada, samota), 
ktorého predchádzajúca podoba Sapietovci; U Štelov 

(majer, miestna časť, osada, samota), ktorého 
predchádzajúca podoba Štelovci; Valuchovce (majer, 

miestna časť, osada, samota), ktorého predchádzajúca 
podoba Valuchovci. 

 
Štandardizované geografické názvy sú záväzné pre 

vydavateľov kartografických diel, odborných publikácií, 

na používanie v tlači a iných prostriedkoch masovej 

komunikácie a v úradnej činnosti orgánov verejnej 

správy; rovnako to platí pre vydavateľov kartografických 

diel a odborných publikácií vydávaných v cudzom jazyku 

a na používanie v tlači a iných prostriedkoch masovej 

komunikácie šírených v cudzom jazyku. 

 

Informácie o štandardizovaných názvoch nesídelných 

geografických objektov z územia Slovenskej republiky 

na požiadanie poskytuje sekretariát Názvoslovnej 

komisie Úradu geodézie, kartografie a katastra 

Slovenskej republiky, ktorý sídli v Geodetickom  

a kartografickom ústave Bratislava, Chlumeckého 4, 

827 45 Bratislava. 

 

Štandardizované názvy budú zverejnené v Spravo-

dajcovi Úradu geodézie, kartografie a katastra 

Slovenskej republiky. 

 

Poučenie: proti tomuto rozhodnutiu v zmysle § 18 

ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky  

č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení 

neskorších predpisov nie je prípustný opravný 

prostriedok. 

 
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. októbra 

2019. 
 

Ing. Mária Frindrichová, v. r. 

predsedníčka 

 

 

 

6. 
R o z h o d n u t i e 

Úradu geodézie, kartografie a katastra  
Slovenskej republiky 

Číslo: P-5963/2019 zo dňa 3. 9. 2019 
o štandardizácii 1707 názvov 

geografických objektov z  okresu  
Považská Bystrica 

 

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 
republiky ako príslušný orgán podľa § 4 ods. 2 písm. g) 
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 
Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších 
predpisov vydáva toto 

 
r o z h o d n u t i e : 

 

podľa § 18 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii 
v znení neskorších predpisov so súhlasom Ministerstva 
kultúry Slovenskej republiky č. MK 3401/2018-242/6747 
z 13. 6. 2018, č. MK-2732/2019-212/11952 z 19. 8.2019 
a  na základe súhlasného stanoviska Názvoslovnej 
komisie Úradu geodézie, kartografie a katastra 
Slovenskej republiky  

 
štandardizuje 

 
1707 názvov geografických objektov z  okresu 

Považská Bystrica, ktoré rozšíria obsah základnej bázy 

údajov pre geografický informačný systém: 
 
1.  z katastrálneho územia Bodiná štandardizuje  

30 názvov: 
Berzekov lán (sad, záhrada); Dolina (lúka, pasienok); 
Dolinky (les); Dolný laz (pole); Dúbrava (lúka, 
pasienok); Dužiny (pole); Franová (les); Hájiky (les); 
Hlodské (pole); Jastrabie (lúka, pasienok); Jaškovec 
(les); Kopanica (lúka, pasienok); Lány (lúka, 
pasienok); Marek (pole); Medzibôrie (lúka, pasienok); 
Nadávky (lúka, pasienok); Noviny (les); Pod 
Černovom (les); Povrázky (pole); Predlamačie (sad, 
záhrada); Skalka (les); Slatiny (lúka, pasienok); 
Sokolová (lúka, pasienok); Uhlisko (les); Viešky (les); 
Vláka (les); Vysoký vrch (les); Za Okrúhlym (pole); 
Záhajčie (les); Zlatý dielec (les);  

 
1.1.  z katastrálneho územia Bodiná upravuje 1 názov: 
Jankech vrch (vrch), ktorého predchádzajúca podoba 

bola Jankovie vrch; 
 
2.  z katastrálneho územia Briestenné štan-

dardizuje 20 názvov: 
Kačka (les); Kobielky (pole); Medzné (les); Nad sadmi 
(les); Nivy (les); Okolo skálčia (les); Ostrý vrch (les); 
Pod Brieštekmi (lúka, pasienok); Pod Bukovinou 
(les); Pod Stankovcom (pole); Podbúčie (lúka, 
pasienok); Poľovnícky jarok (chodník); Riečičky (les); 
Skalky (les); Smahová (les); Smrečie (les); 
Stankovec (les); Zádobie (lúka, pasienok); Zálužok 
(pole); Žiarec (les);  

 
3.  z katastrálneho územia Brvnište štandardizuje 

25 názvov: 
Bačov (pole); Bečkov (pole); Bukoviny (les); Doliny 
(les); Drahaňová (lúka, pasienok); Hlotnov (pole); 
Hoľov (sad, záhrada); Holý vrch (les); Hôrky (pole); 
Hričovcov (lúka, pasienok); Hrnčiarov (lúka, 
pasienok); Chrastie (les); Koblihov (lúka, pasienok; 
pole); Krajčova štvrť (pole); Lazúra (les); Lukáčov 
(les; lúka, pasienok); Maríková (les); Matiašov (les); 
Pazdernov (lúka, pasienok); Poliaškov (lúka, 
pasienok); Prídavky (les); Rýdzov (sad, záhrada); 
Smatanov (les); Stráne (les); Západliská (les);  

 
4.  z katastrálneho územia Čelkova Lehota 

štandardizuje 26 názvov:  
Beniačová (lúka, pasienok); Briestenský diel (les); 
Dielec (les); Háje (les); Hornianske (pole); Jastrabie 
(les); Kapustný vŕšok (pole); Kobylia dolina (dolina); 
Kobylie (les); Kreslo (les); Mikšinec (lúka, pasienok); 
Modráková (pole); Ploštiny (lúka, pasienok); Pod 
jamou  (pole); Pod Kačkou (les); Pod Priesečnou 
(les); Poddielie (pole); Poddubie (pole); Pred Kobylím 
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(les); Priečnice (pole); Prostredný (les); Smrečie lazy 
(les); Svitkové (les); Zádielie (pole); Záhumnie (sad, 
záhrada); Žiar (les);  

 
4.1. z katastrálneho územia Čelkova Lehota upravuje 
1 názov: 
Ostrá Kačka (vrch), ktorého predchádzajúca podoba 

bola Ostrá Kečka; 
 

5.  z katastrálneho územia Dolná Mariková 
štandardizuje 29 názvov: 
Abovci (majer, miestna časť, osada, samota); Bariny 
(lúka, pasienok); Behúnky (les); Bukoviny (les); 
Dedkov (les); Dlhé hony (pole); Dúbravy (lúka, 
pasienok); Figľovci (majer, miestna časť, osada, 
samota); Gáborka (les); Gacov (les); Hadoše (majer, 
miestna časť, osada, samota); Háj (les); Hantalova 
Kýčera (vrch); Hrdinov (pole); Chotárna (lúka, 
pasienok); Chrcholinec (les); Kamenitá (les); Kátlina 
(les); Kotlovina (les); Kriváčkov (pole); Maňové (les); 
Matejkov (les); Oblesky (les); Orgoňova Kýčera (les); 
Pod Poskľou (les); Podlazie (lúka, pasienok); 
Šimunky (pole); Škrabkovci (majer, miestna časť, 
osada, samota); Za ihriskom (pole);  

 
6.  z katastrálneho územia Dolný Lieskov 

štandardizuje 8 názvov: 
Hrbatá niva (pole); Chorvátky (lúka, pasienok); 
Jackové  (pole); Krúžok (les); Medziskladie (les); 
Nadstránie (les); Niva (sad, záhrada); Vinice (lúka, 

pasienok; pole);  
 

7.  z katastrálneho územia Dolný Moštenec 
štandardizuje 54 názvov: 
Babušovské (les); Brezovice (pole); Diel (les; lúka, 
pasienok); Dielnica (pole); Dolná lúka (pole); 
Dušanica (lúka, pasienok); Háj (pole); Hájik (pole); 
Hončeky (lúka, pasienok); Hriadky (pole; sad, 
záhrada); Hvozdie (les); Chrástky (pole); Kalný laz 
(pole); Kuvička (lúka, pasienok); Laz (pole); Lazy (les); 
Medzi lazmi (les); Na briežku (sad, záhrada); Na 
kopanici (lúka, pasienok; pole); Na lánoch (lúka, 
pasienok); Na rúbaniskách (les); Nad Zápotočím 
(pole); Nivy (lúka, pasienok); Noviny (lúka, pasienok); 
Ploštiny (pole); Pod dubím (lúka, pasienok); Pod 
Hvozdím (les); Pod krížom (les); Pod lánmi (lúka, 
pasienok); Pod Skalicami (pole); Pod Strachovnicou 
(pole); Pod vŕškom (les); Podcestie (pole); 
Podstránie (sad, záhrada; pole); Prašnice (pole); 
Predborie (pole); Prieseky (lúka, pasienok); Rovienky 
(lúka, pasienok); Rúbanisko (pole); Skalice (les); 
Stránie (pole); Trstnica (lúka, pasienok); Vrchoviny 
(lúka, pasienok); Vrchpotočie (les); Vŕšok (lúka, 
pasienok); Za Dielmi (lúka, pasienok; pole);  
Za Hôrčinou (sad, záhrada); Zadný Diel (lúka, 
pasienok; pole); Záhradky (lúka, pasienok); Záhrady 
(sad, záhrada); Záhumnie (pole); Zápotočie (majer, 
miestna časť, osada, samota); Žadovce (les); Žadovec 

(les);  
 

8.  z katastrálneho územia Domaniža štan-
dardizuje 116 názvov: 
Baranie (pole; vrch); Basa (pole); Biele vŕšky (pole); 
Bohnívka (les); Brezina (les); Čačkovec (les); 
Čertova skala (les); Čutková (les); Diel (les); Dielnica 
(pole); Dĺžava (lúka, pasienok); Dolina (les); Dolinka 

(lúka, pasienok); Dolinky (pole); Dolná roveň (les); 
Dolné lúky (sad, záhrada); Dolný kút (lúka, pasienok); 
Domanižská horáreň (horáreň); Drahy (les); Dubová 
(pole); Dubové lány (pole); Farárová (les); Hlavy (les); 
Hodinkové (les); Hodoň (les); Hony (pole); 
Horekončie (lúka, pasienok); Horná roveň (les); Hrdlá 
(les); Jamy (les); Jazerné (les); Jelková (les); Jelšie 
(lúka, pasienok); Kamenné (les); Kňazovina (les); 
Kolárovec (les); Kopaná (pole); Lánce (sad, záhrada); 
Lažteky (les); Lúky (lúka, pasienok); Majer (sad, 
záhrada); Malá Kováčová (les); Malé Priepasti (les); 
Mališ (les; pole); Mažiar (les); Medzivŕšie (les); 
Močidlá (lúka, pasienok); Na Baranie (les); Na Masné 
(les); Nad brehom (lúka, pasienok); Nad kaštieľom 
(les); Nad Kopanou (les); Nad Slatinami (les); 
Nadgodie (pole); Nadkaštielie (pole); Nadkostolie 
(lúka, pasienok); Zakrížie (lúka, pasienok); Nadplotie 
(sad, záhrada); Niva (les); Niže dediny (sad, záhrada); 
Od Sádočného (les); Panský vrch (les); Pecháčková 
(les); Piesky (lúka, pasienok); Pod bezom (les); Pod 
Borové (les); Pod Brezinou (les); Pod Dielom (les; 
pole); Pod Dúpnou (lúka, pasienok); Pod Kocianom 
(sad, záhrada); Pod Kopanou (pole); Pod medzou 
(les); Pred Stošínom (pole); Pod stráňou (les); 
Podbôrie (les); Podlipie (les); Podskalie (les; pole); 
Pred Brezným (lúka, pasienok); Pred Jarky (les); Pred 
Slatinami (pole); Predný Diel (pole); Pri Čertovej 
skale (lúka, pasienok); Prieložky (sad, záhrada); 
Richtárska (les); Rovné (les; lúka, pasienok); Rybníky 
(lúka, pasienok); Sádočnianske (pole); Sklady (les); 
Slatina (les); Slatiny (pole); Slopy (les); Sraste (les); 
Stráň (les); Struhárka (dolina); Sučia (les); 
Súkennícka (les); Šaloviny (les); Školská (pole); 
Štvrtky (les; pole); Tiesňava (les); Tmavá (les); 
Uhliská (les); Vrchdiel (pole); Vrchdolinka (les); 
Vrchná Kováčová (les); Vŕšok (lúka, pasienok); 
Vypálená (les); Vystrkov (les); Za hôrky (pole); Zadný 
Diel (pole); Záhony (sad, záhrada); Zájarčie (les); 
Zákrižie (pole); Zapasienčie (sad, záhrada); 
Zapavlovčie (sad, záhrada); Záriečie (sad, záhrada);  

 
8.1. z katastrálneho územia Domaniža upravuje  
1 názov:  
Veľká Hlava (vrch), ktorého predchádzajúca podoba 

bola Veľká hlava; 
 

9.  z katastrálneho územia Ďurďové štandar-
dizuje 17 názvov: 
Bukovina (les); Dolinky (les; lúka, pasienok); Holý 
vrch (les); Hradisko (les); Janové (les); Kohilovec 
(les); Kruhy (les); Na skladoch (pole); Pod Borovou 
(pole); Poddielčie (les); Podstránčie (lúka, pasienok); 
Pri Kráľovej (lúka, pasienok); Svehráč (pole); 
Valáškov lán (lúka, pasienok); Vrchjamie (pole);  
Za hájom (pole); Zájamie (pole);  

 
10.  z katastrálneho územia Hatné štandardizuje 

21 názvov: 
Dielnice (les); Drahy (lúka, pasienok); Kalmovské 
(lúka, pasienok); Kopánka (lúka, pasienok); Kraj (lúka, 
pasienok); Lazy (les); Medziriečie (sad, záhrada); Na 
Dielci (lúka, pasienok); Na skale (lúka, pasienok); Pod 
Bytče (les); Pod Dielom (les); Pod Hôrky (les); 
Podborie (lúka, pasienok); Pole (sad, záhrada); 
Predlazie (lúka, pasienok); Sánka (lúka, pasienok); 
Sojkové (les); Vápenná  (les); Za riekou (les); 
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Záhumnie (lúka, pasienok); Zákostolčie (lúka, 

pasienok; les);  
 
10. 1 z katastrálneho územia Hatné upravuje 2 názvy: 
Pod Skalicou (les), ktorého predchádzajúca podoba 
bola Podskaličie; Stožisko (les), ktorého predchá-

dzajúca podoba bola Stožiská; 
 

11.  z katastrálneho územia Horná Mariková 
štandardizuje 60 názvov: 
Bačov (lúka, pasienok); Bakalíkovci (majer, miestna 
časť, osada, samota); Bakalov (les); Bradelné (les); 
Bradelniansky vrch (vrch); Brhlov Baran (les); 
Buchov (les); Čovia (les); Dubová nad Bahnom (les); 
Dunov (les); Grúnik (vrch); Hantalova Kýčera (vrch); 
Hlboké (les); Hluchá jama (les); Hrkotov (les); 
Hrkotovci (majer, miestna časť, osada, samota); 
Chochlov (les); Chochlovci (majer, miestna časť, 
osada, samota); Javorník (les); Kadlubové (les); 
Kaniakov (les); Kaniakova skala (vrch); Kľuchovci 
(majer, miestna časť, osada, samota); Kobárovský 
Baran (les); Kopincovci (majer, miestna časť, osada, 
samota); Kriváčkov Baran (les); Kurtin (les); Kýčera 
(vrch); Lipové (les); Martinov Baran (les); Matejkov 
(les); Mlynárske brehy (lúka, pasienok); Nad 
Modlatínom (lúka, pasienok); Oblaz (vrch); Omámovci 
(majer, miestna časť, osada, samota); Paliesok (les); 
Panička (les); Papradňanov Žiar (les); Paseky (majer, 
miestna časť, osada, samota); Pasiečka (lúka, 
pasienok); Pizúrovce (majer, miestna časť, osada, 
samota); Pleškov (lúka, pasienok); Pozdechov (les); 
Raganka (vrch); Rovné (les; majer, miestna časť, 
osada, samota); Rúbane (lúka, pasienok); Slatina (les); 
Smarhánka (les); Stolečné (majer, miestna časť, 
osada, samota); Suchovrch (les); Šmarhanova hora 
(les); Tŕňov Baran (les); Tylkov (les); Úboč (lúka, 
pasienok); Urgošov (pole); Urgošov Baran (les); 
Vlkov (les); Vráblov Baran (les); Vrchoňa (vrch); Žiar 

(vrch);  
 
11.1. z katastrálneho územia Horná Mariková upravuje 
1 názov: 
Podskľa (vrch), ktorého predchádzajúca podoba bola 

Podskla; 
 

12.  z katastrálneho územia Horný Lieskov 
štandardizuje 40 názvov: 
Bodinech borie (les); Dolné Hvozdy (pole); Dolné 
Záhliničie (pole); Hájik (lúka, pasienok); Hlavy (sad, 
záhrada); Hlboč (lúka, pasienok); Horné Záhliničie 
(pole); Horný vrch (lúka, pasienok); Hvozdy (les); 
Krúžky (lúka, pasienok); Kútiny (les; lúka, pasienok); 
Laz (lúka, pasienok); Lúčne (lúka, pasienok); Lúky 
(les; lúka, pasienok); Machlina (les); Močiar (lúka, 
pasienok); Mokynie (les); Nadlúčie (lúka, pasienok); 
Niva (lúka, pasienok; sad, záhrada); Osikové (lúka, 
pasienok; les); Pasienok (les); Podkrížie (lúka, 
pasienok); Podlúčie (lúka, pasienok; les); Podstránie 
(les; lúka, pasienok); Predná kultúra (lúka, pasienok); 
Pri hájiku (pole); Priepaste (pole); Sedlište (pole); 
Skalice (les; lúka, pasienok; pole); Stráňa (pole; les); 
Valientovo (pole); Vrchstrážne (lúka, pasienok); 
Zácestie (les); Zadná kultúra (les); Zadný laz (pole); 
Záhlbočie (pole); Záhliničie (lúka, pasienok); Zákosie 
(lúka, pasienok; sad, záhrada); Zámočidlie (sad, 
záhrada); Zdravá voda (les);  

