SPRAVODAJCA
ÚRADU GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

______________________________________________________
Ročník XLVI. 2014

V Bratislave 24. 10. 2014

čiastka 2 – 3

______________________________________________________

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.

______________________________________________________
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Normatívna časť
rozhodnutie:

4.
Rozhodnutie
Úradu geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky
číslo: P-3155/2014 zo dňa 20. 5. 2014
o štandardizácii 8 názvov chránených území
z územia Slovenskej republiky
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

Súrad.
JTSK Y

Súrad.
JTSK X

Danišovce

37-12-15

308 445

1 211 468

Liptovský Hrádok

26-44-21

373 053

1 197 663

Liptovský Mikuláš

26-43-20

380 840

1 192 778

Liptovský Mikuláš
26-43-14
(Liptovská Ondrašová)

382 174

1 190 615

Poprad

Lučivná

27-33-22

344 251

1 198 001

Poprad

Spišský Štiavnik

37-12-01

325 755

1 206 277

Rožňava

Stratená

37-12-21

329 184

1 219 418

Liptovský
Mikuláš

Veľké Borové

26-41-23

387 803

1 178 359

Liptovskoondrašovské
duby

chránený
strom
chránený
strom
chránený
strom
chránený
strom

Spišská
Nová Ves
Liptovský
Mikuláš
Liptovský
Mikuláš
Liptovský
Mikuláš

Lučivnianska jaskyňa

jaskyňa

Liptovskohrádocký buk
Liptovskomikulášsky buk

Spišskoštiavnické lipy
Stratenská lipa
Veľkoborovská borovica

chránený
strom
chránený
strom
chránený
strom

8 názvov chránených území z územia Slovenskej
republiky, ktoré sú obsahom základnej bázy údajov pre
geografický informačný systém a to:

Mapový
list

Okres

Danišovské lipy

štandardizuje

Obec (kat. územie)

Druh
objektu

Štandardizovaný názov

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 SR č. MK 1633/2014-242/7558 z 9. 5. 2014, so
súhlasom Ministerstva životného prostredia SR
5696/2014-2.1 22978/2014 z 5. 5. 2014 a na základe
súhlasného stanoviska Názvoslovnej komisie Úradu
geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

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.

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. júla 2014.

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.

5.
Rozhodnutie
Úradu geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky
číslo: P-3156/2014 zo dňa 20. 5. 2014
o štandardizácii 9 názvov geografických
objektov z územia Slovenskej republiky

Štandardizované názvy budú zverejnené v Spravodajcovi 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.

Ing. Mária Frindrichová, v. r.
predsedníčka

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
rozhodnutie:
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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 1633/2014-242/7558
z 9. 5. 2014 a na základe súhlasného stanoviska
Názvoslovnej komisie Úradu geodézie, kartografie
a katastra Slovenskej republiky
Štandardizovaný
názov
Hrebeň
Javorových veží
Hrebeň
Ľadových veží
Hrebeň
Svišťových veží

Druh
objektu
hrebeň,
chrbát
hrebeň,
chrbát
hrebeň,
chrbát

Chlieviská

Predchádzajúci
štand. názov
hrebeň
Javorových veží
hrebeň
Ľadových veží
hrebeň
Svišťových veží
˗

vrch

Martin

Na lúkach

Na Lúkach

pole

Vranov nad
Topľou

Na žobračom
vŕšku

Na Žobračom
vŕšku

Pivnica

˗

Stráňany

˗

Valčianska
Javorina

Pivnica

lúka,
pasienok
vrch
(879 m)
miestna
časť
vrch
(831 m)

Okres
Poprad
Poprad
Poprad

Medzilaborce
Martin
Michalovce
Martin

čiastka 2 – 3

štandardizuje
9 názvov geografických objektov z územia Slovenskej republiky, ktoré sú obsahom základnej bázy
údajov pre geografický informačný systém a to:

Obec (kat.
územie)
Tatranská
Javorina
Tatranská
Javorina
Tatranská
Javorina

Mapový list
ZM 10

Súrad.
JTSK Y

Súrad.
JTSK X

27-33-03

340 493

1 183 119

27-31-23

339 300

1 181 770

27-33-02, 03

342 081

1 183 407

Ondrašová
Vranov nad
Topľou
(Čemerné)

36-11-07

444 033

1 201 687

38-12-21,
38-14-01

230 727

1 226 828

28-32-24

213 897

1 186 378

36-11-02, 07

442 143

1 195 871

38-14-14

213 483

1 236 854

36-11-02, 07

441 574

1 195 985

Čabiny
Valča,
Slovany
Michalovce
(Stráňany)
Valča

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.

6.
Rozhodnutie
Úradu geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky
číslo: P-5411/2014 zo dňa 4. 9. 2014
o štandardizácii 11 názvov chránených území
z územia Slovenskej republiky

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.

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

Štandardizované názvy budú zverejnené v Spravodajcovi Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.

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
1208/2014-242/13370 z 30. júla 2014, so súhlasom
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
č. 5696/2014-2.1 39850/2014 z 18. augusta 2014 a na
základe súhlasného stanoviska Názvoslovnej komisie
Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej
republiky
štandardizuje

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. júla 2014.
Ing. Mária Frindrichová, v. r.
predsedníčka

rozhodnutie:

11 názvov chránených území z územia Slovenskej
republiky a to 2 názvy chránených stromov a 9 názvov
vodopádov:

čiastka 2 – 3
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Štandardizovaný názov

Druh
objektu

Dovalovská jabloň

chránený
strom

Horná kaskáda

vodopád

Karolinyho vodopád

vodopád

Machový vodopád

vodopád

Malý vodopád

vodopád

Mariášiho lipy

chránené
stromy

Pawlasov vodopád

vodopád

Skalný vodopád

vodopád

Vodopád ochrancov prírody

vodopád

Vyšný vodopád

vodopád

Závojový vodopád

vodopád

Obec (kat. úz., ak
nie sú zhodné)

Mapový list Súrad.
ZM 10
JTSK X

Súrad.
JTSK Y

Liptovský
Mikuláš
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves

Liptov. Hrádok
(Dovalovo)

26-44-17

1195135

367343

Hrabušice

37-12-12

1212154

324166

Letanovce

37-12-12

1212081

323786

Hrabušice

37-12-12

1212063

324043

Hrabušice

37-12-12

1212079

323971

Poprad

Štôla

27-33-13

1192851

342289

Letanovce

37-12-12

1212563

324201

Letanovce

37-12-13

1213058

323548

Letanovce

37-12-11

1212671

324403

Letanovce

37-12-14

1213122

323601

Letanovce

37-12-12

1213087

323570

Okres

Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves

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 Spravodajcovi Úradu geodézie, kartografie a katastra 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 1. októbra
2014.
Ing. Mária Frindrichová,v. r.
predsedníčka

Štandardizovaný
názov
Birošová

Druh
objektu
dolina

Buckovčík

les

strana 21

7.
Rozhodnutie
Úradu geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky
číslo: P-5412/2014 zo dňa 4. 9. 2014
o štandardizácii 14 názvov geografických
objektov z územia Slovenskej republiky
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
rozhodnutie:
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
1208/2014-242/13370 z 30. júla 2014, so súhlasom
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
č. 35257/2014 z 21. júla 2014 k názvu vodného toku
a na základe súhlasného stanoviska Názvoslovnej
komisie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
štandardizuje
14 názvov geografických objektov z územia Slovenskej republiky a to 12 doteraz neštandardizovaných
názov:

Hrabušice

Mapový list
ZM 10
37-12-12

Súradnice
JTSK X
1211971

Súradnice
JTSK Y
324940

Habura

28-32-03

1170870

215196

Okres

Obec

Spišská Nová Ves
Medzilaborce
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Cigánska dolina

dolina

Spišská Nová Ves

Hrabušice

37-12-12

1211891

324021

Hlinová

vrch

Spišská Nová Ves

Hrabušice

37-12-11

1212726

324815

Chvastejov

les, pole

Medzilaborce

Habura

28-32-03, 04

1171360

214733

Kochova dolina

dolina

Spišská Nová Ves

Hrabušice

37-12-12

1211813

323875

Mláka

pasienok

Spišská Nová Ves

Hrabušice

37-12-12

1211393

324090

Prekopovci

osada

Žarnovica

Veľké Pole

35-42-24

1248750

461131

Sladká dolina

dolina

Spišská Nová Ves

Hrabušice

37-12-11

1211838

325474

Vrchhora

vrch

Spišská Nová Ves

Hrabušice

37-12-12

1211684

324779

Vyšný Kyseľ

vodný tok

Spišská Nová Ves

Hrabušice

37-12-12

1212058

324063

Žliabky

sedlo

Spišská Nová Ves

Hrabušice

37-12-11

1212487

325683

a 2 názvy, ktoré boli štandardizované a ich podobu meníme:
Štandardizovaný
názov

Predch.
štandard.
názov

Druh
objektu

Okres

Obec

Mapový list Súradnice
ZM 10
JTSK X

Súrad.
JTSK Y

Nad priepasťou

Priepasť

vrch

Trenčín

Trenčín
(Opatová)

35-21-17

1202660

494799

Na žriebäcom

Nad Žrebiačom

les

Medzilaborce

Čabiny

28-34-04,
09

1193273

214061

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.

8.
Rozhodnutie
Úradu geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky
číslo: P-5413/2014 zo dňa 4. 9. 2014
o štandardizácii 21 názvov území
európskeho významu

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.

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

Štandardizované názvy budú zverejnené v Spravodajcovi Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. októbra
2014.

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
1208/2014-242/13370 z 30. júla 2014, so súhlasom
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
č. 5696/2014-2.1 39850/2014 z 18. augusta 2014 a na
základe súhlasného stanoviska Názvoslovnej komisie
Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej
republiky
štandardizuje

Ing. Mária Frindrichová, v. r.
predsedníčka

21 názvov území európskeho významu (ÚEV) alebo
ich častí z územia 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.

Štandardizovaný
názov ÚEV
Blatnický potok
Brezové

Predchádzajúci štandardizovaný
názov ÚEV
vyčlenené z ÚEV Turiec a Blatnický
potok
ÚEV Pastierske

rozhodnutie:

Okres
Martin
Poprad

Obec
Blatnica, Ďanová,
Príbovce
Štrba

Mapový list
ZM 10
36-11-04, 09, 14
27-33-21
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Dolina

vyčlenené z ÚEV Spišskopodhradské
stráne

Levoča

Jablonov

37-21-01

Hámorské lúky

vyčlenené z ÚEV Hnilecké rašeliniská

Gelnica

Nálepkovo

37-14-04

Henclovská Poľana

vyčlenené z ÚEV Hnilecké rašeliniská

Gelnica

Henclová

37-14-14

Horešské pasienky

vyčlenené z ÚEV Horešské lúky
vyčlenené z ÚEV Spišskopodhradské
travertíny

Trebišov

Malý Horeš
Baldovce, Spišské
Podhradie, Nemešany

38-34-15

Hradská lúka

Levoča

37-21-01

Jamnícka Skalka

vyčlenené z ÚEV Hornádske vápence

Spišská
Nová Ves

Jamník

37-21-11

Levočské dubiny

ÚEV Levočská dubina

Levoča

Levoča

Nemecká hora

vyčlenené z ÚEV Spišskopodhradské
stráne

Levoča

Spišské Podhradie

27-34-19,23,24,
25
27-43-22,
37-21-02

Ordzovianske dubiny ÚEV Ordzovianska dubina

Levoča

Ordzovany, Studenec

27-43-17,22,23

Pažica

vyčlenené z ÚEV Spišskopodhradské
travertíny

Levoča

Spišské Podhradie

37-21-01,02

Popriečny

vyčlenené z ÚEV Morské oko

Sobrance

Beňatina, Koňuš,
Koromľa, Petrovce,
Porúbka, Priekopa

38-21-17

Sekanka

vyčlenené z ÚEV Spišskopodhradské
stráne

Levoča

Nemešany

37-21-01

Sikľavá skala

vyčlenené z ÚEV Hornádske vápence

Spišská
Nová Ves

Chrasť nad Hornádom

37-21-11

Sobotisko

vyčlenené z ÚEV Spišskopodhradské
travertíny

Levoča

Spišské Podhradie

37-21-02

Strážňanské
mokrade

vyčlenené z ÚEV Horešské lúky

Trebišov

Strážne

38-34-18

Teplica

vyčlenené z ÚEV Žarnovica

Čremošné, Turčianske
Teplice

36-13-04,05

Vítkovská Hora

vyčlenené z ÚEV Hornádske vápence

Vítkovce

37-21-11,12

Vítkovské skaly

vyčlenené z ÚEV Hornádske vápence

Turčianske
Teplice
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves

Vítkovce

37-21-11

Vysoká bazička

vyčlenené z ÚEV Belianske lúky

Kežmarok

Spišská Belá

27-32-21

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.

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. októbra
2014.
Ing. Mária Frindrichová, v. r.
predsedníčka

9.
Rozhodnutie
predsedníčky Úradu geodézie, kartografie
a katastra Slovenskej republiky
č. P - 1849/2014 zo dňa 25. marca 2014
o vydaní vzorového štatútu a rokovacieho
poriadku názvoslovného zboru okresného
úradu, katastrálneho odboru

Štandardizované názvy budú zverejnené v Spravodajcovi Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.

Úvodné ustanovenie

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.

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej
republiky („ďalej len „ÚGKK SR“) ako ústredný orgán
štátnej správy pre oblasť geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností v súlade s § 35 ods. 2 zákona

Čl. 1
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č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších
predpisov na zabezpečenie súčinnosti pri vykonávaní
činností súvisiacich so štandardizáciou geografických
názvov vydáva vzorový štatút a rokovací poriadok
názvoslovného zboru okresného úradu, katastrálneho
odboru.
Čl. 2
Prechodné ustanovenie
Menovacie dekréty členov názvoslovného zboru
vydané príslušným prednostom katastrálneho úradu
pred účinnosťou tohto rozhodnutia zostávajú v platnosti.
Čl. 3
Zrušujúce ustanovenie
Zrušuje sa Rozhodnutie predsedníčky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. P –
2997/2004 zo dňa 6. júla 2004 o vydaní vzorového
štatútu a rokovacieho poriadku názvoslovného zboru
správy katastra.
Čl. 4
Účinnosť
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. mája 2014.
Ing. Mária Frindrichová
predsedníčka
Príloha č. 1/1 k č. P-1849/2014

Vzorový
ŠTATÚT
Názvoslovného zboru Okresného úradu
..................................., katastrálneho odboru
Čl. l
Okresný úrad ....................., katastrálny odbor
v koordinácii s okresným úradom, katastrálnym odborom v sídle príslušného kraja zriaďuje Názvoslovný
zbor Okresného úradu ......................, katastrálneho
odboru (ďalej len „názvoslovný zbor“) ako poradný
orgán okresného úradu, katastrálneho odboru pri
zabezpečovaní súčinnosti pri vykonávaní činností
súvisiacich so štandardizáciou geografických názvov.
Čl. 2
Úlohy názvoslovného zboru
Úlohou názvoslovného zboru je:
1) Spolupracovať s Úradom geodézie, kartografie
a katastra Slovenskej republiky (ďalej len „ÚGKK
SR“) a Geodetickým a kartografickým ústavom
Bratislava alebo inými inštitúciami pri zabezpečovaní súčinnosti v oblasti štandardizácie geografických názvov.
2) Prešetriť, prerokovať a na základe výsledkov
prerokovania a stanoviska obce vypracovať a zaslať ÚGKK SR písomné stanovisko k doručeným
návrhom názvov geografických objektov.
3) Na požiadanie overiť skutočné používanie názvov.
4) Po zistení variantných podôb názvu poskytnúť tieto
podoby názvu ÚGKK SR spolu s uvedením zdroja
informácie.