13.  z katastrálneho územia Horný Moštenec 
štandardizuje 42 názvov: 
Babice (les); Boky (les); Čapotovec (les); Človečia 
(les); Dielnice (lúka, pasienok); Dlžiny (les); Dolné 
podcestie (lúka, pasienok); Dolné záhumnie (sad, 
záhrada); Háje (pole); Hlboké (les); Horná roveň (les); 
Horné podcestie (lúka, pasienok); Hošták (les); 
Hvozdy (pole); Kruhy (les); Kúty (pole); Lán (pole); 
Lány (les; lúka, pasienok); Laz pod Hájmi (les); Lúčna 
(les); Lúky (pole); Nálučie (pole); Pod skladom (lúka, 
pasienok); Pod Stráňou (pole); Pod Úvozom (les); 
Podhorčie (les); Predné hriadky (sad, záhrada); 
Prievrat (lúka, pasienok); Rúbanisko (pole); Sedlište 
(les); Skotňa (lúka, pasienok); Snožok (les); Stredné 
hriadky (sad, záhrada); Vrchdiel (lúka, pasienok); 
Vrchy (lúka, pasienok; pole); Za Prievratom (lúka, 
pasienok); Za Temným (les); Za Úvozom (les); Zadné 
hriadky (pole); Záchrastie (pole); Zájarčie (lúka, 
pasienok); Žľabiny (lúka, pasienok);  

 
14.  z katastrálneho územia Jasenica štandar-

dizuje 21 názvov: 
Dielec (lúka, pasienok); Dolinky (lúka, pasienok); 
Dražné (les); Dúbrava (les; lúka, pasienok); Fliačky 
(lúka, pasienok); Hôrky (les); Chmeľové (les); Koliba 
(lúka, pasienok); Kopánky (sad, záhrada); Lány (les); 
Lazište (lúka, pasienok); Lopušné (les); Lúčky (lúka, 
pasienok); Lúky (sad, záhrada); Medzichrastie (lúka, 
pasienok); Nadsadie (lúka, pasienok); Podklapie (lúka, 
pasienok); Poľovky (lúka, pasienok); Salaše (lúka, 
pasienok); Záhorčie (lúka, pasienok); Záhumnie (sad, 

záhrada);  
 

15.  z katastrálneho územia Kardošova Vieska 
štandardizuje 13 názvov: 
Dlhý lán (lúka, pasienok); Fačkovské (les); Chmelište 
(les); Jarky (lúka, pasienok); Kamenná dolina (dolina); 
Kobylia (dolina); Lány (lúka, pasienok); Lazy (lúka, 
pasienok); Nad Vieskou (les); Rovianky (les); Skotňa 
(lúka, pasienok); Studničky (les); Za Dlhým lánom 

(lúka, pasienok);  
 

16. z katastrálneho územia Klieština štan-
dardizuje 6 názvov: 
Brunov (majer, miestna časť, osada, samota); 
Dušianovec (les); Horepotočný hon (les); Lukovie 
(les); Pri dube  (lúka, pasienok); Rybníky (lúka, 

pasienok);  
 

17. z katastrálneho územia Kostolec štan-
dardizuje 30 názvov: 
Bukovina (lúka, pasienok); Dolinky (les); Drieňovka 
(les); Dubníky (lúka, pasienok); Ďurkovice (lúka, 
pasienok); Háj (les); Kavčia (les); Kliny (sad, záhrada); 
Kopanica (pole); Lánčeky (sad, záhrada); Laz (sad, 
záhrada); Lažtek (les); Obora (sad, záhrada); 
Pastovník (sad, záhrada); Pod Ostrencom (les); Pod 
Skalou (les); Pod Skotňou (lúka, pasienok); 
Podkružie (sad, záhrada); Podkunie (les); Podžľabie 
(sad, záhrada); Predné hony (sad, záhrada); Pri 
majeri (lúka, pasienok); Salašík (lúka, pasienok); 
Slepčie (les); Vysoká hora (vrch); Za Lazom (lúka, 
pasienok); Zadné hony (sad, záhrada); Záhumnie 
(sad, záhrada); Záskalská obora (lúka, pasienok); 
Závršie (les);  
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18. z katastrálneho územia Malé Lednice 
štandardizuje 44 názvov: 
Adamovec (les); Čutková (les); Hlavy (pole); Horné 
Močidlá (les); Kiapeška (pole); Kobylia (les); 
Kosierky (les); Lánce (lúka, pasienok); Makovisko 
(les); Medzi jarkami (lúka, pasienok); Mladina (les; 
pole); Močidlá (lúka, pasienok); Na Novinách (lúka, 
pasienok); Nad močiare (les); Nad Smurovčím (pole); 
Niva (pole); Obecné pusty (les); Ogrnište (lúka, 
pasienok); Pálenice (les); Petrunka (les); Pod 
Lúčkami (lúka, pasienok); Pod Obrúbenou (les); Pod 
Slatinami (pole); Pri Dolnej vode (les); Pri Rybníčku 
(les); Richtársky vrch (les); Skalky (les); Slatiny 
(pole); Srniak (les; lúka, pasienok); Súhrad (sad, 
záhrada); Suchá (les); Španie (pole); Tisová (les); Tri 
kopce (les); Tŕstie (pole); Urbárske záhumnie (lúka, 
pasienok); Václavec (les); Vlčia jama (les); Vráta (les); 
Zadné vŕšky (lúka, pasienok); Zadný lán (pole); 
Zadrchmanová (les); Záholinčie (pole); Zemianske 
Makovisko (les);  

 
19. z katastrálneho územia Milochov 

štandardizuje 71 názvov: 
Belažský laz (majer, miestna časť, osada, samota); 
Bukovina (les); Cerová (les); Dedkovo (les); Dlhé 
hony (les); Drahošová (les); Dubník (les); Háj (les); 
Horný Milochov (majer, miestna časť, osada, samota); 
Hrby (les); Humenec (les); Chríb (les); Ivanová (lúka, 
pasienok); Jama (les); Janovy (majer, miestna časť, 
osada, samota); Jeluchovo (sad, záhrada); Kosáková 
(lúka, pasienok); Kútik (les); Lipková (les); Medzi 
Drahami (les); Mrázska jama (lúka, pasienok); Na 
jamách (les); Na Kosákovom (les); Na Priečnici (sad, 
záhrada); Na skalkách (les); Na vieskach (les); Nad 
cintorínom (majer, miestna časť, osada, samota); Nad 
Haptajom (lúka, pasienok); Nad Kondorkom (les); 
Pačkova Janovka (sad, záhrada); Pod Drahošovou 
(lúka, pasienok); Pod Ivanovou (lúka, pasienok); Pod 
Lažtekom (les); Pod Melkavami (les); Pod Salaškami 
(lúka, pasienok); Poduhlište (lúka, pasienok); 
Pohorelá (les); Predná Košeľa (lúka, pasienok); 
Predné lazy (lúka, pasienok); Predné Melkavy (lúka, 
pasienok); Predný Mondecký laz (lúka, pasienok); Pri 
Nosickom (les); Proti Paseckej skale (les); Ravice 
(les); Rúbané (les); Salašky (les; lúka, pasienok); 
Sklady (les); Stodolisko (les); Šamierova kopanica 
(les); Špalkovská kopanica (majer, miestna časť, 
osada, samota); Štepnica (sad, záhrada); Šuvarov laz 
(sad, záhrada); Šuvarov vrch (les); Šuvarová (sad, 
záhrada); Tomanovská kopanica (majer, miestna 
časť, osada, samota); Tomanovský vrch (les); Trnov 
laz (lúka, pasienok); U Hradňanských (majer, miestna 
časť, osada, samota); Uhliská (les); Uľahlisko na 
Chríbe (lúka, pasienok); Úvoz (les); Vaškov laz (lúka, 
pasienok); Včelín (majer, miestna časť, osada, 
samota); Vlčková (les); Zadná Košeľa (les); Zadné 
lazy (lúka, pasienok); Zadné Melkavy (lúka, pasienok); 
Zadný Mondecký laz (lúka, pasienok); Zelenačka 
(les); Žiar (sad, záhrada); Žľaby (les);  

 
19.1. z katastrálneho územia Milochov upravuje  
1 názov: 
Gambové (les), ktorého predchádzajúca podoba bola 

Gamovo; 
 

20. z katastrálneho územia Orlové štandardizuje 

22 názvov: 
Duhlisko (lúka, pasienok); Kopanice (lúka, pasienok); 
Kozín (lúka, pasienok); Krivé nivy (lúka, pasienok); 
Laz (lúka, pasienok); Na mestskom (pole); 
Nadhumnie (lúka, pasienok); Obora (les); Pekaríky 
(lúka, pasienok); Petrová (les); Pod Ostrým (les); Pod 
Zákopou (majer, miestna časť, osada, samota); 
Poddubovčie (lúka, pasienok); Potoky (sad, záhrada); 
Prielohy (les); Radová (lúka, pasienok); Stráň (les); 
Šimunová (lúka, pasienok); Viechy (les); Viešky 
(pole); Vlčková (les); Vrchy (les);  

 
21. z katastrálneho územia Papradno štan-

dardizuje 159 názvov: 
Balážov (les); Belejov grúň (les); Beľušovci (majer, 
miestna časť, osada, samota); Beňovci (majer, miestna 
časť, osada, samota); Bibišovci (majer, miestna časť, 
osada, samota); Bobotov (les); Bosorovce (les); 
Brľanovci (majer, miestna časť, osada, samota); 
Cágľovci (majer, miestna časť, osada, samota); 
Cigánka (les); Cuhákov (les); Cupanova dolinka 
(majer, miestna časť, osada, samota); Čechalovci 
(majer, miestna časť, osada, samota); Čimborov (les); 
Diľov (les); Dohánov (les); Dolná Kržeľ (lúka, 

pasienok; les; majer, miestna časť, osada, samota); 
Dolná Suchá (majer, miestna časť, osada, samota); 
Dolný Grúnik (les; majer, miestna časť, osada, 
samota); Dukát (les); Fojtov (les); Gervo (les); Grúnik 
(les); Gumovci (majer, miestna časť, osada, samota); 
Harišovci (majer, miestna časť, osada, samota); 
Harvánkovce (les); Hladná (les); Hlúškovci (majer, 
miestna časť, osada, samota); Holienkovci (majer, 
miestna časť, osada, samota); Holotovci (majer, 
miestna časť, osada, samota); Hoľov (les); Holý vŕšok 
(lúka, pasienok); Horná Suchá (majer, miestna časť, 
osada, samota); Horné Bučkové (majer, miestna časť, 
osada, samota); Horné Vaškové (lúka, pasienok); 
Horní Vaškovci (majer, miestna časť, osada, samota); 
Horný Krížovec (majer, miestna časť, osada, samota); 
Hríbov (les); Hrncovci (majer, miestna časť, osada, 
samota); Hrošovci (majer, miestna časť, osada, 
samota); Hruškovci (majer, miestna časť, osada, 
samota); Chlebcovci (majer, miestna časť, osada, 
samota); Chríby (pole); Chumchálovci (majer, miestna 
časť, osada, samota); Jančov (les; majer, miestna 
časť, osada, samota); Jánošovci (majer, miestna časť, 
osada, samota); Javorčie (les); Javorinka (vrch); 
Javorník (les); Kaniakova skala (vrch); Klin (les); 
Kľudajovci (majer, miestna časť, osada, samota); 
Komjatné (les); Komjatné od Kržle (les); Komjatné 
od Tisového (les); Kontilové (lúka, pasienok); 
Kopšova dolina (les); Korýtka (les); Košiare (lúka, 
pasienok); Koškovec (les); Kováčov (les); Kremínovci 
(majer, miestna časť, osada, samota); Kýčera (les); 
Kýčerky (les); Ľališovci (majer, miestna časť, osada, 
samota); Ľapatovci (majer, miestna časť, osada, 
samota); Laziská (les); Lazy (les); Levčovci (majer, 
miestna časť, osada, samota); Lúky (lúka, pasienok); 
Majkovci (majer, miestna časť, osada, samota); Malé 
Brusné (les);Malé Jastrabie (les; majer, miestna časť, 
osada, samota); Malinovská (les); Malkovci (majer, 
miestna časť, osada, samota); Malý Modlatín (les); 
Markovec (les); Martoviech (lúka, pasienok); 
Matejovci (majer, miestna časť, osada, samota); 
Matiašov (les); Mišovci (majer, miestna časť, osada, 
samota); Mizerovci (majer, miestna časť, osada, 
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samota); Močiarová (les); Modlatín (les; lúka, 
pasienok); Motyčné (les); Mrazničiská (les); Mrzká 
(les); Múdrych (lúka, pasienok); Na Jame (majer, 
miestna časť, osada, samota); Na potoku (majer, 
miestna časť, osada, samota); Na Skálie (les); Nad 
košiarmi (les); Nižšie farského (pole); Oblaz (vrch); 
Ostravica (les); Palkovci (majer, miestna časť, osada, 
samota); Palúchy (les); Panský háj (les); Pavlovci 
(majer, miestna časť, osada, samota); Pavúkov (les); 
Pietrové (les); Pilátovci (majer, miestna časť, osada, 
samota); Pinčiar (les); Pitovská (les); Počiatkové 
(les); Pod Holým vŕškom (lúka, pasienok); Pod 
Koškovcom (les; pole); Pod Panským hájom (les); 
Podžiar (les; lúka, pasienok); Pred Javorníkom (les); 
Pred Komjatným potokom (les); Pred Kržľou (les); 
Pred Ostravicou (les); Pred Veľkým Brusným (les); 
Rakytie (les); Ráztoka (les); Rumanovci (majer, 
miestna časť, osada, samota); Rybničiská (les); 
Santusovci (majer, miestna časť, osada, samota); 
Serovci (majer, miestna časť, osada, samota); Sihla 
(les); Skala (les); Skálie (les); Slávov (les); Smedišov 
(les); Staráky (les; majer, miestna časť, osada, 
samota); Suchá (les); Škrobatka (les; sad, záhrada); 
Švecovci (majer, miestna časť, osada, samota); 
Tarohovci (majer, miestna časť, osada, samota); 
Tisová (les); Tisové (les); Turkovo (lúka, pasienok);  
U Buša (majer, miestna časť, osada, samota);  
U Dohána (majer, miestna časť, osada, samota);  
U Drblíka (majer, miestna časť, osada, samota);  
U Dukáta (majer, miestna časť, osada, samota);  
U Ivulíka (majer, miestna časť, osada, samota);  
U Kydalky (majer, miestna časť, osada, samota);  
U Šipinca (majer, miestna časť, osada, samota);  
U Žofy (majer, miestna časť, osada, samota); 
Umrianovci (majer, miestna časť, osada, samota);  
V Padve (majer, miestna časť, osada, samota); 
Váchalovci (majer, miestna časť, osada, samota); 
Vaškové (pole); Veľké Brusné (les); Vrchová (pole);  
Za Komjatným potokom (les); Za Kýčerou (les);  
Za Panským hájom (les); Za Stračinským potokom 
(les; lúka, pasienok); Za Vrchovou (pole); Za 
Zelenovcom (les); Záhrady (lúka, pasienok); 
Zapadliská (les); Zelenovec (les); Zendekovci (majer, 
miestna časť, osada, samota); Žbodákovci (majer, 
miestna časť, osada, samota); Žihľavy (les);  

 
21.1. z katastrálneho územia Papradno upravuje  
4 názvy: 
Chuchmákovci (majer, miestna časť, osada, samota), 

ktorého predchádzajúca podoba bola Chuchmalovci; 
Ľapatovce (les), ktorého predchádzajúca podoba bola 
Lopatovce; Macháčovci (majer, miestna časť, osada, 

samota), ktorého predchádzajúca podoba bola Badačov 
grúnik;  Mäčiarová (majer, miestna časť, osada, 

samota), ktorého predchádzajúca podoba bola 
Močiarová; 
 

22. z katastrálneho územia Plevník-Drienové 
štandardizuje 45 názvov: 
Baškovec (lúka, pasienok); Dedovec (lúka, pasienok); 
Dolina (pole); Dolinky (les); Drahy (pole); Dúbrava 
(lúka, pasienok); Dúbravka (les); Dúbravy (les); 
Haladejova štepnica (les); Hoľazne (les); Horekončie 
(pole); Horné pole (pole); Hriadky (pole); Konské 
(lúka, pasienok); Kopačkov jarok (les); Kopanice 
(lúka, pasienok); Kopánky (lúka, pasienok); Kulhinec 

(pole); Lípie (les); Lúčky (lúka, pasienok); Lúky (lúka, 
pasienok); Malý Manín (les); Nad Červencom (pole); 
Nad Kremeňovcami (les); Nadovsie (pole); 
Nadtepličie (pole); Pajgerove jarky (lúka, pasienok); 
Pasienky (lúka, pasienok); Pod Hoľazňami (lúka, 
pasienok); Pod Lazišťom (pole); Pod Manínom (les); 
Podlípie (pole); Podvažie (lúka, pasienok); Podzemie 
(les); Pri hajove (pole); Radvaň (lúka, pasienok); 
Sihoť (lúka, pasienok); Sihôtky (pole); Strihoviské 
(pole); Uľahlé (lúka, pasienok); Úpotočie (lúka, 
pasienok); Úvozy (les); Za štrekou (pole); Zábrezie 
(les); Záhradište (les);  

 

23. z katastrálneho územia Počarová štan-
dardizuje 17 názvov: 
Háj (les); Chríb (les); Kopanica (lúka, pasienok); 
Kopánky (lúka, pasienok); Lánce (pole); Lány (lúka, 
pasienok); Lazy (lúka, pasienok); Medené (pole); Niva 
(lúka, pasienok); Pietrová (les); Podhrabie (lúka, 
pasienok); Podstráň (pole); Príkra (les); Tarabová 
(les); Vrchy (pole); Vŕšky (pole); Zádubie (lúka, 

pasienok);  
 

24. z katastrálneho územia Podmanín štan-
dardizuje 15 názvov: 
Diel (les); Dĺžiny (pole; lúka, pasienok);  Lánček (sad, 
záhrada); Manínec (lúka, pasienok); Močidlá (les); Nad 
sadmi (sad, záhrada); Nadobrazie (sad, záhrada); 
Nivy (pole); Pažitie (lúka, pasienok); Podlazie (les); 
Prašnice (lúka, pasienok); Trstenec (les); Zadné hony 
(sad, záhrada); Záhajčie (pole); Záhumnie (sad, 

záhrada);  
 