čiastka 2 – 3

5) Podávať ÚGKK SR podnet na štandardizáciu alebo
úpravu názvov.
6) Podávať odborné informácie, stanoviská a vysvetlenia súvisiace s názvami evidovanými v katastri
nehnuteľností.
7) Dokumentovať štandardizované geografické názvy,
správy, názvoslovné publikácie, technické predpisy
a materiály týkajúce sa činností súvisiacich s geografickými názvami.
8) Aktualizovať zmenené názvy v katastrálnom operáte.
9) Vyjadriť sa k návrhom názvov ulíc a iných verejných
priestranstiev, ak o to požiada obec.
10) Predkladať zápisnice zo zasadnutia názvoslovného
zboru okresnému úradu v sídle kraja, katastrálnemu odboru, ak názvoslovný zbor zasadal.
11) Overovať správnosť použitia štandardizovaných
geografických názvov v zoznamoch názvoslovia
a schvaľovať zoznamy názvoslovia pri revízii údajov
katastra nehnuteľností a pri obnove katastrálneho
operátu novým mapovaním. V prípade zistenia
neštandardizovaných názvov, postúpiť tieto názvy
ÚGKK SR na štandardizáciu.
Čl. 3
Zloženie názvoslovného zboru
1) Názvoslovný zbor má predsedu, tajomníka a ďalších členov.
2) Predsedom názvoslovného zboru je spravidla vedúci technického oddelenia, dokumentácie a poskytovania informácií.
Tajomníkom názvoslovného zboru je spravidla
zamestnanec technického oddelenia, dokumentácie
a poskytovania informácií. Odporúča sa, aby členmi
názvoslovného zboru boli: člen komisie na určovanie názvov ulíc a verejných priestranstiev, učiteľ
slovenského jazyka alebo jazykovedec a zamestnanec štátneho archívu.
3) Členstvo v názvoslovnom zbore je nezastupiteľné.
4) Počet členov názvoslovného zboru určuje vedúci
okresného úradu, katastrálneho odboru na návrh
vedúceho technického oddelenia, dokumentácie
a poskytovania informácií.
5) Predsedu, tajomníka a členov názvoslovného zboru
vymenúva a odvoláva vedúci okresného úradu,
katastrálneho odboru.
Čl. 4
Finančné zabezpečenie názvoslovného
zboru
1) Náklady na činnosť názvoslovného zboru sú hradené z rozpočtu okresného úradu, katastrálneho
odboru.
2) Funkcia predsedu, tajomníka a členov zboru je
čestná. Za jej výkon nepatrí odmena.
3) Cestovné náhrady spojené s účasťou členov
v názvoslovnom zbore uhrádza zamestnávateľ. Ak
je členom názvoslovného zboru dôchodca, cestovné
náhrady uhradí okresný úrad, katastrálny odbor.
4) Za prácu osobitne vyžiadanú od experta môže byť
vyplatená odmena podľa uzavretej dohody medzi
expertom a okresným úradom, katastrálnym odborom (§ 226 Zákonníka práce).

čiastka 2 – 3
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Čl. 5
Rokovanie názvoslovného zboru
Podrobnosti o spôsobe rokovania názvoslovného
zboru sú stanovené v rokovacom poriadku názvoslovného zboru, ktorý tvorí prílohu č. 2 k Rozhodnutiu
predsedníčky ÚGKK SR č. P-1849/2014 o vydaní vzorového štatútu a rokovacieho poriadku názvoslovného
zboru okresného úradu, katastrálneho odboru.
Čl. 6
Účinnosť
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7) Názvoslovný zbor je spôsobilý rokovať alebo sa na
hlasovaní uznášať, ak je na rokovaní prítomná
nadpolovičná väčšina všetkých členov.
8) Uznesenie názvoslovného zboru je platné, ak za
jeho prijatie hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas
predsedu názvoslovného zboru.
Čl. 2
Tento rokovací poriadok nadobúda účinnosť
..............................

Tento štatút nadobúda účinnosť .................................
Vedúci Okresného úradu ................,
katastrálneho odboru
Vedúci Okresného úradu ................,
katastrálneho odboru
Príloha č. 2 k č. P-1849/2014
Vzorový
ROKOVACÍ PORIADOK
názvoslovného zboru
Čl. 1
1) Rokovanie názvoslovného zboru sa koná podľa
potreby.
2) Názvoslovný zbor:
a) prerokúva doručené návrhy názvov alebo
podnety na zmenu názvov,
b) prerokúva zoznamy názvoslovia pri revízii údajov
katastra nehnuteľností a pri obnove katastrálneho operátu novým mapovaním.
3) Predseda názvoslovného zboru:
a) usmerňuje činnosť názvoslovného zboru,
b) zvoláva a riadi rokovanie názvoslovného zboru,
c) schvaľuje zoznamy názvoslovia,
d) potvrdzuje správnosť zápisníc o rokovaniach
názvoslovného zboru.
4) Tajomník názvoslovného zboru:
a) vedie písomnú agendu názvoslovného zboru,
b) pripravuje materiály na rokovanie názvoslovného
zboru,
c) dokumentuje výsledky činnosti názvoslovného
zboru,
d) overuje správnosť použitia štandardizovaných
geografických názvov v zoznamoch názvoslovia,
e) v prípade zistenia neštandardizovaných názvov,
postupuje tieto názvy ÚGKK SR na štandardizáciu,
f) vypracúva písomné stanovisko k návrhom názvov geografických objektov.
5) Členovia názvoslovného zboru:
a) prerokúvajú materiály súvisiace so štandardizáciou geografických názvov,
b) plnia úlohy, ktorými ich poverí predseda názvoslovného zboru,
c) uplatňujú výsledky štandardizácie.
6) O rokovaní názvoslovného zboru tajomník vyhotovuje zápisnicu, v ktorej uvedie účasť členov,
priebeh rokovania a prijaté uznesenia. Zápisnicu
overuje svojím podpisom predseda názvoslovného
zboru.

10.
Rozhodnutie
predsedníčky Úradu geodézie, kartografie
a katastra Slovenskej republiky
č. P – 4937/2014 zo dňa 7. 8. 2014
o zriadení Terminologickej komisie pre
odvetvie geodézie, kartografie a katastra
Čl. 1
Podľa čl. 7 ods. 3 Štatútu Úradu geodézie,
kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len
„úrad“) schváleného uznesením vlády Slovenskej
republiky č. 363/2009 z 13. mája 2009 a podľa
uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 238/2014
z 21. mája 2014 k Správe o stave používania štátneho
jazyka na území Slovenskej republiky zriaďujem Terminologickú komisiu pre odvetvie geodézie, kartografie
a katastra (ďalej len „komisia“) ako poradný orgán
predsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky na posudzovanie a tvorbu slovenskej
odbornej terminológie patriacej do pôsobnosti úradu.
Čl. 2
Úlohou komisie je :
- sledovať, zjednocovať a ustaľovať odbornú terminológiu pre odvetvie geodézie, kartografie a katastra
nielen z hľadiska odbornosti, ale aj z hľadiska
používania štátneho jazyka,
- zabezpečiť aktualizáciu terminologického slovníka
geodézie, kartografie a katastra,
- poskytovať
poradenskú
v oblasti svojej pôsobnosti,

a konzultačnú

službu

- spolupracovať s Jazykovedným ústavom Ľ. Štúra
SAV a s akademickými inštitúciami.
Čl. 3
Podrobnosti o zložení, činnosti a rokovaní komisie
ustanovuje Štatút komisie. Predsedu a členov komisie
menuje a odvoláva predseda úradu.
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Čl. 4

slovníka na zverejnenie v analógovej podobe,
e) sledovanie a zabezpečovanie väzby na odbornú terminológiu pre odvetvie geodézie, kartografie a katastra a príbuzných odvetví v ústredných orgánoch štátnej správy, s ktorými
má úrad uzatvorenú dohodu o spolupráci,
sledovanie vývoja novej techniky a nových
technológií v odvetví z pohľadu ich vplyvu na
odbornú terminológiu,
f) posudzovanie správnosti používaných termínov v oblasti svojej pôsobnosti,
g) príprava stanovísk a vyjadrovanie sa k sporným termínom a k sporným výkladom termínov
v oblasti svojej pôsobnosti,
h) zjednocovanie a zabezpečovanie správneho
používania odborných termínov vo všeobecne
záväzných právnych predpisoch a v interných
predpisoch, ktorých vydavateľom alebo spoluvydavateľom je úrad,
i) sledovanie, ovplyvňovanie a zjednocovanie
terminológie v európskych a medzinárodných
normách v oblasti svojej pôsobnosti,
j) navrhovanie a súčinnosť pri tvorbe slovenských technických noriem v oblasti svojej
pôsobnosti,
k) informovanie odbornej verejnosti, vykonávanie
terminologickej osvety odboru geodézie, kartografie a katastra o problematike terminológie, o svojej činnosti a o dosiahnutých výsledkoch,
l) informovanie vedenia úradu o svojej činnosti,
o koncepčných zámeroch a o dosiahnutých
výsledkoch.

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 1. septembra 2014.
Bratislava, dňa 27. 8. 2014
Ing. Mária Frindrichová, v. r.
predsedníčka

11.
Štatút
Terminologickej komisie pre odvetvie
geodézie, kartografie a katastra pri Úrade
geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky
V zmysle Rozhodnutia predsedníčky úradu č. P4937/2014 zo dňa 7. augusta 2014 o zriadení Terminologickej komisie pre odvetvie geodézie, kartografie
a katastra a v zmysle čl. 5 ods. 3 písm. b) Organizačného poriadku Úradu geodézie, kartografie
a katastra Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“)
schváleného Rozhodnutím predsedníčky úradu č. P5724/2012 zo dňa 5. októbra 2012 o schválení
Organizačného poriadku úradu v znení neskorších
zmien
vydávam
tento Štatút Terminologickej komisie pre odvetvie
geodézie, kartografie a katastra pri Úrade geodézie,
kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len
„Terminologická komisia“).
Čl. 1
Úlohy Terminologickej komisie
Terminologická komisia je poradným orgánom
predsedníčky úradu na posudzovanie a tvorbu
slovenskej terminológie pre odvetvie geodézie,
kartografie a katastra.
2. Úlohou Terminologickej komisie je:
a) sledovanie, zjednocovanie a ustaľovanie odbornej terminológie pre odvetvie geodézie,
kartografie a katastra z hľadiska odbornosti
a z hľadiska používania štátneho jazyka,
b) poskytovanie poradenskej a konzultačnej
služby v oblasti svojej pôsobnosti,
c) spolupráca s Jazykovedným ústavom Ľ. Štúra
SAV a s akademickými inštitúciami v oblasti
svojej pôsobnosti,
d) zabezpečovanie priebežnej aktualizácie terminologického slovníka geodézie, kartografie
a katastra (ďalej len „terminologický slovník“),
príprava zverejnenia elektronickej podoby
terminologického slovníka na webovom sídle
úradu, následná priebežná aktualizácia terminologického slovníka a v odôvodnených časových periódach príprava terminologického
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Čl. 2
Zloženie Terminologickej komisie
1.

1.

2.
3.

4.