25. z katastrálneho územia Podskalie štan-
dardizuje 45 názvov: 
Bradáčky (pole); Dielnice (pole); Dlžiny (pole); Dolná 
hôrka (les); Dolné nivy (lúka, pasienok); Doluvsie 
(lúka, pasienok); Drahnovce (lúka, pasienok); Fľaky 
(pole); Háj (les); Horná hôrka (les); Horné nivy (les); 
Kaplnka Panny Márie (kaplnka); Kaplnka svätého 
Jána (kaplnka); Kňazské potoky (lúka, pasienok); 
Kopanica (les; pole); Kopce (les); Kráčiny (pole); 
Kúty (les); Lány (lúka, pasienok); Lúky (les); 
Michalovo (les); Podlánky (lúka, pasienok); Podlieštie 
(les); Podmajerie (les); Podtrudovačie (lúka, 
pasienok); Predné záhrady (lúka, pasienok); Priečnica 
(les); Roháč (les); Rovne (les); Rovné (lúka, 
pasienok); Starý háj (les); Šafranice (lúka, pasienok); 
Trudovačie (lúka, pasienok); Uhrínovec (les); 
Úrybničie (pole); Vyše dediny (lúka, pasienok); Zadná 
niva (pole); Záhajčie (les); Záhorčie (pole); Záhumnie 
(les); Zákričie (sad, záhrada); Zamajerie (les); 
Zamarikovčie (lúka, pasienok); Záskalie (les; lúka, 
pasienok); Zatrudovačie (sad, záhrada);  

 
26. z katastrálneho územia Podvažie 

štandardizuje 16 názvov: 
Brezie (les); Dĺžavy (lúka, pasienok); Dolné Lúčky 
(lúka, pasienok); Dúbravy (les); Hlodky (lúka, 
pasienok); Horné Lúčky (les); Chríby (les); Kobelia 
(les); Lúky (pole); Potoky (les); Predné hony (lúka, 
pasienok); Prielohy (les); Rieky (pole); Skalka (lúka, 
pasienok); Uľahlé (les); Za kanálom (lúka, pasienok);  

 
27. z katastrálneho územia Považská Bystrica 

štandardizuje 60 názvov: 
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Bukovina (sad, záhrada); Dedovec (lúka, pasienok; 
pole; sídlisko); Dolné lány (lúka, pasienok); Dúbravy 
(les); Dušanica (lúka, pasienok); Hliníky (majer, 
miestna časť, osada, samota); Holcov laz (lúka, 
pasienok); Horná Kamenná (lúka, pasienok; les; sad, 
záhrada); Horné Žiary (les); Hôrka (les); Hradište 
(sad, záhrada); Hrbotina (les; pole); Húštie (les; vrch); 
Jelšové (les; majer, miestna časť, osada, samota ); 
Kalšové (pole; sad, záhrada); Kalvária (les); Kamenná 
(les); Klčina (les; sad, záhrada); Kravince (les); 
Krivosúd (pole); Kruh (les); Kunice (les); Kunovec 
(les; pole); Kúty (les; lúka, pasienok); Kúty pri 
Moštenci (lúka, pasienok); Kvašov (les; lúka, 
pasienok); Lúčky (les); Makovce (pole); Mašková 
(lúka, pasienok); Matúšky (lúka, pasienok); Minárikov 
laz (majer, miestna časť, osada, samota); Na háji (sad, 
záhrada); Na Krížne (lúka, pasienok); Ondrejová (lúka, 
pasienok; les); Pod Maškovou (sad, záhrada); Pod 
Trstencom (pole); Podhlinie (sad, záhrada); 
Podkamenná (sad, záhrada); Predborie (pole); 
Predokenná (les); Pri starej hradskej (pole); Priepasti 
(sad, záhrada); Rozkvet (sídlisko); Sádok (les); Sedlo 
(les); Starý háj (les); Strojárenská štvrť (majer, 
miestna časť, osada, samota); Šibenica (les; lúka, 
pasienok; pole; sad, záhrada); Trojica (pole); Úvoz 
(lúka, pasienok; sad, záhrada); Valašková (les); Vláky 
(lúka, pasienok); Vysoká  (lúka, pasienok); Za 
Kalváriou (les; sad, záhrada); Záblč (sad, záhrada); 
Zadné Záhorčie (lúka, pasienok); Zakvašov (pole; sad, 
záhrada); Zálipie (sad, záhrada); Zamakovce (les; 
pole); Zaprievratie (les; lúka, pasienok);  

 
27.1. z katastrálneho územia Považská Bystrica 
upravuje 1 názov: 
Pod Úvozom (pole), ktorého predchádzajúca podoba 

bola Pod úvozom; 
 

28. z katastrálneho územia Považská Teplá 
štandardizuje 32 názvov: 
Blízke Závršie (pole); Červené smrečky (les); Dlhý 
diel (les; lúka, pasienok); Dolinky (lúka, pasienok); 
Dúbrava (pole); Dúbravy (les); Háje (les); Hlavy (sad, 
záhrada); Hrubá dolina (lúka, pasienok); Chrasť (lúka, 
pasienok; vrch); Chrástka (pole); Ivanka (pole); Jamy 
(les); Lánce (lúka, pasienok; pole); Malá dolina (les); 
Nad Bazalmi (les); Nad Drezákom (lúka, pasienok); 
Nad lipou (lúka, pasienok); Nad obrazmi (les); Nad 
Zálužím (lúka, pasienok); Pod Táračkou (lúka, 
pasienok); Pri jedli (les); Prievraty (pole); Stráň (les); 
Šafranica (sad, záhrada); Trstenec (les); Veľký Manín 
(les); Vrtižer (majer, miestna časť, osada, samota; lúka, 
pasienok); Za štrekou (pole); Zábreh (sad, záhrada); 
Záchrastie (sad, záhrada); Zdravá voda (les);  

 
28.1. z katastrálneho územia Považská Teplá upravuje 
1 názov: 
Pod Táračkou (pole), ktorého predchádzajúca podoba 

bola Potoráčka; 
 

29. z katastrálneho územia Považské Podhradie 
štandardizuje 20 názvov: 
Do Zásypu (sad, záhrada); Dolná Kulichovská (lúka, 
pasienok); Farské (les); Horná Kulichovská (sad, 
záhrada); Ľahké (les); Lazy (les); Nivky (sad, 
záhrada); Okolo zámku (les); Ostré (les); Pod 
Krížnym (lúka, pasienok); Pod Stráňou (sad, záhrada); 

Podhorie (sad, záhrada); Rybárovské (les); Sklepité 
(les); Staré váhy (pole); Strženiská (pole); Šibeničné 
(les); Vlčia jama (les); Vysoké (vrch); Zásyp (sad, 

záhrada);  
 
30. z katastrálneho územia Praznov štandardizuje 

36 názvov: 
Boky (les); Bystré (lúka, pasienok); Cesnátka (les); 
Diely (les); Dlhé (les); Dolina (lúka, pasienok); Doliny 
(les); Dubovec (les); Hraboviny (lúka, pasienok); 
Hriadky (lúka, pasienok); Jánová (les); Jánova dolina 
(dolina); Kopanice (les; lúka, pasienok); Králikech 
vrch (les); Miškech laz (les); Na zemiach (les); Nad 
hájikom (les); Nadriečie (lúka, pasienok); Nivky (pole); 
Piesková (les); Pod Drieňovkou (lúka, pasienok); Pod 
Hájom (pole); Pod Chudým (les); Pod Kalinou (lúka, 
pasienok); Podbôrie (lúka, pasienok); Podhájčie (les); 
Prašnica (les); Salašky (lúka, pasienok); Smrďatá 
(les); Smrekovec (les); Urbanová (les); Vavrincová 
(les); Vrchpotočie (lúka, pasienok); Za Nivkou (les); 
Zadné Bukoviny (les); Záhumnie (lúka, pasienok);  

 
31. z katastrálneho územia Prečín štandardizuje 

52 názvov: 
Baranie (les); Bôrie (les); Cigánka (les); Čerešňovec 
(les); Dolinky (les); Dubník (les); Farská (vrch); 
Hupkovica (lúka, pasienok); Jamy (les); Kozová (les); 
Krátke (lúka, pasienok); Kúty (les); Liešovec (lúka, 
pasienok); Líščia dolina (les); Líščie (lúka, pasienok); 
Lúky (sad, záhrada); Malušnica (lúka, pasienok); Nad 
chodníkmi (les); Nad kamennou cestou (les); 
Nadskálie (les); Nivy (lúka, pasienok); Ohrada (lúka, 
pasienok); Počarovské (pole); Pod Bukovinou (lúka, 
pasienok); Pod Čiernou horou (les); Pod Širokú (les); 
Podhorie (lúka, pasienok); Podhrabie (les); Pod-
hradištie (lúka, pasienok); Prečínske (les); Predovsie 
(les); Predpaprúdne (lúka, pasienok); Predvládske 
(lúka, pasienok); Prieloh (lúka, pasienok); Roháč (les); 
Rybníky (les); Smrhová (les); Sokolín (les); 
Svarkovica (lúka, pasienok); Šaradínech dolina 
(dolina); Vinohrádka (les); Vládske (les); Vlčí kruh 
(lúka, pasienok); Vojanice (les); Za Roháčom (les); 
Zahájčie (les); Záhradky (sad, záhrada); Záhrady 
(sad, záhrada); Zámostie (lúka, pasienok); Záskalčie 
(lúka, pasienok); Závratie (les); Zemianske Makovisko 

(les);  
 
31.1. z katastrálneho územia Prečín upravuje 1 názov: 
Pod Čelom (les), ktorého predchádzajúca podoba bola 

Čelo; 
 

32. z katastrálneho územia Prosné štandardizuje 
23 názvov: 
Brezie (les); Diel (les); Dielec (les; lúka, pasienok); 
Dielnice (les); Hôrky (lúka, pasienok); Chríb (les); 
Kriačiny (lúka, pasienok); Kruhy (lúka, pasienok); 
Kúty (les); Lazy (les); Lúčky (lúka, pasienok); 
Nadavec (les); Paprude (les); Pod Dúbravkami (lúka, 
pasienok); Predné Závršie (lúka, pasienok); Rúbaň 
(les); Sojkové (les); Uhliská (lúka, pasienok); Uľahel 
(majer, miestna časť, osada, samota); Valachová (les); 
Zadné Závršie (lúka, pasienok); Záriečie (les); 
Žeravica (les);  

 
33. z katastrálneho územia Pružina štandardizuje 

88 názvov: 
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Bôroviny (pole); Brezie (lúka, pasienok); Brvenná 
(les); Býky (les); Čamparové (les); Ďuronkové (les); 
Farský lán (lúka, pasienok); Gálová (lúka, pasienok); 
Hájik (les); Haviarov lán (lúka, pasienok); Hlboká 
dolina (dolina); Hlohová (lúka, pasienok); Hrádky 
(les); Hvížďalky (les); Jakubov lán (lúka, pasienok); 
Jamy (les); Jance (les); Janige (les); Janúchovce 
(lúka, pasienok); Javorina (les; lúka, pasienok); Kalina 
(lúka, pasienok); Kamenistá dolina (dolina; les); 
Klokočová (les); Kocúrová (dolina); Kopanice pod 
Briestenským (les); Kostkov lán (lúka, pasienok); 
Košina (sad, záhrada); Kováčová (dolina); Kozácky 
mlyn (majer, miestna časť, osada, samota); Krívačka 
(les); Kruhy (les); Lazy (pole); Liesková (les); Malá 
Buková dolina (les); Malá Skrytá dolina (les); 
Medvedia skala (les); Medzné (lúka, pasienok); 
Michalová (les); Mikolajka (les); Misárne (les); Mokrá 
dolina (les); Na Zádubie (les); Nad Janúchovcami 
(les); Nad Proviesnym (lúka, pasienok); Ninová (les); 
Ogrnovisko (les); Pastorkovo (sad, záhrada); 
Penciakova lúka (lúka, pasienok); Plazová (dolina); 
Pod Sokolím (les); Pod Somorovou (lúka, pasienok); 
Pod Strážovom (lúka, pasienok); Prežová (les); Pri 
Podskalkových (pole); Pri sporáku (les); Riečica 
(dolina); Rovenec (les; lúka, pasienok); Rybárová 
(les); Samostriel (les); Sietna dolina (dolina; les); 
Sietne (les); Skalná (dolina); Sokolia dolina (dolina); 
Sokolie (les); Strážovská dolina (dolina); Struhárka 
(les); Svetlince (pole; sad, záhrada); Svrčinovec (les); 
Šarkanová (les); Široké pažite (les); Špicov lán 
(pole); Štrky (les); Tisová dolina (les); Tomášová 
(les); Tonkové (les); Válenčiská (les); Válovičná (les); 
Vandlík (les); Veľká Buková dolina (les); Veľká 
Skrytá dolina (les); Vodopády (les); Vrábľová (les); 
Za Poliakom (pole); Za Šafránovcami (lúka, 
pasienok); Zadný vrch (lúka, pasienok); Záhrada (les); 
Základnica (pole); Žiarec (les);  

 
33.1. z katastrálneho územia Pružina upravuje 3 názvy: 
Hrubá Kačka (les), ktorého predchádzajúca podoba 
bola Hrubá Kečka; Riečica (les), ktorého predchá-
dzajúca podoba bola Rečica;  Úboč (pole), ktorého 

predchádzajúca podoba bola Hlboč; 
 

34. z katastrálneho územia Sádočné štandar-
dizuje 50 názvov: 
Beniačova lúka (les); Brezianka (les); Dlhé skaly 
(les); Dzigech laz (les); Hanušová (les); Holý Žiar 
(lúka, pasienok); Horná rúbaň (les); Hôrka (pole); 
Hradište (lúka, pasienok); Jamy (les); Jarky (les); 
Jaseňová (lúka, pasienok); Klin (les); Kopec (lúka, 
pasienok); Košariská (lúka, pasienok); Lazište (les); 
Lazy (les); Milové (les); Nad kaštieľom (lúka, 
pasienok); Nad Požehou (les); Obrázok (les); Ostrá 
(les); Pálenica (les); Palúch (les; lúka, pasienok); 
Panský háj (les); Peniažková (les); Petrová (les); Pod 
Kruhom (les); Pod Lazišťom (sad, záhrada); Pod 
Obrázkom (les); Podúbočie (les); Prte (les); Roháč 
(les); Rovne (les); Sádecké lúky (lúka, pasienok); 
Sedlište (lúka, pasienok); Súľovec (pole); Svrčinie 
(lúka, pasienok); Svrčinové (les); Šalovina (les); 
Špániková (les); Urický grunt (les); Václavová (les); 
Zábrezie (les); Záhumnie (sad, záhrada); Zelené (les); 
Zverinec (les); Žatková (pole); Žiar (les); Žľaby (sad, 

záhrada);  
 

35. z katastrálneho územia Slopná štandardizuje 
20 názvov: 
Babie (les); Dolné lúky (lúka, pasienok); Doluvsie 
(sad, záhrada); Háj (vrch); Lány nad Príladou (pole); 
Lány pod Príladou (lúka, pasienok); Medzi hôrky 
(les); Medziriečie (lúka, pasienok); Na Háj (pole); Na 
Lány (lúka, pasienok); Na Laz (lúka, pasienok); Pod 
Bukovinkou (lúka, pasienok); Pod Dielom (les; sad, 
záhrada); Pod Malenicou (lúka, pasienok); Pod 
Skalicou (lúka, pasienok); Podkružie (sad, záhrada); 
Prašnica (lúka, pasienok); Slopniansky háj (les); Za 
Babie (lúka, pasienok); Veľká Bukovina (les);  

 
35.1. z katastrálneho územia Slopná upravuje 1 názov: 
Holý háj (les), ktorého predchádzajúca podoba bola 

Skalica; 
 

36. z katastrálneho územia Stupné štandardizuje 
19 názvov: 
Boky (les); Brehy (lúka, pasienok); Dielnice (les); 
Dolinky (lúka, pasienok); Háj (les); Horekončie (sad, 
záhrada; lúka, pasienok); Hviezda (les); Kopánky 
(lúka, pasienok); Lúky (les); Medzihony (lúka, 
pasienok); Perinajov diel (les); Podzemie (les); Polom 
(les); Potoky (les); Za Hájom (lúka, pasienok); Závady 
(lúka, pasienok); Zemky (les); Zverkovec (les); Žľaby 

(lúka, pasienok);  
 
37. z katastrálneho územia Sverepec štan-

dardizuje 30 názvov: 
Bielech záhumnie (sad, záhrada); Dolina (pole); 
Dolné horevsie (sad, záhrada); Horné horevsie (sad, 
záhrada); Hôrka (sad, záhrada); Húštie (les); Jamy 
(pole); Jankov háj (les); Janušová (les); Kolónia 
(majer, miestna časť, osada, samota); Lány (sad, 
záhrada); Lazištia (pole); Lúky (sad, záhrada); 
Macovo Lazište (pole); Na Krčmiská (pole); Na 
lazoch (pole); Na pažitiach (lúka, pasienok); Na vrchy 
(les; pole); Nad Močiarnou (pole); Páleniská (les); 
Pavlove lazy (pole); Pod Juríčkech lazmi (pole); 
Podhlbočie (lúka, pasienok); Púčkech laz (pole); 
Rakovec (lúka, pasienok); Rúbane (pole); Stráne (les); 
Ulické záhumnie (sad, záhrada); Vrch (les); Za 
hôrkou (sad, záhrada);  

37.1. z katastrálneho územia Sverepec upravuje  
3 názvy: 
Janúškech laz (pole), ktorého predchádzajúca podoba 
bola Janúškovie laz; Juríčkech lazy (pole, ktorého 
predchádzajúca podoba bola) Juríčkove lazy; Močiarna 

(pole), ktorého predchádzajúca podoba bola Močiarňa; 
 

38. z katastrálneho územia Šebešťanová štan-
dardizuje 21 názvov: 
Doliny (les); Dolná Kopánka (pole); Dúbrava (lúka, 
pasienok); Horná Kopánka (lúka, pasienok); Hradište 
(les); Kopatiny (les); Kraviak (les); Medzihorie (les); 
Medziskladie (lúka, pasienok); Mokradza (sad, 
záhrada); Pod Skalkou (sad, záhrada); Podhradištie 
(lúka, pasienok); Podkraviak (les); Pri mlyne (pole); 
Sedliská  (pole); Slatiny (lúka, pasienok); Za kanálom 
(pole); Zadné kopanice (lúka, pasienok); Zadné lazy 
(lúka, pasienok); Závažie (pole); Žiar (les);  