Členmi Terminologickej komisie sú odborníci úradu,
ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej
správy, vedeckých a vedecko-technických inštitúcií,
vysokých škôl, stredných odborných škôl, organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti úradu, katastrálnych autorít a komerčnej sféry, záujmov ktorých
sa činnosť Terminologickej komisie týka.
Predsedom Terminologickej komisie je zamestnanec úradu.
Tajomníkom Terminologickej komisie je zamestnanec niektorej z organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti úradu.
Okrem členov Terminologickej komisie sa môžu
prizvať na jej rokovanie aj ďalší odborníci
nezastúpených rezortov.
Čl. 3
Menovanie členov Terminologickej komisie

1.
2.

Členov Terminologickej komisie menuje a odvoláva
predsedníčka úradu.
Členov Terminologickej komisie z inštitúcií a organizácií mimo úradu a mimo organizácií v jeho
zriaďovateľskej pôsobnosti menuje predsedníčka
úradu na základe návrhu predstaviteľov týchto
inštitúcií a organizácií.
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Čl. 4
Práva a povinnosti členov
Terminologickej komisie
1. Členovia Terminologickej komisie sú oprávnení
podávať návrhy na prerokúvanie všetkých otázok
týkajúcich sa terminológie pre odvetvie geodézie,
kartografie a katastra.
2. Navrhovaný termín, ktorým sa má trvalo obohatiť
slovná zásoba slovenčiny v danej odbornej oblasti,
pripraví navrhovateľ na prerokovanie v komisii takto:
a) navrhne termín v slovenskom jazyku a uvedie
k nemu zodpovedajúce ekvivalenty v anglickom,
nemeckom, francúzskom a českom jazyku,
b) termín definuje prekladom významovo zodpovedajúcim originálu,
c) presne cituje zdroj, z ktorého bol termín prevzatý
a priloží definície v danom jazyku,
d) ak preklad definície nie je jednoznačne
zrozumiteľný, upraví ju tak, aby nová definícia
bola zrozumiteľná, plne vystihovala zmysel
pôvodnej definície a zároveň vyhovovala aj
z jazykového hľadiska.
3. Písomné návrhy členov Terminologickej komisie
zaradí tajomník Terminologickej komisie do
programu rokovania, ak boli predložené na rokovanie najneskôr mesiac pred zasadnutím Terminologickej komisie. Tajomník Terminologickej komisie v koordinácii s predsedom Terminologickej
komisie najneskôr dva týždne pred plánovaným
zasadnutím Terminologickej komisie oboznámi
členov komisie s termínom rokovania a s obsahom
rokovania. O zaradení neskoršie doručených
návrhov do programu rokovania alebo navrhnutých
počas rokovania rozhodne predsedajúci Terminologickej komisie priamo na rokovaní.
4. Povinnosťou členov Terminologickej komisie je
zúčastňovať sa osobne zasadnutí Terminologickej
komisie a vyjadrovať sa k prerokúvaným otázkam.
Ak sa člen Terminologickej komisie nemôže
osobne zúčastniť zasadnutia, zašle svoje písomné
vyjadrenie k navrhovaným bodom programu
zasadnutia tajomníkovi Terminologickej komisie
najneskoršie do dňa rokovania.
5. Tajomník Terminologickej komisie po predchádzajúcom súhlase predsedu Terminologickej
komisie najneskôr do 31. januára predloží
predsedníčke úradu na schválenie návrh programu
činnosti Terminologickej komisie na
príslušný
kalendárny rok.
6. Členstvo v Terminologickej komisii je nezastupiteľné.
Čl. 5
Organizačné zabezpečenie činnosti
Terminologickej komisie

3.

2.

Zasadanie Terminologickej komisie sa koná podľa
potreby, najmenej jeden krát do roka. Zasadanie
Terminologickej komisie zvolá predseda, ak o to
požiada aspoň štvrtina členov Terminologickej
komisie.
Činnosť Terminologickej komisie zabezpečuje
tajomník Terminologickej komisie, ktorý zhromažďuje podkladové materiály, predkladá zápisnice

z rokovaní a pozvánky na rokovania predsedovi na
podpis.
Terminologická komisia si môže na prípravu
svojich zasadaní vytvoriť pracovné skupiny podľa
odborných hľadísk a v prípade potreby spolupracuje s externými odborníkmi.
Čl. 6
Rokovanie Terminologickej komisie

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Rokovanie Terminologickej komisie riadi jej predseda. V prípade dlhodobej neprítomnosti predsedu
Terminologickej komisie rokovanie riadi člen Terminologickej komisie určený podpredsedom úradu.
O hlavných problémoch pripravovaného rokovania
budú členovia Terminologickej komisie informovaní
pozvánkou s programom rokovania, prípadne aj
s materiálmi zaradenými na rokovanie, najmenej
14 dní pred zasadaním.
Predseda Terminologickej komisie zabezpečuje
spracovanie odborných posudkov k prerokúvaným
otázkam, ak je podľa názoru členov Terminologickej komisie odborné posúdenie potrebné.
Po prerokovaní jednotlivých bodov programu
zhrnie predseda Terminologickej komisie výsledok
rokovania a navrhuje prijať konkrétne uznesenie,
ktoré tajomník Terminologickej komisie zaznamená
do zápisnice z rokovania Terminologickej komisie.
Výsledkom rokovania Terminologickej komisie je
súbor termínov z odvetvia geodézie, kartografie
a katastra s určením termínov zásadného významu. Terminologická komisia predloží súbor termínov s odporúčaním ich schválenia predsedníčke
úradu. Po schválení predsedníčkou úradu sa stanú
platnými.
O výsledku rokovania Terminologickej komisie
tajomník Terminologickej komisie vyhotoví zápisnicu, ktorú po podpise predsedom dostanú všetci
jej členovia, podpredseda úradu a predsedníčka
úradu.
Schválená terminológia sa publikuje v Terminologickom slovníku zverejnenom na webovom
sídle úradu. Problematika zásadného významu sa
publikuje vo vedeckom a odbornom periodiku
Geodetický a kartografický obzor.
Čl. 7
Odmeňovanie členov Terminologickej komisie

1.

2.

3.
1.
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Funkcie členov Terminologickej komisie vrátane jej
predsedu a tajomníka sú čestné – bez nároku na
odmenu.
Náhrady spojené s cestovnými náležitosťami
v súvislosti so zasadaním Terminologickej komisie
hradí členom podľa príslušných platných predpisov
vysielajúca organizácia.
Odborné posudky – expertízy možno odmeňovať
podľa platných predpisov.
Čl. 8

Tento Štatút Terminologickej komisie nadobúda
účinnosť dňom 1. septembra 2014.
Ing. Mária Frindrichová, v. r.
predsedníčka
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12.
Rozhodnutie
predsedníčky Úradu geodézie, kartografie a
katastra Slovenskej republiky
č. RP_UGKK SR-15/2014 zo dňa 21. júla 2014,

ktorým sa vydáva Rokovací poriadok
Redakčnej rady Spravodajcu Úradu geodézie,
kartografie a katastra Slovenskej republiky
Podľa článku 7 ods. 2 e) Štatútu Úradu geodézie,
kartografie a katastra Slovenskej republiky, schváleného vládou Slovenskej republiky uznesením č. 363
zo dňa 13. mája 2009, (ďalej len „úrad“) vydáva
predsedníčka úradu (ďalej len „predsedníčka“) rokovací
poriadok Redakčnej rady Spravodajcu Úradu geodézie,
kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len
„rokovací poriadok“):
Čl. I
Úvodné ustanovenia
1. Spravodajca Úradu geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky (ďalej iba „Spravodajca ÚGKK
SR“) ako dôležitý komponent informačnej infraštruktúry
úradu je rezortná periodická publikácia – úradný vestník
slúžiaca na informovanie najmä zamestnancov
vlastného úradu, organizácií úradu, katastrálnych odborov okresného úradu, orgánov a organizácií vykonávajúcich geodetické, kartografické a katastrálne
práce, geodetov a právnikov zaoberajúcich sa geodéziou, kartografiou a katastrom nehnuteľností, pedagógov a vedeckých pracovníkov v odbore geodézia,
kartografia a kataster nehnuteľností a ďalších zainteresovaných orgánov, organizácií a odborníkov.
2. Redakčná rada Spravodajcu ÚGKK SR (ďalej iba
„redakčná rada“) je kolektívny orgán, ktorý rokuje,
posudzuje predkladané materiály a navrhuje ich poradie
do pripravovanej čiastky Spravodajcu ÚGKK SR.
3. Rokovanie redakčnej rady vedie predseda redakčnej
rady a počas jeho neprítomnosti predsedom redakčnej
rady ustanovený člen redakčnej rady alebo podpredsedom úradu ustanovený zamestnanec úradu
(ďalej len „predsedajúci“). Predsedu redakčnej rady
menuje a odvoláva predsedníčka úradu.
4. Rokovanie redakčnej rady zvoláva predsedajúci.
Predsedajúci informuje podpredsedu úradu o pripravovanom rokovaní redakčnej rady.
5. Redakčná rada rokuje spravidla raz za štvrťrok tesne
pred predpokladaným redakčným uzavretím príslušnej
čiastky Spravodajcu ÚGKK SR. V prípade potreby
možno zvolať i osobitné rokovanie redakčnej rady.
6. Rokovanie redakčnej rady je neverejné.
7. Zásady a spôsob práce redakčnej rady upravuje
tento rokovací poriadok.
Čl. II
Úlohy redakčnej rady
1. Redakčná rada prerokúva písomné návrhy na zaradenie do pripravovanej čiastky Spravodajcu ÚGKK
SR.
2. Redakčná rada prerokúva aj koncepčné, odborné a
organizačné materiály, týkajúce sa tvorby a zverejňovania Spravodajcu ÚGKK SR, navrhuje a odporúča
predsedníčke ÚGKK SR spôsoby ich riešenia
z hľadiska potrieb úradu.
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3. Redakčná rada prerokúva raz za dva roky predsedom redakčnej rady k termínu 31. august spracovaný
dokument o činnosti redakčnej rady a o tvorbe
a zverejňovaní Spravodajcu ÚGKK SR, ktorý predseda
redakčnej rady po prerokovaní v redakčnej rade bez
meškania ponúkne na rokovanie porady vedenia úradu
/ Kolégia predsedníčky úradu.
Čl. III
Účastníci rokovania redakčnej rady
1. Členmi redakčnej rady sú predsedníčkou úradu
ustanovení zástupcovia každého odboru, príp. aj
zástupcovia ďalších útvarov úradu.
2. Účasť všetkých pozvaných členov redakčnej rady na
rokovaní redakčnej rady je povinná.
3. Ak sa člen redakčnej rady nemôže zúčastniť na
rokovaní redakčnej rady, je povinný túto skutočnosť
oznámiť predsedovi redakčnej rady a požiadať riaditeľa
svojho odboru o vyslanie zástupcu na rokovanie.
4. Účastníci rokovania redakčnej rady potvrdzujú svoju
prítomnosť na rokovaní podpisom na prezenčnej listine,
ktorú dokumentuje predseda redakčnej rady.
Čl. IV
Materiály na rokovanie redakčnej rady
1. Redakčná rada rokuje na podklade písomných
materiálov – návrhov do pripravovanej čiastky