 
39. z katastrálneho územia Tŕstie štandardizuje 

43 názvov: 
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Babie (lúka, pasienok); Baňa (les); Bezová (les); 
Borová (les); Černochová (les); Dieliky (pole); Dubník 
(les); Dúšalová (les); Hadia (lúka, pasienok); 
Havranica (les); Chríby (lúka, pasienok); Jakubov 
(les); Kardošová (les); Kolísky (lúka, pasienok); 
Kráčiny (pole); Lánce (lúka, pasienok); Medzi-
maleničie (les); Menkovec (les); Mliečna (les); Ostrý 
hrádok (les); Pastierove kúty (les); Pod Michalovou 
(les); Podlazie (lúka, pasienok); Podstrážie (les); 
Poľana (les); Predná Borová (les); Prevraty (les); 
Pružinská dolina (dolina); Rakytník (les); Riedka 
(les); Rovienky (les); Stráž (les); Široká (lúka, 
pasienok); Trudovač (les); Tupá (les); Tupá  Malenica 
(les); Tupý hrádok (les); Úhrabov  (lúka, pasienok); Za 
Veľkou (lúka, pasienok); Zadná  hôrka (lúka, 
pasienok); Zadné Chríby (lúka, pasienok); Zadné 
Rovienky (lúka, pasienok); Záhumnie (lúka, pasienok);  

 
40. z katastrálneho územia Udiča štandardizuje 

65 názvov: 
Beztenovec (lúka, pasienok); Bielikove vŕšky (les); 
Bôrová (les); Brehy (les); Brezie (les); Čierna niva 
(lúka, pasienok); Čierťažné (les); Diely (les); Dĺžaviny 
(les); Doliny (les; lúka, pasienok); Dúbravky (lúka, 
pasienok); Háje (les); Hájik (pole; les); Hôrky (vrch); 
Hradište (les); Chodníky (pole); Chríby (lúka, 
pasienok); Jamy (les); Klapy (les); Kopanice (les); 
Kopánka (lúka, pasienok); Kozmálov (lúka, pasienok); 
Lipovica (lúka, pasienok); Lopatina (les); Medziháje 
(pole); Medzikružie (lúka, pasienok); Nad Lipovicu 
(lúka, pasienok); Nad Rakytinu (les); Nad Upohlavom 
(lúka, pasienok); Nadskalčie (lúka, pasienok); Niva 
(lúka, pasienok); Okrut (les); Ostrenec (les); Pod 
Vŕškami (lúka, pasienok); Podčerenčie (les); 
Poddubičie (lúka, pasienok); Poddúbravie (les); 
Podháje (les); Podhorčie (lúka, pasienok); Podklapie 
(lúka, pasienok); Podvažie (les; lúka, pasienok); 
Podvŕšie (lúka, pasienok); Potoky (lúka, pasienok; les; 
sad, záhrada); Prašivica (les); Priedkanie (les); 
Priepaste (pole); Protižiare (pole); Stráne (les); 
Šafranice (lúka, pasienok); Tobolky (lúka, pasienok); 
Vŕšky (lúka, pasienok); Zábavy (lúka, pasienok); 
Zadné jamy (les); Zadné Široké (les); Záhorčie (lúka, 
pasienok); Záhorie (les); Záhumnie (pole); Záhumnie 
pod Žiarom (lúka, pasienok); Záchrastie (pole); 
Záklapie (lúka, pasienok); Zálučie (lúka, pasienok); 
Zamočiarie (pole); Záplotie (les); Nátonie (les); Žľabie 

(lúka, pasienok);  
 
41. z katastrálneho územia Vrchteplá štan-

dardizuje 33 názvov: 
Buchove vŕšky (les); Červenica (les); Dlhá niva (lúka, 
pasienok); Drahy (lúka, pasienok); Dúpnica (les); 
Horekončie (lúka, pasienok); Hôrka (les); Hriadky 
(sad, záhrada); Chríb (les); Jedľovník (les); Kruh (les); 
Kuna (les); Lysá hora (les); Mazáková  (les); Na 
Prednej skale (les); Na Zadnej skale (lúka, pasienok); 
Nad močiarmi (les; lúka, pasienok); Okrúhle (les); Pod 
Chríbom (sad, záhrada); Pod Loviskom (lúka, 
pasienok); Pod vieškami (lúka, pasienok); Poddubičie 
(lúka, pasienok); Podkrúžie (lúka, pasienok); 
Podmanická (les); Podosičie (lúka, pasienok); Široké 
(les); Viešky (les); Vodičná (les); Vysoká  (les); Za 
Okrúhlym (lúka, pasienok); Zadné Záhorčie (lúka, 
pasienok); Záskaličie (lúka, pasienok); Žriebäcia (les);  
41.1. z katastrálneho územia Vrchteplá upravuje  

1 názov: 
Predné Záhorčie (lúka, pasienok), ktorého pred-

chádzajúca podoba bola Za hôrkou; 
 

42. z katastrálneho územia Záskalie štandardizuje 
11 názvov: 
Brehy (lúka, pasienok); Drieňovka (les); Hudkovské 
lúčky (les); Chrástky (lúka, pasienok); Kavčia (les); 
Lány (lúka, pasienok); Laz (lúka, pasienok); Podmanín 
(lúka, pasienok); Podrúbane (lúka, pasienok); 
Podúvozie (sad, záhrada); Záhumienky (lúka, 

pasienok);  
 

42.1. z katastrálneho územia Záskalie upravuje  
1 názov: 
Pod Hrabnicou (lúka, pasienok), ktorého predchá-

dzajúca podoba bola Pod hrabnicou; 
 

43. z katastrálneho územia Zemianska Závada 
štandardizuje 42 názvov: 
Breziny (lúka, pasienok); Dielec (sad, záhrada); 
Dĺžaviny (pole); Doliny (les); Drahy (les); Gruntská 
niva (pole); Horná stráň (les); Hornianska niva (pole); 
Hošták (les); Utro (pole); Laginovská niva (pole); 
Lánec (pole); Lány (lúka, pasienok; sad, záhrada); Laz 
(les); Lúky (les); Malenica (les); Nadjarčie (les); Pod 
lažtekom (les); Podbúčie (lúka, pasienok); Podhruštie 
(pole); Predúvozie (pole); Pri studni (lúka, pasienok); 
Priečnica (les); Prútky (pole); Roveň (lúka, pasienok); 
Rúbane (les); Sádok (pole); Salaše (lúka, pasienok); 
Skálie (les); Stráň (les); Široká (lúka, pasienok); 
Ušiakovské lúky (les); Vrchy (les); Záhumnie (sad, 
záhrada); Zájarčie (lúka, pasienok); Zákružie (lúka, 
pasienok); Zálazie (les); Zástranie (les); Zemianska 
dolina (lúka, pasienok); Zemianska niva (pole); 
Zemianske lúky (les); Žiarec (les);  

 
44. z katastrálneho územia Zemiansky Kvašov 

štandardizuje 46 názvov: 
Dielne lány (lúka, pasienok); Dlhé lánce (lúka, 
pasienok); Do lazov (chodník); Dolinky pri Kráľovke 
(les); Dolné lánce (lúka, pasienok); Horné dielnice 
(lúka, pasienok); Horné lánce (lúka, pasienok); Horné 
lúky (lúka, pasienok); Hôrky (les); Chotárne nivy 
(pole); Ivanová (les); Kopánky (lúka, pasienok); 
Koryto (dolina); Lopušné (lúka, pasienok); Lúky 
(pole); Medzi jarkami (lúka, pasienok); Močiare (les); 
Na háje (les); Nad Lopatou (lúka, pasienok); Nad 
mlynom (les); Okrúhle (lúka, pasienok); Páleniská 
(les); Podolok (lúka, pasienok); Predné dielnice (lúka, 
pasienok); Predné lúky (pole); Predné nivy (lúka, 
pasienok); Predné Záhorčie (lúka, pasienok); Predné 
záhumnie (sad, záhrada); Pri kostole (lúka, pasienok); 
Prielohy (lúka, pasienok); Prostredné lánce (lúka, 
pasienok); Prostredné lány (lúka, pasienok); 
Prostredné nivy (pole); Rohatá (les); Stráne (les);  
V brehoch (lúka, pasienok); V doline (les); V hájoch 
(les); V húšťach (les); V Psej (les); Vápenky (les); 
Vrchovina (lúka, pasienok); Za richtárskym (pole); 
Zadné dielnice (lúka, pasienok); Zadné Záhorčie 
(lúka, pasienok); Zadné záhumnie (pole);  

 
44.1. z katastrálneho územia Zemiansky Kvašov 
upravuje 1 názov: 
Hlboká (les), ktorého predchádzajúca podoba bola 

Hlboké. 
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Štandardizované geografické názvy sú záväzné pre 
vydavateľov kartografických diel, odborných publikácií, 
na používanie v tlači a iných prostriedkoch masovej 
komunikácie a v úradnej činnosti orgánov verejnej 
správy; rovnako to platí pre vydavateľov kartografických 
diel a odborných publikácií vydávaných v cudzom jazyku 
a na používanie v tlači a iných prostriedkoch masovej 
komunikácie šírených v cudzom jazyku. 

 
Informácie o štandardizovaných názvoch nesídelných 

geografických objektov z územia Slovenskej republiky 
na požiadanie poskytuje sekretariát Názvoslovnej 
komisie Úradu geodézie, kartografie a katastra 
Slovenskej republiky, ktorý sídli v Geodetickom  
a kartografickom ústave Bratislava, Chlumeckého 4, 
827 45 Bratislava. 

 
Štandardizované názvy budú zverejnené v Spravo-

dajcovi Úradu geodézie, kartografie a katastra 
Slovenskej republiky. 

 
Poučenie: proti tomuto rozhodnutiu v zmysle § 18 

ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky  
č. 215/1995 Z. z. o  geodézii  a  kartografii  v znení ne-
skorších predpisov nie je prípustný opravný prostriedok. 

 
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 15. novembra 

2019. 
Ing.  Mária  Frindrichová, v. r.  

predsedníčka  
 
 
 

120 názvov, ktoré neboli štandardizované 

 

7. 
R o z h o d n u t i e 

Úradu geodézie, kartografie a katastra 
Slovenskej republiky 

Číslo: P-5964/2019 zo dňa 3. 9. 2019 
o štandardizácii 122 názvov vodných tokov 

z  okresu Považská Bystrica 
 

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 
republiky ako príslušný orgán podľa § 4 ods. 2 písm. g) 
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 
Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších 
predpisov vydáva toto 

 
r o z h o d n u t i e : 

 

podľa § 18 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 215/1995 Z. z.o geodézii a kartografii 
v znení neskorších predpisov so súhlasom Ministerstva 
kultúry Slovenskej republiky č. MK-2732/2019-
212/11525 z 12. 8. 2019, Ministerstva životného 
prostredia Slovenskej republiky č. 41413/2019/ 
9921/2019-4.3 zo 7. 8. 2019 a  na základe súhlasného 
stanoviska Názvoslovnej komisie Úradu geodézie, 
kartografie a katastra Slovenskej republiky  

 
štandardizuje 

 
122 názvov vodných tokov z  okresu Považská 

Bystrica, ktoré rozšíria obsah základnej bázy údajov 

pre geografický informačný systém a to: 
  
: 

 

 

Štandardizovaný názov VH_Identifikátor Obec (k. ú., ak je odlišné od obce) 

Abovský potok 4-21-07-3219 Dolná Mariková 

Babiarov potok 4-21-07-3716 Papradno 

Bakalovský potok 4-21-07-3294 Horná Mariková 

Biela voda 4-21-07-3527 Bodiná 

Brezový potok 4-21-07-3507 Považská Bystrica (Praznov) 

Brunov potok 4-21-07-3190 Klieština 

Brvništský potok 4-21-07-3650 Brvnište 

Bučník 4-21-07-3656 Brvnište 

Bukovina 4-21-07-3644 Stupné 

Bukový potok 4-21-08-2816 Slopná 

Cabajovský potok 4-21-07-3217 Dolná Mariková 

Cerov 4-21-07-3140 Považská Bystrica (Milochov) 

Cingelov potok 4-21-07-3472 Považská Bystrica (Dolný Moštenec, Považská Bystrica) 

Čelový  potok 4-21-07-3522 Považská Bystrica (Praznov), Prečín 

Dielec 4-21-07-3168 Udiča (Prosné) 

Dielecký potok 4-21-07-3500 Považská Bystrica (Zemiansky Kvašov) 

Dielnica 4-21-07-3194 Dolná Mariková 

Dolný potok 4-21-08-2799 Dolný Lieskov (Dolný Lieskov) 

Dubovec 4-21-07-3318 Považská Bystrica (Orlové) 
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Štandardizovaný názov VH_Identifikátor Obec (k. ú., ak je odlišné od obce) 

Dubovský potok 4-21-07-3282 Horná Mariková 

Dúbrava 4-21-07-3635 Jasenica 

Dúbravka 4-21-07-3606 Považská Bystrica (Považská Teplá) 

Frňovský potok 4-21-07-3303 Horná Mariková 

Hanajovec 4-21-07-3736 Papradno 

Handárovský potok 4-21-07-3278 Horná Mariková 

Hatniansky potok 4-21-07-3170 Hatné, Udiča (Prosné) 

Hladný potok 4-21-07-3706 Papradno 

Hlboč 4-21-07-3645 Stupné 

Hlbočiansky potok 4-21-07-3250 Horná Mariková 

Hlboké 4-21-07-3649 Brvnište 

Holbovský potok 4-21-07-3254 Horná Mariková 

Hradište 4-21-07-3160 Udiča 

Hujkovský potok 4-21-07-3214 Dolná Mariková 

Húštie 4-21-07-3465 Považská Bystrica 

Chrcholinec 4-21-07-3205 Dolná Mariková, Hatné 

Chuchmákovský potok 4-21-07-3726 Papradno 

Jankov potok  4-21-08-2786 Sverepec 

Jasenica 4-21-07-3626 Jasenica 

Jastrabí potok 4-21-07-3703 Papradno 

Kadubovský potok 4-21-07-3248 Horná Mariková 

Kalvária 4-21-07-3600 Považská Bystrica 

Kamenický potok 4-21-07-3585 Domaniža, Domaniža (Kardošova Vieska) 

Kaplán 4-21-08-2857 Pružina 

Kátlina 4-21-07-3235 Dolná Mariková 

Klieštinský potok 4-21-07-3187 Klieština 

Kňazová 4-21-08-2850 Podskalie, Pružina  

Kohútovský potok 4-21-07-3220 Dolná Mariková 

Komjatný potok 4-21-07-3709 Papradno 

Kopanica 4-21-07-3171 Hatné, Udiča (Prosné) 

Kopcovský potok 4-21-07-3231 Dolná Mariková 

Kopor 4-21-07-3601 Považská Bystrica 

Kosák 4-21-07-3494 Považská Bystrica (Horný Moštenec, Zemiansky Kvašov) 

Koštialov potok 4-21-07-3192 Klieština 

Kotrmelec 4-21-07-3584 Domaniža, Domaniža (Kardošova Vieska) 

Krahulec 4-21-08-2833 Pružina 

Kriedový potok 4-21-08-2793 Sverepec 

Krškov potok 4-21-08-2797 Slopná 

Kržeľ 4-21-07-3725 Papradno 

Kýčenka 4-21-07-3667 Papradno 

Kýčerka 4-21-07-3234 Dolná Mariková 

Lehotský potok 4-21-07-3592 Domaniža 

Levčovec 4-21-07-3735 Papradno 
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Štandardizovaný názov VH_Identifikátor Obec (k. ú., ak je odlišné od obce) 

Lieskovský potok 4-21-08-2808 Dolný Lieskov, Horný Lieskov 

Lopatina 4-21-07-3322 Považská Bystrica (Orlové, Považské Podhradie) 

Lopušný potok 4-21-07-3636 Stupné 

Malenica 4-21-08-2817 Dolný Lieskov (Tŕstie), Slopná  

Malobrusný potok 4-21-07-3692 Papradno 

Malý potok 4-21-07-3678 Papradno 

Mazákov potok 4-21-07-3529 Bodiná 

Medvedinský potok 4-21-07-3288 Horná Mariková 

Michalov potok 4-21-07-3200 Dolná Mariková 

Mikšovský potok 4-21-07-3334 Považská Bystrica (Podvažie) 

Milochovský potok 4-21-07-3148 Považská Bystrica (Milochov) 

Močiarna 4-21-07-3573 Domaniža 

Modlatínsky potok 4-21-07-3699 Papradno 

Ondrejová 4-21-07-3602 Považská Bystrica 

Orlové 4-21-07-3323 Považská Bystrica (Orlové, Považské Podhradie) 

Pagaňovský potok 4-21-07-3239 Horná Mariková 

Paroh 4-21-07-3590 Domaniža 

Pisárová 4-21-07-3641 Stupné 

Pleškovský potok 4-21-07-3203 Dolná Mariková 

Počarovský potok 4-21-07-3548 Počarová, Prečín  

Podhradský potok 4-21-07-3328 Považská Bystrica (Považské Podhradie, Šebešťanová) 

Podmanínsky potok 4-21-07-3488 Považská Bystrica (Podmanín, Považská Bystrica) 

Prečínsky potok 4-21-07-3545 Prečín 

Predhorie 4-21-08-2831 Pružina 

Prieloh 4-21-08-2820 Dolný Lieskov (Tŕstie) 

Prietrž 4-21-07-3569 Malé Lednice 

Prosniansky potok 4-21-07-3166 Udiča (Prosné), Udiča 

Pupkovský potok 4-21-07-3212 Dolná Mariková 

Raganka 4-21-07-3264 Horná Mariková 

Ráztocký potok 4-21-07-3306 Horná Mariková 

Salaš 4-21-07-3630 Jasenica 

Skalický potok 4-21-07-3476 Považská Bystrica (Dolný Moštenec) 

Sokolie 4-21-08-2829 Pružina 

Stavný potok 4-21-07-3319 Považská Bystrica (Milochov, Orlové) 

Stolečiansky potok 4-21-07-3291 Horná Mariková 

Stráň 4-21-07-3478 Považská Bystrica (Dolný Moštenec) 

Strážny potok 4-21-08-2856 Pružina 

Stružnica 4-21-07-3281 Horná Mariková 

Súdny potok 4-21-07-3638 Jasenica, Stupné 

Svarkovica 4-21-07-3520 Prečín 

Šebešťanová 4-21-07-3330 Považská Bystrica (Šebešťanová) 

Široká 4-21-07-3232 Dolná Mariková 

Šulavovský potok 4-21-07-3216 Dolná Mariková, Horná Mariková 
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Štandardizovaný názov VH_Identifikátor Obec (k. ú., ak je odlišné od obce) 

Udička 4-21-07-3271 Horná Mariková 

Udičský potok 4-21-07-3161 Udiča 

Uhoľný potok 4-21-07-3659 Brvnište 

Uhrovský potok 4-21-07-3315 Udiča 

Velebný potok 4-21-08-2860 Pružina 

Veľkobrusný potok 4-21-07-3693 Papradno 

Vlkovský potok 4-21-07-3197 Dolná Mariková  

Vrábľovský potok  4-21-08-2832 Pružina 

Záborovský potok 4-21-08-2788 Horný Lieskov, Sverepec 

Západliská 4-21-07-3669 Papradno 

Zatopenec 4-21-07-3260 Horná Mariková 

Zigovský potok 4-21-07-3236 Dolná Mariková 

Zlievanec 4-21-07-3480 Považská Bystrica (Horný Moštenec) 

Žofin potok 4-21-08-2787 Horný Lieskov, Sverepec 

Žrnovský potok 4-21-07-3261 Horná Mariková 

 
a 2 názvy, ktorých podobu upravujeme: 

Štandardizovaný 
názov 

Predchádzajúci št. 
názov 

VH_Identifikátor Obec (k. ú., ak je odlišné od obce) 

Besný potok Besné 4-21-07-3202 Dolná Mariková 

Gacovský potok Udičiansky potok 4-21-07-3267 Horná Mariková 

 
 

Štandardizované geografické názvy sú záväzné pre 
vydavateľov kartografických diel, odborných publikácií, 
na používanie v tlači a iných prostriedkoch masovej 
komunikácie a v úradnej činnosti orgánov verejnej 
správy; rovnako to platí pre vydavateľov kartografických 
diel a odborných publikácií vydávaných v cudzom 
jazyku a na používanie v tlači a iných prostriedkoch 
masovej komunikácie šírených v cudzom jazyku. 

 
Informácie o štandardizovaných názvoch nesídelných 

geografických objektov z územia Slovenskej republiky 
na požiadanie poskytuje sekretariát Názvoslovnej 
komisie Úradu geodézie, kartografie a katastra 
Slovenskej republiky, ktorý sídli v Geodetickom  
a kartografickom ústave Bratislava, Chlumeckého 4, 
827 45 Bratislava. 

 
Štandardizované názvy budú zverejnené v Spravo-

dajcovi Úradu geodézie, kartografie a katastra 
Slovenskej republiky. 

 
Poučenie: proti tomuto rozhodnutiu v zmysle § 18 

ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky  
č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení 
neskorších predpisov nie je prípustný opravný 
prostriedok. 

 
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 15. novembra 

2019. 
Ing. Mária Frindrichová, v. r.  

predsedníčka 

 
8. 

R o z h o d n u t i e 
Úradu geodézie, kartografie a katastra 

Slovenskej republiky  
Číslo: P-6549/ 2019 zo dňa 25. 9. 2019 

o štandardizácii 599 názvov  
geografických objektov  

z  okresu Trnava 
 

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 
republiky ako príslušný orgán podľa § 4 ods. 2 písm. g) 
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 
Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších 
predpisov vydáva toto 

 
r o z h o d n u t i e : 

 

podľa § 18 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii 
v znení neskorších predpisov so súhlasom Ministerstva 
kultúry Slovenskej republiky č. MK 2732/2019-
212/13355 z 16. 09. 2019 a  na základe súhlasného 
stanoviska Názvoslovnej komisie Úradu geodézie, 
kartografie a katastra Slovenskej republiky  

 
štandardizuje 

 
599 názvov geografických objektov z  okresu Trnava, 

ktoré rozšíria obsah základnej bázy údajov pre 
geografický informačný systém: 
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1.  z katastrálneho územia Bíňovce štandardizuje 
2 názvy: 
Pri kostole (lúka, pasienok); Záhumenice (pole);  

 
2.  z katastrálneho územia Bohdanovce nad 

Trnavou štandardizuje 1 názov: 
Fľaky (pole); 

 
3.  z katastrálneho územia Boleráz štandardizuje 

8 názvov: 
Dolné lúky (pole); Šarkan (pole); Pod Lauzáre (pole); 
Políčko (pole); Rakyta (pole); Vrbiny (pole);  
Za lúžkom (lúka, pasienok); Záhumenice (pole);  

 
4.  z katastrálneho územia Borová štandardizuje 

9 názvov: 
Dolné pole (pole); Horné grefty  (pole); Lúčky (lúka, 
pasienok); Nad Obecnou lúkou (pole); Novinky (pole); 
Obecná lúka (lúka, pasienok); Tretie pole (pole); 
Vŕšok (lúka, pasienok); Za dolinou (vinica);  

 
5.  z katastrálneho územia Bučany štandardizuje 

7 názvov: 
Čierna barina (pole); Dolné diely (pole); Prostredné 
pole (pole); Rybník (pole); Stávky (pole); Vinohrady 
(vinica); Záhradky (pole);  
 

5.1 z katastrálneho územia Bučany upravuje 3 názvy: 
Horné pole (pole), ktorého predchádzajúca podoba 
bola Pole; Pri stodole (pole), ktorého predchádzajúca 
podoba bola Pole; Zadné pole (pole), ktorého 

predchádzajúca podoba bola Pole; 
 

6.  z katastrálneho územia Buková štandardizuje 
58 názvov: 
Biela hora (les); Blaškové (pole); Diely pri chrasti 
(pole); Dolina pri Maruši (dolina); Dolné lúky (pole); 
Dubníky (les); Havrania skala (les); Horné 
záhumenice (pole); Izbisko (pole); Jama (pole); 
Javorové vrchy (les); Ježovka (pole); Kokrhelky (les); 
Kováčovské (pole); Kravárová (les); Kriváne (majer, 
miestna časť, osada, samota); Kuľhanka (les); Lalačka 
(pole);Ligáče (pole); Malý Veterlín (les); Na hrabníku 
(pole); Nad hlbokou dolinou (les); Nad Hradeckým 
(les); Nad Jamou (pole); Nad Rovninami (les); Nad 
Tŕstím (lúka, pasienok); Nivky (pole); Nivy (pole); 
Palová (les); Panské lesy (les); Paseky (les); 
Osečníky (pole); Pláňavka (pole); Pod Babou (pole); 
Pod Ceroviny (lúka, pasienok); Pod Drozdovou 
(pole); Pod Dubníkmi (les; lúka, pasienok); Pod 
Korlátskym vrchom (les); Pod Malým Kamencom 
(pole); Pod Reškovou skalou (lúka, pasienok); Pod 
Škrinárovým vŕškom (pole); Pod Tŕstím (les); Pod 
vŕškom (pole); Polovičky (pole); Polovičky pri 
môstku (pole); Pri majeri (pole); Pri Osečníku 
(les);Pri Prepadnutých zvonoch (pole); Reškova 
skala (les); Rúbanička (pole); Salašky (les); Spodné 
kusy (pole); Tatárička (pole); Tŕstie (vrch);  
U Jedináka (les); Uhliarka (les);Úzke (pole); Vlková 
(les); Záhradky (pole);  

 
7.  z katastrálneho územia Cífer štandardizuje  

10 názvov: 
Dolná dolinka (pole); Grefty (pole); Jamarňa (pole); 
Kapustnice (pole); Konopnice (pole); Lúčne pole 
(pole); Margitin dvor (pole); Rybník (lúka, pasienok); 

Za dolinami (pole); Za mostom (pole);  

 
8.  z katastrálneho územia Dechtice štandar-

dizuje 25 názvov: 
Dielce (lúka, pasienok; pole); Do Vrbovca (pole); 
Dolná Skalová (les); Dolné Panské (pole); Farárske 
(pole); Horeblavské (lúka, pasienok; pole); Horná 
Skalová (les); Horné lúky (pole; sad, záhrada); Horné 
pole (pole); Horské diely (les); Hradište (lúka, 
pasienok); Jelšina (lúka, pasienok); Kaluže (les; pole); 
Kamenisté (pole); Katarínka (zrúcanina); Lesný hon 
(les); Močiare (lúka, pasienok); Mošíková (lúka, 
pasienok); Niže Sviatočnej (pole); Obecný les (les); 
Od medze (pole); Planinka (les); Podhradište (lúka, 
pasienok); Príhony (les); Vrchy (les);  

 
9.  z katastrálneho územia Dlhá štandardizuje  

11 názvov: 
Dolianske (pole); Fosandle (vinica); Kozárová (sad, 
záhrada); Na brehoch (lúka, pasienok); Orešianske 
(pole); Pod kostolom (pole); Podvorné (vinica); 
Stráne (vinica); Šestiny (vinica); Vrchy (vinica); Za 
záhradami (pole);  

 
9.1. z katastrálneho územia Dlhá upravuje 1 názov: 
Za humnami od mlyna (pole), ktorého predchádzajúca 

podoba bola Za humnami; 
 

10.  z katastrálneho územia Dobrá Voda štandar-
dizuje 51 názvov: 
Beňova niva (les; pole); Bugrová (lúka, pasienok); 
Čierna dolinka (les); Dlhá dolina (dolina); Dúbravy 
(les); Gažech dub (les); Hajnech úboč (les); Hlboké 
(les); Hoštácka hôrka (les); Hrabník (les); Ježova 
dolinka (les); Juríčkova jama (lúka, pasienok); 
Kamenný stok (les); Kostolná hôrka (les); Kresánek 
(les); Lachov (pole); Letisko (les); Medzi potokmi 
(lúka, pasienok); Na lúčkach (pole); Nad Mariášom 
(les); Nad Rehákovým jarkom (pole); Obora (les); 
Palanská (les); Pekelný komín (les); Pod Hrubými 
skalkami (lúka, pasienok); Pod Oknami (pole); Pod 
Piešťou (lúka, pasienok); Pod Strateným stokom 
(lúka, pasienok); Pod výškou (les); Pod Zlámanou 
horou (les); Predná Kýčera (les); Predné 
Záhumenice (pole); Pri Kohútech jarku (pole); Pri 
konve (lúka, pasienok); Pri Pavlovom jarku (pole); 
Romanech vŕšok (les); Rovná (les); Samov les (les); 
Spúšť (pole); Stará šopa (les); Stratený stok (les); 
Školníková (les); Tatrov vŕšok (les); Tŕstie (pole); 
Vrátno (les); Za Beňovou horou (lúka, pasienok); Za 
Beňovou nivou (les); Za lesom (pole); Záhumenice 
(pole); Zámok (les); Žrďovník (les);  

 
11.  z katastrálneho územia Dolná Krupá štan-

dardizuje 12 názvov: 
Babí dol (pole); Boričky (pole); Dolná dolina (pole); 
Dolný starý háj (pole); Horná dolina (pole); Hoštácke 
(pole); Lamperec (pole); Panská záhrada (les); Pri 
dolnom háji (pole); Pri mlyne (pole); Repová lúka 
(pole); Šarkan (les; lúka, pasienok); 

 
11.1. z katastrálneho územia Dolná Krupá upravuje  
3 názvy : 
Medzi luhmi (pole), ktorého predchádzajúca podoba 
bola Medzi lúkami; Veľký Polán (pole), ktorého 
predchádzajúca podoba bola Veľký pollán; Za Starou 
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hájovňou (pole), ktorého predchádzajúca podoba bola 

Za Starou horárňou; 
 

12.  z katastrálneho územia Dolné Dubové štan-
dardizuje 3 názvy: 
Konopnice (pole); Rebrá (pole); Zadné vinohrady 

(pole); 
 
13.  z katastrálneho územia Dolné Lovčice štan-

dardizuje 5 názvov: 
Dlhé dolné pole (pole); Lesy (lúka, pasienok); 
Pasienok (pole); Polia (pole); Záhradky (sad, 

záhrada); 
 

14.  z katastrálneho územia Dolné Orešany 
štandardizuje 37 názvov: 
Biháre (les); Bolehlav (les); Breziny (les); Dolina (sad, 
záhrada); Grefty (vinica); Grófčina (les); Habánske 
(pole); Jágerka (lúka, pasienok); Jedľovina (les); 
Jureňácke mosty (les); Kozy (les); Krátke (vinica); 
Kyžnáre (vinica); Lajtne (les); Lúčka (lúka, pasienok); 
Malý Železník (vrch); Medzi potokmi (pole); Mladé 
hory (vinica); Nad Vidnárkami (les); Pod Prandle 
(pole); Pojty (vinica); Pracháreň (pole); Pri cintoríne 
(pole); Pri mlynoch (pole); Purbeky (les); Ramáre 
(les); Rúbanice (pole); Solírov (les); Šajby (lúka, 
pasienok); Špindrále (vinica); Štábonty (les); Trázniky 
(vinica); Veľký Železník (vrch);  Vidnárky (les); 
Výsady (vinica); Za humnami (pole);Za Zábavou (sad, 

záhrada); 
 

15.  z katastrálneho územia Horná Krupá štan-
dardizuje 12 názvov: 
Dolné Grefty (les); Dolné pole od Naháča (pole); 
Dolné vinohrady (pole); Horné Grefty (pole); Horné 
Kapustnice (pole); Horné pole od Naháča (pole); 
Horné vinohrady (lúka, pasienok); Chríb (pole); 
Landríky (les); Lúky nad dedinou (pole); Nad 
Greftami (pole); Sedielce (pole);  

 
16.  z katastrálneho územia Horné Dubové štan-

dardizuje 12 názvov: 
Brezina (pole); Fišáky (pole); Fľaky (pole); Hlávce 
(pole); Kapustnice (pole); Konopnice (pole); Lósiky 
(pole); Niže osady (pole); Pod barinou (pole); 
Sedielce (pole); Včelín (pole); Za hájom (lúka, 

pasienok; pole);  
 
17.  z katastrálneho územia Horné Lovčice štan-

dardizuje 10 názvov: 
Gátle (pole); Kapustnice (pole); Mohyly (pole); 
Ohrada (pole); Pasienok (pole); Pri cintoríne (pole); 
Pri doline (pole); Siladické (pole); Tále (pole); Uhlište 

(pole);  
 
18.  z katastrálneho územia Horné Orešany 

štandardizuje 16 názvov: 
Dolné Šnajdáre (pole); Dubník (les); Holý vrch (les); 
Horné Šnajdáre (pole); Hranová (pole); Kapustnice 
(pole); Kráľovičov laz (les); Kŕč (les); Medziskálie 
(les); Močiar (lúka, pasienok); Ohlajty (vinica); Osika 
(les); Priehyba (priesmyk, sedlo); Romanov kút (les); 
Vysoká skala (les); Žľab (les);  

 
19.  z katastrálneho územia Hrnčiarovce nad 

Parnou štandardizuje 6 názvov: 

Doliny (pole); Háje (les); Hoferské (pole); Krátke lúky 
(pole); Pri čerešienkovej ceste (pole); Pri orieškovej 
ceste (pole);  

 
20.  z katastrálneho územia Jarná štandardizuje  

1 názov: 
Medzi potokmi (pole); 

 
21.  z katastrálneho územia Jaslovce štandar-

dizuje 4 názvy: 
Dolné záhumenice (pole); Novinky pri cintoríne 
(pole); Včelín (pole); Vinohrady (lúka, pasienok);  

 
22.  z katastrálneho územia Kátlovce štandar-

dizuje 8 názvov: 
Kapustnice (pole); Kočvariny (pole); Kopanice pod 
Vinohradmi (pole); Kúty (pole); Lúky za mlynom 
(pole); Od dubovského (pole); Záhumenice (pole); 
Záplotie (sad, záhrada);  

 
22.1. z katastrálneho územia Kátlovce upravuje  
1 názov: 
Noviny za Vinohradmi  (pole), ktorého predchádzajúca 

podoba bola Noviny za vinohradmi; 
 

23.  z katastrálneho územia Klčovany štandar-
dizuje 5 názvov: 
Háj (pole); Kút za potokom (pole); Lúky za humnami 
(pole); Vinohrady (pole); Zápotočie (pole);  

 
23.1 z katastrálneho územia Klčovany upravuje  
1 názov 
Za Hájom (pole), ktorého predchádzajúca podoba bola 

Za hájom; 
 

24.  z katastrálneho územia Košolná štandardizuje 
4 názvy: 
Habánske (pole); Horné panské (pole); Jágerské 
(pole); Konopnice (pole);  

 
24.1 z katastrálneho územia Košolná upravuje  
1 názov: 
Zadné podolky (pole), ktorého predchádzajúca podoba 

bola Zadné Podolky; 
 

25.  z katastrálneho územia Križovany nad 
Dudváhom štandardizuje 7 názvov: 
Pažiť (pole); Pri barine (pole); Tálinok (pole); Za 
železnicou (pole); Záblavské (pole); Záhumenské 
(pole); Želiarske (pole);  

 
26.  z katastrálneho územia Lošonec štandar-

dizuje 31 názvov: 
Barvienok (lúka, pasienok); Brána (lúka, pasienok); 
Červená hora (lúka, pasienok); Čierna skala (les); 
Dub (les); Gutnerová (les); Hanzlmáz (les); Helma 
(les); Izidorčiná (les); Jahodník  (les); Jurásková 
(lúka, pasienok); Klokoč (les); Kračiny (lúka, 
pasienok); Mesačná (les); Mútkové jarky (les); Nová 
Bohatá (lúka, pasienok); Ondrišková (les); Oraná 
(lúka, pasienok); Osminy (les); Pod Jelením vrchom 
(lúka, pasienok); Polámané (les); Prostredný (les); 
Pustáky (lúka, pasienok); Srnčí vŕšok (les); Starý 
Plášť (vrch); Škulcové (pole); Uhlište (les); Zadné 
diely (les; lúka, pasienok); Záhumenice (lúka, 
pasienok); Zájaslie (les); Zlámaná noha (les);  
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26.1. z katastrálneho územia Lošonec upravuje  
1 názov: 
Dolné Markovo (les), ktorého predchádzajúca podoba 

bola Markovo; 
 

27.  z katastrálneho územia Majcichov štandar-
dizuje 6 názvov: 
Dolina (pole); Dolné lúky (pole); Horné záhrady (sad, 
záhrada); Kňazova lúka (pole); Mlynský jarok 
(chodník); Rybníky (pole);  

 
27.1. z katastrálneho územia Majcichov upravuje  
1 názov: 
Od Hostí (pole), ktorého predchádzajúca podoba bola 

Od Hoste; 
 

28.  z katastrálneho územia Malé Brestovany 
štandardizuje 6 názvov: 
Háje (les; lúka, pasienok); Kráčiny (pole); Ovčí 
pasienok (pole); Predné Nádavky (pole); Role za 
dolinou (pole); Zadné Nádavky (pole);  

 
28.1 z katastrálneho územia Malé Brestovany 
upravuje 1 názov: 
Nivy za dolinou (pole), ktorého predchádzajúca 

podoba bola Nové za dolinou; 
 

29.  z katastrálneho územia Malženice štandar-
dizuje 4 názvy: 
Dolné lúky (sad, záhrada); Kapustnice (lúka, 
pasienok); Podblavok (lúka, pasienok); Židunky (pole);  

 
30.  z katastrálneho územia Modranka štandar-

dizuje 4 názvy: 
Dolinky (pole); Medzi cestami (pole); Rakytie (pole); 
Roličky pri Vlčkovciach (pole);  

 
31.  z katastrálneho územia Naháč štandardizuje 

29 názvov: 
Cerová (lúka, pasienok); Dielce (pole); Hušťáre (les); 
Kútiky (lúka, pasienok); Lípie (pole);  
Liškov breh (les); Lósy (les); Mikolánová (les); 
Plešivica (les); Pod chodníkom (pole); Pod 
Vinohrady (pole); Podlístie (pole); Polhák (les); 
Prieky (pole); Riedky háj (lúka, pasienok); Rovnice 
(les); Spodné Vinohrady (pole); Starý háj (les); 
Stredné lúky (lúka, pasienok); Svätý Ján (lúka, 
pasienok); Táborisko (les); Úzke (pole); Vinohrady na 
suchej strane (les); Vrchné Vinohrady (pole); Vyše 
dediny (pole); Za Starým hájom (pole); Za suchým 
potokom (pole); Zábrezina (lúka, pasienok); Záhrady 

(pole);  
 

32.  z katastrálneho územia Opoj štandardizuje  
2 názvy: 
K rybníku (pole); Všivavý vŕšok (pole);  

 
33.  z katastrálneho územia Pác štandardizuje  

2 názvy: 
Konopnice (pole); Nad cestou (pole);  

 
34.  z katastrálneho územia Paderovce štandar-

dizuje 4 názvy: 
Fľaky (pole); Krátke pasienky (pole); Lúky (pole); 
Široké pasienky (pole);  

 

34.1 z katastrálneho územia Paderovce upravuje  
1 názov: 
Konča Zápotočného (pole), ktorého predchádzajúca 

podoba bola Konča Zápotočných; 
 

35.  z katastrálneho územia Pavlice štandardizuje 
4 názvy: 
Diely medzi vodami (pole); Dolina (pole; dolina); 
Rybník (majer, miestna časť, osada, samota); Šachor 

(pole);  
 

35.1. z katastrálneho územia Pavlice upravuje  
2 názvy: 
Pažiť za Rybníkom (pole), ktorého predchádzajúca 
podoba bola Pažiť za rybníkom; Za Rybníkom (pole), 

ktorého predchádzajúca podoba bola Diely za 
rybníkom; 

 
36.  z katastrálneho územia Radošovce štandar-

dizuje 6 názvov: 
Dolné lúky (pole); Horné lúky (pole); Kapustniská 
(lúka, pasienok); Obecné kúsky (pole); Pri Dolnom 
mlyne (pole); Záhumenice (pole);  

 
37.  z katastrálneho územia Ružindol štan-

dardizuje 4 názvy: 
Dolné záhrady (pole); Dolný pasienok (pole); Horné 
záhrady (pole); Kapustnice (pole);  

 
38.  z katastrálneho územia Slovenská Nová Ves 

štandardizuje 2 názvy: 
Pri zelenečskom chotári (pole); Senná lúka (pole);  

 
39.  z katastrálneho územia Smolenice štandar-

dizuje 24 názvov: 
Boháčková (les); Cerníkova rampa (chodník); Čertov 
žľab (les); Dovanské (les); Farské (pole); Holý vrch 
(les); Huková (lúka, pasienok); Jozefov hrab (les); 
Lúky pri Bíňovciach (pole); Malá skala (les); Molpír 
(vrch); Paseky (pole); Pekovičová (pole); Piesočnice 
(lúka, pasienok); Pod Bielou horou (pole); Pod 
zámkom (pole); Pri lipe (les); Prílohy (les); Rovina 
(les); Rúbanice (lúka, pasienok); Šestáková (les); 
Tisová (les); Vlčiareň (lúka, pasienok); Zrub (les);  

 
39.1. z katastrálneho územia Smolenice upravuje  
4 názvy: 
Kolerová (les), ktorého predchádzajúca podoba bola 
Kolárovo; Masárske (pole), ktorého predchádzajúca 
podoba bola Mäsiarske; Prílohy (les), ktorého pred-
chádzajúca podoba bola Prielohy; Zabité (vrch), 

ktorého predchádzajúca podoba bola Podvrch; 
 

40.  z katastrálneho územia Smolenická Nová 
Ves štandardizuje 18 názvov: 
Doliny (les); Hoblíkove záhrady (sad, záhrada); 
Horné (les); Hruškové (pole); Kľuče (pole); 
Kulhanovské (pole); Lesná hora (les); Mutre (les); Na 
Sládkovskej (pole); Nízke (pole); Od novej lúky 
(pole); Osminy (sad, záhrada); Pod Jahodníkom 
(lúka, pasienok); Pri lošonskom chotári (pole); Pri 
Svätej studienke (les); Šajtle (pole); Zadné Červené 
(lúka, pasienok); Závrište (lúka, pasienok);  

 
41.  z katastrálneho územia Suchá nad Parnou 

štandardizuje 10 názvov: 



čiastka 1 SPRAVODAJCA ÚGKK SR, ročník LI. 2019 strana  27 

 
 

Dolné pole (pole); Horné podolky (pole); Pasienky 
(pole); Pod Hájom (les); Rajda (pole); Spodné Špígle 
(pole); Stredná mladá hora (pole); Vrchná mladá 
hora (pole); Vrchné Špígle (pole); Za múrom (pole);  

 
42.  z katastrálneho územia Šelpice štandardizuje 

7 názvov: 
Dolné pole (pole); Horné pole (pole); Lósy nad 
Vinohradmi (pole); Luhy (lúka, pasienok); Podlužie 
(pole); Prielohy (pole); Za humnami (pole);  

 
43.  z katastrálneho územia Spačince 

štandardizuje 8 názvov: 
Dolné lúky (pole); Dolné pole (pole); Jamy (pole); 
Konopnice (sad, záhrada); Pažiť za kostolom (pole); 
Potlások (pole); Prostredné pole (pole); Veľký Polán 

(pole);  
 
44.  z katastrálneho územia Trnava štandardizuje 

1 názov: 
Krížne (pole) 

 
44.1. z katastrálneho územia Trnava upravuje 3 názvy: 
Medziháj (pole), ktorého predchádzajúca podoba bola 
Medziháje; Oravné (majer, miestna časť, osada, 

samota), ktorého predchádzajúca podoba bola 
Richterov dvor; Pri zelenečskej ceste (pole), ktorého 

predchádzajúca podoba bola Pri zelenčianskej ceste; 
 

45.  z katastrálneho územia Trstín štandardizuje 
29 názvov: 
Bučavka (les); Dubník (les); Dúbrava (les); Gabrielin 
dub (les); Holý vrch (lúka, pasienok); Horné lúky 
(lúka, pasienok); Chríbec (les;  pole); Jozefské (les); 
Kotlovina (les); Maľovaná flinta (les); Nádašík (pole); 
Obecná hora (les); Pavelková (les); Pod Chríbcom 
(les); Pod Močidlovým vrchom (pole); Prekážka (les); 
Prielohy (les); Rákociho lúka (lúka, pasienok); 
Rosuchov (vinica); Skaliská (les); Stará hradská 
(cesta); Šibenice (pole); Švajčiarka (les); Tri stoky 
(les); Trnávka (les); Trnávky (pole); Vinohrady 

(vinica);  
Vlčie jamy (les); Zadný háj (les);  

 
45.1. z katastrálneho územia Trstín upravuje 1 názov: 
Zábrezie (pole), ktorého predchádzajúca podoba bola 

Zábrežie; 
 
46.  z katastrálneho územia Valtov Šúr štandar-

dizuje 2 názvy: 
Háj za Váhom (pole); Predný háj (pole);  

 
46.1. z katastrálneho územia Valtov Šúr upravuje 

1 názov: 
Dolné pole (pole), ktorého predchádzajúca podoba 

bola Dolné polia; 
 
47.  z katastrálneho územia Varov Šúr 

štandardizuje 12 názvov: 
Berek (pole); Dlhé (pole); Dolná Poronda (les; pole); 
Horná Poronda (lúka, pasienok; les); Horné vrbiny 
(pole); Lúky (pole); Od dvorníckeho chotára (pole); 
Poronda za Váhom (pole); Široké kráčiny (pole); 
Výhonové (pole); Za osadou (pole); Za Váhom (pole);  

 

48.  z katastrálneho územia Veľké Brestovany 
štandardizuje 4 názvy: 
Horné lúky (pole); Kopanice (sad, záhrada); Pasienok 
(pole); Vinohrady (pole);  

 
49.  z katastrálneho územia Veľké Šúrovce I 

štandardizuje 2 názvy: 
Háj (pole); Nedarské (pole);  

 
50.  z katastrálneho územia Veľké Šúrovce II 

štandardizuje 1 názov: 
Cangor (pole); 

 
51.  z katastrálneho územia Vlčkovce štandar-

dizuje 8 názvov: 
Dolné záhrady (sad, záhrada); Gerha (lúka, pasienok); 
Horné diely (sad, záhrada); Horné záhrady (lúka, 
pasienok); Štvrte (pole); Vŕbové diely (lúka, pasienok);  
Za hájom (pole); Zábarinské (pole);  

 
52.  z katastrálneho územia Voderady štan-

dardizuje 2 názvy: 
Kapustnica (pole); Pasienok (pole);  

 
53.  z katastrálneho územia Zavar štandardizuje  

5 názvov: 
Dolné pole za Blavou (pole); Horné Záhumenské 
(pole); Medzi Blavami (pole); Panské pole (pole); 
Úzke (pole);  

 
54.  z katastrálneho územia Zeleneč štandardizuje 

7 názvov: 
Dolné pole (pole); Horné pole (pole); Panské zeme 
(pole); Pasienky (pole); Pasienky za humnami (pole); 
Pri kríži (pole); Zahájske diely (pole);  

 
55.  z katastrálneho územia Zemianske Šúrovce 

štandardizuje 2 názvy: 
Medzi rybníkmi (pole); Za Kováčom (pole);  

 
56.  z katastrálneho územia Zvončín štandardizuje 

4 názvy: 
Dolina (lúka, pasienok); Dolinky (pole); Dolné pole 
(pole); Za Veselou (pole);  

 
Štandardizované geografické názvy sú záväzné pre 

vydavateľov kartografických diel, odborných publikácií, 
na používanie v tlači a iných prostriedkoch masovej 
komunikácie a v úradnej činnosti orgánov verejnej 
správy; rovnako to platí pre vydavateľov kartografických 
diel a odborných publikácií vydávaných v cudzom 
jazyku a na používanie v tlači a iných prostriedkoch 
masovej komunikácie šírených v cudzom jazyku. 

Informácie o štandardizovaných názvoch nesídelných 
geografických objektov z územia Slovenskej republiky 
na požiadanie poskytuje sekretariát Názvoslovnej 
komisie Úradu geodézie, kartografie a katastra 
Slovenskej republiky, ktorý sídli v Geodetickom  
a kartografickom ústave Bratislava, Chlumeckého 4, 
827 45 Bratislava. 

Štandardizované názvy budú zverejnené v Spravo-
dajcovi Úradu geodézie, kartografie a katastra 
Slovenskej republiky. 
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Poučenie: proti tomuto rozhodnutiu v zmysle § 18 
ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky  
č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení 
neskorších predpisov nie je prípustný opravný 
prostriedok. 

 
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 10. decembra 

2019. 
 

Ing. Mária Frindrichová, v. r. 

predsedníčka 
 
 
 
 

9. 
R o z h o d n u t i e 

Úradu geodézie, kartografie a katastra 
Slovenskej republiky 

Číslo: P-6550/2019 zo dňa 25. 9. 2019 
o štandardizácii názvu hradu, zámku 

 

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 
republiky ako príslušný orgán podľa § 4 ods. 2 písm. g) 
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 
Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších 
predpisov vydáva toto 

 
r o z h o d n u t i e : 

 

podľa § 18 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii 
v znení neskorších predpisov so súhlasom Ministerstva 
kultúry Slovenskej republiky č. MK 2732/2019-
212/13355 z 16. 09. 2019 a  na základe súhlasného 
stanoviska Názvoslovnej komisie Úradu geodézie, 
kartografie a katastra Slovenskej republiky  
 

štandardizuje 
 

názov Hlohovský zámok (hrad, zámok); loka-

lizácia  Trnavský kraj, okres Hlohovec, mesto 
Hlohovec,  ktorého predchádzajúca podoba bola 
Hlohovský hrad.  
 

Štandardizované geografické názvy sú záväzné pre 
vydavateľov kartografických diel, odborných publikácií, 
na používanie v tlači a iných prostriedkoch masovej 
komunikácie a v úradnej činnosti orgánov verejnej 
správy; rovnako to platí pre vydavateľov kartografických 
diel a odborných publikácií vydávaných v cudzom 
jazyku a na používanie v tlači a iných prostriedkoch 
masovej komunikácie šírených v cudzom jazyku. 

 
Informácie o štandardizovaných názvoch nesídelných 

geografických objektov z územia Slovenskej republiky 
na požiadanie poskytuje sekretariát Názvoslovnej 
komisie Úradu geodézie, kartografie a katastra 
Slovenskej republiky, ktorý sídli v Geodetickom  
a kartografickom ústave Bratislava, Chlumeckého 4, 
827 45 Bratislava. 

 
Štandardizované názvy budú zverejnené v Spravo-

dajcovi Úradu geodézie, kartografie a katastra 
Slovenskej republiky. 

Poučenie: proti tomuto rozhodnutiu v zmysle § 18 
ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky  
č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení 
neskorších predpisov nie je prípustný opravný 
prostriedok. 

 
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 10. októbra 

2019. 
 

Ing. Mária Frindrichová, v. r. 

predsedníčka 
 

 
 
 

10. 
R o z h o d n u t i e 

Úradu geodézie, kartografie a katastra 
Slovenskej republiky 

Číslo: P-6551/ zo dňa 25. 9. 2019 
o štandardizácii názvu prírodnej rezervácie  

 

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 
republiky ako príslušný orgán podľa § 4 ods. 2 písm. g) 
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 
Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších 
predpisov vydáva toto 

 
r o z h o d n u t i e : 

 

podľa § 18 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady 
Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii 
a kartografii v znení neskorších predpisov so súhlasom 
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK 
2732/2019-212/13355 z 16. 09. 2019, so súhlasom 
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 
č. 8357/2019-6.1, z 18 . júna 2019 a  na základe 
súhlasného stanoviska Názvoslovnej komisie Úradu 
geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky  

 
štandardizuje 

 
názov Oborínsky luh (prírodná rezervácia); 

lokalizácia: Košický kraj, okresy Michalovce a Trebišov, 
obce Oborín a Zatín. 

 
Štandardizované geografické názvy sú záväzné pre 

vydavateľov kartografických diel, odborných publikácií, 
na používanie v tlači a iných prostriedkoch masovej 
komunikácie a v úradnej činnosti orgánov verejnej 
správy; rovnako to platí pre vydavateľov kartografických 
diel a odborných publikácií vydávaných v cudzom 
jazyku a na používanie v tlači a iných prostriedkoch 
masovej komunikácie šírených v cudzom jazyku. 

 
Informácie o štandardizovaných názvoch nesídelných 

geografických objektov z územia Slovenskej republiky 
na požiadanie poskytuje sekretariát Názvoslovnej 
komisie Úradu geodézie, kartografie a katastra 
Slovenskej republiky, ktorý sídli v Geodetickom  
a kartografickom ústave Bratislava, Chlumeckého 4, 
827 45 Bratislava. 

 
Štandardizované názvy budú zverejnené v Spravo-

dajcovi Úradu geodézie, kartografie a katastra 



čiastka 1 SPRAVODAJCA ÚGKK SR, ročník LI. 2019 strana  29 

 
 

Slovenskej republiky. 
 
Poučenie: proti tomuto rozhodnutiu podľa § 18 ods. 4 

zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 
Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších 
predpisov nie je prípustný opravný prostriedok. 

 
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 10. októbra 

2019. 
 
 

Ing. Mária Frindrichová, v. r. 

predsedníčka 
 
 
 
 

11.  
U s m e r n e n i e 

Úradu geodézie, kartografie a katastra  
Slovenskej republiky  

č. USM_UGKK SR_15/2018 zo dňa 01.10.2018, 
ktorým sa upravuje zápis údaja o cene 

nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností 
 

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 
republiky vydáva toto usmernenie:  
 

Čl. I 
Účel usmernenia 

 
Účelom usmernenia je upraviť jednotný postup 

katastrálnych odborov okresných úradov pri zápise 
údaja o cene nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností.  

 
Čl. II 

Všeobecné ustanovenia 

 
(1) Údaj o cene nehnuteľnosti sa zapisuje do katastra 

nehnuteľností na základe  

a)  zmluvy
1 

(napr. kúpna zmluva, darovacia zmluva, ak 

je v nej hodnota daru vyčíslená, zámenná zmluva, 
dohoda o vyporiadaní bezpodielového spolu-
vlastníctva manželov, dohoda o zrušení a vypo-
riadaní podielového spoluvlastníctva, vyhlásenie 
vkladateľa o vložení majetku do obchodnej 
spoločnosti), ak je v nej cena vyčíslená, 

b) zápisnice o vykonaní dražby podľa osobitného 
predpisu

2
, 

c)   rozhodnutia o schválení vykonania projektu 
pozemkových úprav.  

 

____________________ 

 

1 § 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri 
nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnu-
teľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.  

2 Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o 
doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o 
notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení 
neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.  

Čl. III 
Základné princípy 

 
(1) Údaj o cene nehnuteľnosti sa zapisuje do katastra 

nehnuteľností vždy, ak je predmetom zmluvy alebo 
verejnej listiny podľa čl. II stavba alebo samostatný 
pozemok.  

(2) Údaj o cene nehnuteľnosti sa aktualizuje podľa 
poslednej doručenej zmluvy alebo verejnej listiny podľa 
čl. II týkajúcej sa nehnuteľnosti, ku ktorej je evidovaný 
údaj o cene.  

(3) Údaj o cene nehnuteľnosti sa zapisuje do katastra 
nehnuteľností na základe zmluvy alebo verejnej listiny 
podľa čl. II, doručenej okresnému úradu, katastrálnemu 
odboru po 01.10.2018.  

 
Čl. IV 

 
(1) Údaj o cene nehnuteľnosti sa zapisuje do katastra 

nehnuteľností, ak predmetom zmluvy alebo verejnej 
listiny podľa čl. II je nehnuteľnosť, a to  

a) samostatná stavba,  

b) viacero stavieb,  

c) samostatný pozemok,  

d) stavba a pozemok,  

e) byt alebo nebytový priestor a spoluvlastnícky podiel  
vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v bytovom 
dome na spoločných častiach a spoločných zaria-
deniach bytového domu, na príslušenstve, na pozem-
ku zastavanom bytovým domom, na priľahlom 
pozemku a stavba tvoriaca s bytom alebo nebytovým 
priestorom jeden funkčný celok, ak  pozemok  zasta- 

vaný bytovým domom, priľahlý pozemok alebo 
stavba tvoriaca s bytom alebo nebytovým priestorom 
jeden funkčný celok je predmetom zmluvy alebo 
verejnej listiny podľa čl. II.  

(2) Za jeden funkčný celok sa považuje súbor 
nehnuteľností, ktoré sú určené na spoločné užívanie 
(napr. byt a garáž v susednom bytovom dome).  

(3) Údaj o cene nehnuteľnosti sa zapisuje do katastra 
nehnuteľností aj v prípade, ak je predmetom zmluvy 
alebo verejnej listiny podľa čl. II rozostavaná stavba, 
rozostavaný byt alebo rozostavaný nebytový priestor, 
ak spĺňajú podmienky zápisu do katastra nehnuteľností.  

 
Čl. V 

Spôsob zápisu 

 
(1) Údaj o cene nehnuteľnosti sa zapisuje k po-

zemku, stavbe, rozostavanej stavbe, bytu, rozosta-
vanému bytu, nebytovému priestoru a k rozostavanému 
nebytovému priestoru.  

(2) Údaj o cene nehnuteľnosti sa zapisuje do katastra 
nehnuteľností, ak ide o nehnuteľnosť podľa  

a)  čl. IV ods. 1 písm. a) k stavbe,  

b)  čl. IV ods. 1 písm. b) k hlavnej stavbe (napr. k ad-
ministratívnej budove), to neplatí, ak je cena 
vyčíslená za každú stavbu osobitne,  
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c)  čl. IV ods. 1 písm. c) k pozemku,  

d)  čl. IV ods. 1 písm. d) k stavbe, prípadne k hlavnej 
stavbe; to neplatí, ak je cena vyčíslená za každú 
stavbu osobitne.  

e)  čl. IV ods. 1 písm. e) k bytu alebo k nebytovému 
priestoru, to neplatí ak je cena za pozemok alebo 
priľahlý pozemok vyčíslená osobitne.  

(3) Údaj o cene nehnuteľnosti sa zapisuje do katastra 
nehnuteľností bez medzier s presnosťou na dve 
desatinné miesta. Desatinné miesta sa oddeľujú 
bodkou.  

(4) Spôsob zápisu údaja o cene nehnuteľnosti do 
katastra nehnuteľností je uvedený v Prílohe č. 2 tohto 
usmernenia.  

 
Čl. VI 

(1) Ak je predmetom zmluvy alebo verejnej listiny 
podľa čl. II viac pozemkov a cena nie je vyčíslená za 
každý z nich osobitne, údaj o cene pozemku sa v 
katastri nehnuteľností nezapisuje.  

(2) Ak nie je možné z povahy viacerých stavieb 
uvedených v zmluve alebo vo verejnej listine podľa čl. II 
určiť hlavnú stavbu, údaj o cene sa do katastra 
nehnuteľností nezapisuje.   
Určenie hlavnej stavby z viacerých stavieb vyplýva z 
porovnania ich hospodárskeho významu, stavby pritom 
musia patriť tomu istému vlastníkovi.  

(3) Ak je predmetom zmluvy alebo verejnej listiny 
podľa čl. II viacero bytov alebo nebytových priestorov, 
údaj o cene sa do katastra nehnuteľností nezapisuje, ak 
nie je cena vyčíslená za každý byt alebo nebytový 
priestor samostatne.  

(4) Ak je v zmluve alebo vo verejnej listine podľa čl. II 
cena vyčíslená ako cena jednotková za 1 m2, údaj o 
cene sa dopočíta do 1/1, a to aj za každý pozemok 
osobitne.  

(5) Ak je predmetom zmluvy alebo verejnej listiny 
podľa čl. II spoločná nehnuteľnosť, údaj o cene sa do 
katastra nehnuteľností nezapisuje.  

 
Čl. VII 

Dopočítavanie ceny nehnuteľnosti 

 
Ak je predmetom zmluvy alebo verejnej listiny podľa 

čl. II spoluvlastnícky podiel k nehnuteľnosti, okresný 
úrad, katastrálny odbor dopočíta údaj o cene do 
spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 1/1 a dopočítaný 
údaj o cene sa zapíše do katastra nehnuteľností podľa 
čl. V.  

 
Čl. VIII 

Účinnosť 

 
Toto usmernenie nadobúda účinnosť 8. októbra 2018. 

 
Ing. Mária Frindrichová, v. r. 

predsedníčka 
 
 

Poznámka: Prílohy k usmerneiu sa v Spravodajcovi ÚGKK SR 
neuverejňujú 

12.  
U s m e r n e n i e 

Úradu geodézie, kartografie a katastra  
Slovenskej republiky  

č. USM_UGKK SR_2/2019 zo dňa 01.02.2019, 
ktorým sa ustanovuje postup okresných 

úradov, katastrálnych odborov pri poskytovaní 
súčinnosti verejnému ochrancovi práv  

 

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 
republiky podľa smernice Úradu geodézie, kartografie a 
katastra SR o príprave, zverejňovaní a evidencii 
interných normatívnych aktov vydáva toto usmernenie: 
 

Čl. I 
Účel usmernenia 

(1) Účelom tohto usmernenia je upraviť jednotný 
postup okresných úradov, katastrálnych odborov (ďalej 
len „OÚ KO“) pri plnení povinnosti vyplývajúcej z § 17 
ods. 1 písm. b) zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom 
ochrancovi práv v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o verejnom ochrancovi práv“) v súvislosti 
s oprávnením verejného ochrancu práv na prístup 
k listinám uložených v zbierke listín podľa zákona NR 
SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise 
vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katas-
trálny zákon) v znení neskorších predpisov. 

(2) Podľa § 17 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom 
ochrancovi práv pri vybavovaní podnetu verejný 
ochranca práv je oprávnený vyžadovať od orgánu verej- 

 

nej správy, aby mu poskytol potrebné spisy a doklady, 
ako aj vysvetlenie k veci, ktorej sa podnet týka, a to aj 
v prípade, ak osobitný predpis obmedzuje právo 
nahliadať do spisov len pre vymedzený okruh 
subjektov. 

(3) Verejnosť zbierky listín je podľa § 68 ods. 3 
katastrálneho zákona obmedzená. Prístup k listinám 
uloženým v zbierke listín sa umožňuje len vlastníkovi 
alebo inej oprávnenej osobe, ich právnym predchodcom 
a právnym nástupcom. Prístup k listinám uloženým v 
zbierke listín sa umožňuje na účely plnenia úloh podľa 
osobitných predpisov aj osobe, ktorá vykonáva 
geodetické a kartografické činnosti, znalcovi z odboru 
geodézie a kartografie, súdu, prokuratúre, Policajnému 
zboru, notárovi, súdnemu exekútorovi, správcovi podľa 
osobitného predpisu, daňovému úradu, štátnemu 
zamestnancovi, ktorého služobným úradom je úrad, 
Národnému bezpečnostnému úradu, Slovenskej 
informačnej službe a Vojenskému spravodajstvu. 

(4) Právna úprava poskytovania súčinnosti 
verejnému ochrancovi práv v zákone o verejnom 
ochrancovi práv je špeciálnou právnou úpravou k iným 
právnym predpisom. 
 

Čl. II 
Vymedzenie niektorých pojmov 

 
(1) Verejný ochranca práv je nezávislý orgán 

Slovenskej republiky, ktorý v rozsahu a spôsobom 
ustanoveným zákonom chráni základné práva a slo-
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body fyzických osôb a právnických osôb v konaní pred 
orgánmi verejnej správy a ďalšími orgánmi verejnej 
moci, ak je ich konanie, rozhodovanie alebo nečinnosť 
v rozpore s právnym poriadkom. V zákonom 
ustanovených prípadoch sa verejný ochranca práv 
môže podieľať na uplatnení zodpovednosti osôb 
pôsobiacich v orgánoch verejnej moci, ak tieto osoby 
porušili základné právo alebo slobodu fyzických osôb 
a právnických osôb. Všetky orgány verejnej moci 
poskytnú verejnému ochrancovi práv potrebnú 
súčinnosť. 

(2) Kancelária verejného ochrancu práv je 

právnická osoba so sídlom v Bratislave, ktorá bola 
zriadená zákonom o verejnom ochrancovi práv a jej 
funkciou je plniť úlohy spojené s odborným, 
organizačným a technickým zabezpečením činnosti 
verejného ochrancu práv. 

(3) Súčinnosťou OÚ KO sa rozumie, že 

v prípadoch, v ktorých bude OÚ KO zo strany verejného 
ochranu práv, resp. kancelárie verejného ochrancu 
práv, doručená žiadosť o poskytnutie dokladov 
potrebných na vybavenie podnetu, a to aj vrátane listín 
uložených v zbierke listín, OÚ KO poskytne 
požadovanú súčinnosť spočívajúcu v tom, že 
verejnému ochrancovi práv sprístupní na nahliadnutie 
listiny uložené v zbierke listín, vrátane vyhotovenia 
kópií, odpisov alebo výpisov z týchto listín.  
 

Čl. III 
Poskytnutie súčinnosti 

 
(1) OÚ KO poskytne súčinnosť na základe 

žiadosti, ktorá musí byť odôvodnená. OÚ KO by mal 
mať za preukázané, že verejný ochranca práv potrebuje 
požadované spisy, doklady, či vysvetlenie veci ako 
zdroj informácií na účely plnenia úloh podľa osobitných 
predpisov. Za tým účelom si OÚ KO môže vyžiadať 
doplnenie žiadosti. 

(2) OÚ KO poskytne požadovanú súčinnosť bez 
zbytočného odkladu.  

(3) OÚ KO za poskytnutie súčinnosti vyberie 
správny poplatok podľa položky 10 zákona písm. e) 
Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu 
zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych 
poplatkoch v znení neskorších predpisov. 

(4) Ustanovenia tohto usmernenia sa použijú aj 
v prípade, že verejný ochranca práv požiada 
o poskytnutie listín, ktoré tvoria obsah spisov, pokiaľ 
požadovaný spis má OÚ KO k dispozícii.  

 
Čl. IV 

Účinnosť 
 

Toto usmernenie nadobudne účinnosť 15. februára 
2019. 

 
Ing. Mária Frindrichová, v. r. 

predsedníčka 

 
 
 
 

13. 
U s m e r n e n i e  

Úradu geodézie, kartografie a katastra 
Slovenskej republiky 

č. USM_UGKK SR_8/2019 zo dňa 29. 07. 2019 
pre spracovateľov Úradu geodézie, kartografie 

a katastra Slovenskej republiky  
 

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 
republiky (ďalej len „úrad“), na zabezpečenie jed-
notného postupu spracovateľov úradu

1
) (ďalej len 

„spracovateľ“) pri vybavení a uzatvorení spisu nevy-
baveného a neuzatvoreného do  31. decembra 2019, 
vydáva toto usmernenie: 

Čl. 1 
Úvodné ustanovenia 

 
Usmernenie upravuje: 

Postup spracovateľov od 01.01.2020 s nevybaveným  

a neuzatvoreným spisom z predchádzajúceho kalendár-
neho roka v  produkte Registratúrna kniha Datalan 
verzia 1.5.9. 

Čl. 2 
Postup spracovateľov od 01. 01. 2020 

 

Spracovatelia postupujú pri vybavení a uzatvorení 
nevybaveného spisu k 01.01.2020 v produkte Registra- 
túrna kniha Datalan verzia 1.5.9 podľa čl. 8 ods. 11 
tretej časti registratúrneho poriadku, pričom  v novom 
roku (r. 2020) vytvoria nový spis a do atribútu „Pôvodné 
číslo spisu“ spracovatelia zaevidujú číslo spisu z 
pôvodného systému (Registratúrna kniha Datalan 
verzia 1.5.9). 

 
Čl. 3 

Účinnosť 

 
Toto usmernenie nadobúda účinnosť 1. októbra 

2019. 
 

Ing. Mária Frindrichová, v. r. 

predsedníčka 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________ 

 
1
) Čl. 2 písm. j) Registratúrneho poriadku Úradu geodézie, 

kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorý tvorí 
prílohu k smernici č. P - 3298/2019 (SM_UGKK SR_5/2019) 
o schválení a vydaní Registratúrneho poriadku Úradu 
geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky  
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14. 
Dodatok č. 1 

č. USM_UGKK SR_22/2018 
k Usmerneniu Úradu geodézie, kartografie 

a katastra Slovenskej republiky  
č. USM_UGKK SR_40/2013, 

 ktorým sa ustanovuje postup pri stotožňovaní 
originálov listov vlastníctva s listami 
vlastníctva zostavenými z databázy 

Informačného systému katastra nehnuteľností 
 

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 
republiky (ďalej len „ÚGKK SR“) podľa smernice ÚGKK 
SR o príprave, zverejňovaní a evidencii interných 
normatívnych aktov vydáva tento dodatok č. 1:  
 

Čl. I 

 
Usmernenie č. USM_UGKK SR_40/2013, zo dňa 

17.12.2013, ktorým sa ustanovuje postup pri stotož-
ňovaní originálov listov vlastníctva s listami vlastníctva 
zostavenými z databázy Informačného systému 
katastra nehnuteľností sa mení takto:  
 
1. V Čl. VI odsek 1 znie:  
 
„(1) Použitím funkcie „Rýchla voľba“ so súčasným 
výberom funkcie „List vlastníctva s chronológiou“ 
výberom katastrálneho územia a zadaním čísla LV  
v aplikácií Raukn Win sa na elektronickom origináli LV 
zobrazí prehľad zmien vykonaných po stotožnení LV.“.  
 
2. V Čl. VII odsek 2 znie:  
 
„(2) Pri žiadosti o vyhotovenie kópie LV poskytne 
KOOÚ výpis z LV po stotožnení  s použitím funkcií 
„Rýchla voľba“ a „List vlastníctva s chronológiou“ 
výberom katastrálneho územia a zadaním čísla LV  
v aplikácií Raukn Win podľa článku VI ods. 1 spolu  
s kópiou originálu LV, ak bol pre predmetný LV 
založený.“.  
 
3. Čl. VII sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:  

„(3) List vlastníctva s chronológiou – čiastočný sa 
poskytuje verejnosti vrátane ostatných nezaradených 
zmien k už neexistujúcim údajom na LV a s filtrovaním 
ostatných  nezaradených zmien len k vybraným 
vlastníkom, bez identifikačných údajov právneho 
vzťahu, stavby, bytu, priestoru, bez času vykonanej 
zmeny s nastaveniami podľa obrázka:  
 

 

(4) List vlastníctva s chronológiou – úplný sa poskytuje 
verejnosti vrátane ostatných nezaradených zmien k už 
neexistujúcim údajom na LV a bez filtrovania ostatných 
nezaradených zmien len k vybraným vlastníkom, bez 
identifikačných údajov právneho vzťahu, stavby, bytu, 
priestoru, bez času vykonanej zmeny s nastaveniami 
podľa obrázka:  
 

 
 

Čl. II 

 
Tento dodatok č.1 nadobúda účinnosť 15. januára 

2019.  
 

Ing. Mária Frindrichová, v. r. 

predsedníčka 
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Oznamovacia časť 

a) oznamy 

 

 
1. Prehľad zmien hraníc a výmer katas-

trálnych území a obcí v roku 2018 v Slo-
venskej republike 
Spracoval: Ing. Peter Katona, KO-302/2019 
 

Zmeny hraníc a výmer katastrálnych území a obcí 
v roku 2018 v Slovenskej republike vznikli na základe: 

a) rozhodnutí okresných úradov, odborov všeobecnej 
vnútornej správy o územných zmenách medzi 
obcami, 

b) rozhodnutí okresných úradov, katastrálnych od-
borov o zmenách hraníc katastrálnych území 

c) nálezu Ústavného súdu SR. 

d)  
 
Kraj Výmera (ha) Výmera (ha) 
Okres pred zmenou po zmene 

Obec  
         Katastrálne územie  

Nitriansky 
  

Nové Zámky   

Šurany 5981,2018 5981,2018 
         Šurany 5257,0121 5257,0121 
Lipová 1362,9633 1362,9633 
         Mlynský Sek 891,9554 891,9554 

Banskobystrický 
  

Detva   

Vígľaš (aj k.ú.) 3205,8443 3 204,3936 

Zvolen   

Očová (aj k.ú.) 8834,3140 8 835,7647 

Prešovský 
  

Kežmarok   

Kežmarok (aj k.ú.) 2478,0612 2478,0612 
Ľubica   
         Ľubica 5916,6920 5916,6920 

Prešov   

Chminianska Nová 
Ves (aj k.ú.) 

1057,5513 1017,0333 

Svinia (aj k.ú.) 1473,5082 1514,0262 
Lipníky (aj k.ú.) 379,4669 385,7932 
Šarišská Poruba (aj 
k.ú.) 

598,7224 592,3961 

Sabinov   

Lipany (aj k.ú.) 1266,1909 1266,1909 
Kamenica (aj k.ú.) 2130,7557 2130,7557 
 
 
Bez zmien: Bratislavský kraj, Trnavský kraj, 
Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Košický kraj 
 

Ing. Michal Leitman, v. r. 

 riaditeľ katastrálneho odboru 

2. Poskytovanie informácií o  bonitovaných 
pôdno-ekologických jednotkách z katastra 
nehnuteľností  
Vybavuje: Ing. Darina Keblúšková 

 

Okresné úrady, katastrálne odbory zapísali do 
katastra nehnuteľností registre obnovenej evidencie 
pozemkov, vyhotovené podľa zákona č. 180/1995 Z. z. 
o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva 
k pozemkom v znení neskorších predpisov, v nasle-
dujúcich katastrálnych územiach: 

Kraj  

 Okres Katastrálne územie Dátum 
   
 

Žilinský 

 Žilina Terchová 16.1.2019 
  Kamenná Poruba 21.1.2019 
  Teplička nad Váhom 23.5.2019 
 Námestovo Oravská Lesná 25.3.2019 
 Tvrdošín Trstená 26.3.2019 
 Ružomberok Liptovská Lúžna 23.4.2019 
Prešovský 

 Levoča Oľšavica 8.1.2019 
 

Od uvedeného dátumu poskytujú okresné úrady, 
katastrálne odbory z katastrálneho operátu v uvede-
ných katastrálnych územiach informácie o bonitovaných 
pôdno-ekologických jednotkách. 
 

Ing. Michal Leitman, v. r. 

  riaditeľ katastrálneho odboru 
 
 
 
 

3 .  Poskytovanie informácií z katastra nehnu-
teľností po zápise Projektu pozemkových 
úprav 
Vybavuje: Ing. Darina Keblúšková 
 

Okresné úrady, katastrálne odbory zapísali do ka-
tastra nehnuteľností projekty pozemkových úprav, 
vyhotovené podľa zákona č. 330/1991 Z. z. o pozem-
kových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníc-
tva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde 
a o pozemkových spoločenstvách  v znení neskorších 
predpisov, v nasledujúcich katastrálnych územiach: 

Kraj   

Okres Katastrálne územie Dátum 

Trnavský 

 Senica Smolinské 10.9.2018 
  Rybky 11.11.2019 
Trenčiansky 

 Trenčín Chocholná-Velčice 7.2.2018 
  Peťovka 14.2.2019 
  Nemšová 15.2.2019 
 Prievidza Koš 26.6.2019 
Nitriansky 

 Topoľčany Dvorany nad Nitrou 8.1.2018 
 Levice Rybník 6.5.2019 
 Nové Zámky Kmeťovo 15.5.2019 
Banskobystrický 

 Zvolen Sielnica 27.4.2018 
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Prešovský 

  Bardejov Becherov 6.11.2018 
   Richvald 8.8.2018 
   Rokytov 18.9.2018 
   Dlhá Lúka 9.1.2018 
  Poprad Gerlachov 9.10.2018 
   Mengusovce 6.12.2018 
   Nová Lesná 6.6.2018 
   Veľký Slavkov 8.3.2018 
  Prešov Kendice 6.11.2018 
   Okružná 5.12.2018 
   Víťaz 15.10.2018 
  Sabinov Drienica 31.12.2018 
   Krásna Lúka 24.5.2017 
  Kežmarok Veľká Lomnica 28.2.2019 
   Holumnica 28.8.2019 
   Stará Lesná 16.10.2019 
Žilinský 

  Žilina Rajecká Lesná 12.2.2019 
 Tvrdošín Zábiedovo 20.5.2019 
Košický 

  Rožňava Gemerská Poloma 4.3.2019 
 

Ing. Michal Leitman, v. r. 

riaditeľ katastrálneho odboru 
 
 
 
 

4. Vyhlásenie platnosti nových súborov geo-
detických informácií a popisných informá-
cií katastra nehnuteľností  

 Vybavuje: Ing. Darina Keblúšková 

 
Kraj 

Okres Katastrálne územie  Dátum 

 
Banskobystrický 

Detva Hriňová – intravilán II. Etapa 10.5.2019 
 

Ing. Michal Leitman, v. r. 

riaditeľ katastrálneho odboru 
 
 
 
 

5.  Skončenie tvorby vektorovej mapy urče-
ného operátu 

  Vybavuje: Ing. Darina Keblúšková 
 

Okresné úrady, katastrálne odbory vyhlásiliOkresné 
úrady, katastrálne odbory vyhlásili skončenie tvorby 
vektorovej mapy určeného operátu v týchto 
katastrálnych územiach: 

Kraj 

  Okres Katastrálne územie  Dátum 

Žilinský 

 Žilina Terchová 16.1.2019 
  Kamenná Poruba 21.1.2019 
  Teplička nad Váhom 23.5.2019 
 Ružomberok Liptovská Lúžna 29.4.2019 
 Tvrdošín Trstená 1.4.2019 
 Martin Konské 30.4.2019 

  Nolčovo 6.12.2019 
Prešovský 

 Levoča Oľšavica 15.3.2019 
Nitriansky 

 Levice Dolné Devičany 2.6.2011 
  Horné Devičany 25.5.2011 
  Dolná Seč 11.1.2013 
  Horný Pial 8.1.2013 
  Čankov 18.5.2011 
  Šahy 19.8.2014 
  Tekovské Lužianky 30.4.2013 
  Vyškovce nad Ipľom 31.3.2014 
 Nitra Jarok 28.6.2016 
  Lukáčovce 16.1.2013 
  Veľký Cetín 23.3.2015 
 

Ing. Michal Leitman, v. r. 

riaditeľ katastrálneho odboru 
 
 
 
 

6.  Zoznam katastrálnych území s ukončeným 
stotožnením listov vlastníctva  
Vybavuje: Ing. Alena Tomková 

 
Okresné úrady, katastrálne odbory v zmysle usmer-

nenia Úradu geodézie, kartografie a katastra Sloven-
skej republiky č. USM_UGKK SR_40/2013, ktorým sa 
ustanovuje postup pri stotožňovaní originálov listov 
vlastníctva s listami vlastníctva zostavenými z databázy 
informačného systému katastra nehnuteľností, ukončili 
stotožňovanie listov vlastníctva v týchto katastrálnych 
územiach: 

Kraj  

 Okres Katastrálne územie Dátum 
____________________________________________________________________________________________________  

 
Trenčiansky 

 Bánovce n/Bebravou  
   Omastiná  15.3.2019
   Dolné Naštice 7.6.2019 
   Vysočany 10.6.2019 
   Vlčkovo 14.6.2019 
   Závada 
   pod Čiernym vrchom 14.6.2019 
   Borčany 17.6.2019 
   Nedašovce 23.10.2019 
 Púchov  Mojtín 29.1.2018 
   Dohňany 26.2.2018 
   Zubák 28.6.2018 
   Hloža-Podhorie 21.1.2019 
   Púchov 7.2.2019 
   Lednica 7.11.2019 
 Trenčín  Dobrá 10.12.2018 
   Bošianska Neporadza 23.10.2018 
   Dolné Motešice 14.11.2018 
   Krivosúd-Bodovka 11.12.2018 
   Hámre 26.10.2018 
   Bobotská Lehota 29.6.2018 
   Horňany 15.10.2018 

Nitriansky 

 Levice  Ipeľské Úľany 23.1.2019 
   Zalaba 29.1.2019 
   Vyšné nad Hronom 12.3.2019 
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   Trhyňa 15.5.2019 
   Domadice 18.6.2019 
   Čaka 22.7.2019 
   Starý Hrádok 1.8.2019 
   Veľký Pesek 30.9.2019 
   Horša 24.10.2019 
   Hokovce 19.11.2019 
   Pastovce 3.12.2019 

Žilinský 

 Liptovský Mikuláš  Huty 9.4.2019 
 Ružomberok   Liptovský Michal 10.1.2019 
   Madočany 17.1.2019 
   Turík 20.3.2019 
   Švošov 16.4.2019 
   Kalameny 31.7.2019 
   Hrboltová 7.8.2019 
   Liptovská Osada 4.9.2019 
   Ludrová 7.10.2019 
   Ivachnová 10.10.2019 

Banskobystrický 

 Banská Štiavnica  Počúvadlo 21.3.2019 
   Močiar 30.9.2019 
 Detva  Kriváň 13.3.2019 
   Látky 30.5.2019 
   Podkriváň 25.6.2019  
 Revúca  Muránska Zdychava 7.2.2019 
   Muránska Huta 25.2.2019 
   Sirk 21.5.2019 
   Jelšavská Teplica 12.9.2019 
   Muránska Lehota 2.10.2019 
 Rimavská Sobota  Lenartovce 19.12.2018 
   Poproč 27.9.2018 
   Kraskovo 16.1.2019 
   Veľké Teriakovce 15.1.2019 
  Rimavská Baňa 21.2.2019 
 Veľký Krtíš   Dolné Plachtince 18.2.2019 
   Kleňany 18.2.2019 
   Lesenice 28.3.2019 
   Kováčovce 2.5.2019 
   Malý Krtíš 17.7.2019 
   Príboj 23.7.2019 
   Kiarov  7.8.2019 
   Malé Straciny 14.8.2019 
   Šuľa 2.9.2019 
  Veľká Ves n/Ipľom 28.8.2019 
 Zvolen   Železná Breznica 9.1.2019 
   Tŕnie 4.1.2019 
   Lieskovec 17.1.2019 
   Sása 27.11.2018 
   Kráľová 29.1.2019 
   Sielnica 13.2.2019 
  Breziny 12.2.2019 

Prešovský 

 Bardejov   Hrabovec 2.1.2019 
   Marhaň 4.1.2019 
   Kobyly 11.2.2019 
   Mokroluh 8.2.2019 
   Kučín 14.2.2019 
   Lopúchov 25.2.2019 
   Venécia 20.3.2019 
   Livov 5.4.2019 
   Lascov 10.4.2019 
   Kurima 21.5.2019 
   Lukov 26.6.2019 

   Ondavka 10.7.2019 
   Porúbka 24.7.2019 
   Lenartov 25.7.2019 
   Šašová 29.7.2019 
   Nižná Polianka 2.9.2019 
   Poliakovce 5.9.2019 
   Regetovka 18.9.2019 
   Nemcovce 10.10.2019 
   Šarišské Čierne 22.10.2019 
   Šiba 18.10.2019 
   Vyšný Kručov 24.10.2019 
   Rokytov 3.12.2019 
 Humenné  Adidovce 26.8.2019 
    Černina 7.5.2019 
   Dedačov 9.7.2019 
    Gruzovce 24.4.2019 
   Jabloň  6.6.2019 
   Košarovce 21.6.2019 
   Maškovce 9.1.2019 
    Porúbka 8.2.2019 
   Prituľany 18.2.2019 
   Ptičie 22.1.2019 
    Rohožník 2.1.2019 
   Humenský Rokytov 9.5.2019 
    Ruská Poruba 18.1.2019 
    Slovenské Krivé 30.7.2019 
    Sopkovce 8.7.2019 
    Veľopolie 17.6.2019 
    Víťazovce 26.6.2019 
   Závada 2.5.2019 
    Zbudské Dlhé 17.6.2019 
   Hažín nad Cirochou 8.10.2019 
   Hudcovce 17.10.2019 

 Kamenica nad Cirochou 
  11.10.2019 

   Vyšné Ladičkovce 5.11.2019 
   Ohradzany 28.11.2019 
   Hrubov 2.12.2019 
 Kežmarok   Holumnica 28.8.2019 
 Medzilaborce   Rokytovce 1.2.2019 
   Zbojné 20.2.2019 
   Habura 1.3.2019 
   Repejov 20.2.2019 
   Kalinov 6.3.2019 
   Čabalovce 20.2.2019 
 Prešov  Drienovská Nová Ves 11.1.2019 
   Chmeľov 23.1.2019 
   Okružná 6.3.2019 
   Pušovce 1.4.2019 
   Ľubovec 10.4.2019 
   Gregorovce 31.5.2019 
   Ruské Pekľany 22.5.2019 
   Proč 24.10.2019 
 Sabinov   Ražňany 9.5.2019 
   Nižný Slavkov 27.5.2019 
 Snina  Dara 13.2.2019 
   Zvala 9.1.2019 
   Čukalovce 20.3.2019 
   Smolník nad Cirochou 20.2.2019 
   Jalová 5.3.2019 
   Hostovice 6.2.2019 
   Veľká Poľana 5.2.2019 
   Parihuzovce 29.1.2019 
   Šmigovec 22.1.2019 
   Ruské 11.1.2019 
   Runina 19.11.2018 
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   Hrabová Roztoka 8.11.2018 
   Ruský Potok 13.12.2018 
   Ostrožnica 12.12.2018 
   Topoľa 19.2.2019 
   Nová Sedlica 20.5.2019 
   Starina nad Cirochou 27.5.2019 
   Ladomirov 12.7.2019 
   Kolonica 4.9.2019 
   Osadné 2.10.2019 
 Stará Ľubovňa   Hromoš 1.3.2019 
   Kamienka 1.3.2019 
   Nižné Ružbachy 1.3.2019 
   Plavnica 1.3.2019 
   Šarišské Jastrabie 1.3.2019
 Stropkov  Vislava 17.12.2018 
   Kožuchovce 1.2.2019 
   Miňovce 1.2.2019 
   Valkov 26.2.2019 
   Vladiča 7.5.2019 
   Breznička 21.8.2019 
   Potoky 14.8.2019 
   Turany n/Ondavou 14.10.2019 
   Jakušovce 18.11.2019 
 Vranov nad Topľou  
   Hlinné 7.1.2019 
   Čičava 25.1.2019 
   Banské 28.2.2019 
   Ruská Voľa 24.4.2019 
   Ďapalovce 23.5.2019 
   Prosačov 11.6.2019 
   Piskorovce 1.7.2019 
   Babie 3.7.2019 
   Michalok 5.9.2019 
   Hermanovce n/T. 13.9.2019 
   Hanušovce n/T. 20.9.2019 
   Čaklov 8.10.2019 

Košický 

 Gelnica  Stará Voda 19.11.2019 
 Košice-okolie   Nižná Hutka 8.7.2019 
   Bočiar 29.7.2019 
   Olšovany 23.8.2019 
 Rožňava  Dlhá Ves 4.3.2019 
   Rakovnica 4.3.2019 
   Krásnohorské Podhradie 
    30.4.2019 
   Ochtiná 1.8.2019 
   Krásnohorská Dlhá Lúka  
    18.7.2019 
   Čierna Lehota 12.8.2019 
   Rožňavské Bystré 18.9.2019 
   Honce 4.10.2019 
   Lipovník 24.10.2019 
 Sobrance  Lekárovce 8.7.2019 
   Sejkov 12.7.2019 
   Ruskovce 3.10.2019 
   Záhor 13.9.2019 
   Úbrež 8.10.2019 
   Vyšné Nemecké 14.11.2019 

 
 Ing. Michal Leitman, v. r. 

  riaditeľ katastrálneho odboru 
 
 
 
 

8.  Vydanie osvedčení o osobitnej odbornej 
spôsobilosti fyzických osôb na overo-
vanie činností podľa § 6 písm. a) až e) 
zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii 
a kartografii v znení neskorších predpisov      
 Vybavuje: Alžbeta Belzárová 
 

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 
republiky vydal osvedčenia o získaní osobitnej odbornej 
spôsobilosti na overenie činnosti podľa § 6  písm. a) až 
e) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii 
a kartografii v znení neskorších predpisov nasledujúcim 
fyzickým osobám: 

 

Evidenčné 
číslo 

osvedčenia 
Meno 

Dátum 
vydania 

757/2019 Ing. Michal Kožej 03. 04. 2019 

758/2019 Ing. Michal Urmanič 03. 04. 2019 

759/2019 
Ing. Jana 
Lopatníková,PhD. 

03. 04. 2019 

760/2019 Ing. Alena Šifrová 03. 04. 2019 

761/2019 Ing. Dominika Čechová 12. 06. 2019 

762/2019 Ing. Pavol Kostelník 12. 06. 2019 

763/2019 Ing. Juraj Oravec 12. 06. 2019 

764/2019 Ing. Lenka Urbaníková 12. 06. 2019 

765/2019 Ing. Martin Salva 12. 06. 2019 

766/2019 Ing. Matej Byrtus 12. 06. 2019 

767/2019 Ing. Miloš Novák 15. 11. 2019 

768/2019 Ing. Erika Plesníková 15. 11. 2019 

769/2019 Ing. Róbert Kancian 15. 11. 2019 

770/2019 Ing. Miloš Kožuško 15. 11. 2019 

771/2019 Ing. Martina Badidová 15. 11. 2019 

772/2019 Ing. Ľubicka Kožuchová 15. 11. 2019 

773/2019 Ing. Gergely Forgách 15. 11. 2019 

 
Ing. Michal Leitman, v. r. 

riaditeľ katastrálneho odboru 
 
 

9. Oznámenie o zriadení Metrologického 
centra geodézie 

 
Rozhodnutím predsedníčky Úradu geodézie, karto-

grafie a katastra Slovenskej republiky zo dňa  
20. 12. 2019, č.  P-8059/2019, RP_UGKK SR_15/2019, 
bolo zriadené Metrologické centrum geodézie ako 
združenie právnických osôb s koordinačným referátom 
zriadeným na Výskumnom ústave geodézie a karto-
grafie v Bratislave.  

 
Rozhodnutie nadobudlo účinnosť od 1.1.2020 

 
Ing. Katarína Leitmannová, v. r.  

riaditeľka odboru geodézie  
a medzinárodných vzťahov 
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10.  Oznámenie o personálnych zmenách v Náz-
voslovnej komisii ÚGKK SR 
 Vybavuje: Ing. Eva Miklušová 

 

V súlade s čl. III ods. 6 Rozhodnutia predsedníčky 
Úradu geodézie, kartografie a katastra SR  
č. RP_ÚGKKSR_8/2015 zo dňa 7. 5. 2015 o zriadení 
Názvoslovnej komisie ÚGKK SR boli do funkcie členov 
Názvoslovnej komisie ÚGKK SR menovaní:  
Mgr. Renata Malíková a Mgr. Lenka Kramolišová, 

Ministerstvo kultúry SR. 
 
Z funkcie členov Názvoslovnej komisie ÚGKK SR boli 

odvolaní PaedDr. Elena Kačalová, Mgr. Marta 
Hajčíková a PaedDr. Matej Považaj, CSc. 

 
Ing. Katarína Leitmannová v. r. 

riaditeľka odboru geodézie  
a medzinárodných vzťahov 

 
 
 
 

11. Oznámenie o personálnych zmenách v Ter- 
minologickej komisii pre odvetvie geo-
dézie, kartografie a katastra pri ÚGKK SR 

 
V súlade s čl. 3 Rozhodnutia predsedníčky Úradu 

geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

(ďalej len „ÚGKK SR“) č. P – 4937/2014 zo dňa  

7. 8. 2014 o zriadení Terminologickej komisie pre 

odvetvie geodézie, kartografie a katastra (ďalej len 

„terminologická komisia“) a čl. 2 štatútu terminologickej 

komisie pri ÚGKK SR v znení neskorších dodatkov  bol 

s účinnosťou 13. 08. 2019, za člena terminologickej 

komisie pri ÚGKK SR vymenovaný Ing. Dušan Fičor, 

bývalý zamestnanec ÚGKK SR. 

 
Doc. Ing. Imrich Horňanský, PhD., v. r. 

predseda terminologickej  
komisie pri ÚGKK SR 
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