Spravodajcu ÚGKK SR, ktoré predložili predsedovi
redakčnej rady v čase od ostatného rokovania
redakčnej rady o príprave čiastky Spravodajcu ÚGKK
SR jej jednotliví členovia, a na podklade písomných
návrhov do pripravovanej čiastky predložených priamo
na rokovaní redakčnej rady.
2. Za kompletné a aktuálne spracovanie textu navrhovanej informácie do pripravovanej čiastky Spravodajcu
ÚGKK SR a bezodkladné priebežné posunutie tejto
informácie prostredníctvom zástupcu svojho odboru/
útvaru v redakčnej rade predsedovi redakčnej rady
zodpovedá riaditeľ/vedúci vecne príslušného odboru/
útvaru. Odovzdať písomné návrhy predsedovi redakčnej rady až priamo na rokovaní redakčnej rady možno
iba vo výnimočných prípadoch.
3. Podľa významnosti dokumentu a podľa jeho rozsahu
sa rozhodne o zverejnení dokumentu v Spravodajcovi
ÚGKK SR v plnom rozsahu, alebo o zverejnení iba
informácie o jeho existencii – vzniku (názov/ podstata
dokumentu, číslo dokumentu, príp. kde sa dá plný text
získať).
4. Do pripravovanej čiastky budú zaradené dokumenty
informujúce o vzniku, zmene a zániku
orgánov,
organizácií a ich relevantných organizačných jednotiek
(štatút, organizačný poriadok), o vzniku, zmene
a zániku medzirezortných dohôd ÚGKK SR s inými
partnermi, iných dohôd ÚGKK SR s vnútroštátnymi aj
zahraničnými partnermi, dohôd priamo riadených
rezortných organizácií s ich partnermi, o vzniku, zmene
a zániku (štatút, organizačný poriadok) komisií (riadiaca, skúšobná, organizačná, poradná, delimitačná,
investičná, atestačná, redakčná, autorizačná, rozkladová, pracovná a pod.) a ich personálnej zostavy
(menovanie za člena komisie, menovanie predsedu
komisie, skončenie pôsobenia vo funkcii a pod.), zmeny
v riadiacich funkciách relevantných orgánov a organizácií, prijatie, zmena a zrušenie všeobecne právne
záväzných relevantných predpisov a interných predpi-
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sov vrátane usmernení, relevantné rozhodnutia v správnom konaní (štandardizácia geografických názvov a i.),
zmeny hraníc a výmer administratívnych jednotiek a katastrálnych území, vyhlásenie platnosti nových súborov
geodetických informácií a nových súborov popisných
informácií po obnove katastrálneho operátu, skončenie
tvorby vektorovej katastrálnej mapy v katastrálnom
území s jej povinnou aktualizáciou, preklasifikovanie
spôsobu aktualizácie vektorovej katastrálnej mapy, zápis registra obnovenej evidencie pozemkov do katastra,
zápis projektu pozemkovej úpravy do katastra, prijatie
nových autorizovaných programov na spravovanie
informačného systému katastra nehnuteľností, vydanie
osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti rozhodovať
o návrhu na vklad práva do katastra nehnuteľností,
vydanie osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti
fyzických osôb na overovanie činností podľa § 6 zákona
č. 215/1995 o geodézii a kartografii, vydanie / aktualizácia relevantnej technickej normy, adresy a organizačné členenie relevantných organizácií a i.
Čl. V
Priebeh rokovania redakčnej rady
1. Redakčná rada rozhoduje väčšinou hlasov prítomných členov redakčnej rady. V prípade rovnosti počtu
hlasov rozhoduje hlas predsedajúceho.
2. Pravidelným bodom programu rokovania redakčnej
rady je zhodnotenie zverejnenia predchádzajúcej
čiastky Spravodajcu ÚGKK SR. Osobitný dôraz sa
kladie na správnosť číslovania jednotlivých príspevkov
v Spravodajcovi ÚGKK SR, na správnosť priebežného
postupného číslovania strán vo všetkých čiastkach
jedného ročníka od 1 v prvej čiastke Spravodajcu, na
správnosť priebežného postupného číslovania príspevkov v Normatívnych častiach všetkých čiastok jedného
ročníka od 1 v prvej čiastke ročníka a tiež v Oznamovacích častiach všetkých čiastok jedného ročníka od
1 v prvej čiastke ročníka a na zverejnenie kompletného
prehľadu (obsahu všetkých čiastok v príslušnom
ročníku) v poslednej čiastke každého ročníka.
3. Podľa postupu stanoveného predsedajúcim redakčnej rady sa prerokuje vhodnosť a spôsobilosť všetkých
došlých návrhov na zverejnenie v pripravovanej čiastke
Spravodajcu ÚGKK SR, určí sa ich začlenenie do
oddielov „Normatívna časť“, „Oznamovacia časť“ a
„Samostatná/é príloha/y“, a určí sa ich poradie.
Čl. VI
Záznam z rokovania redakčnej rady
1. O priebehu rokovania redakčnej rady sa štandardne
nevyhotovuje záznam. Z rokovania sa na podnet hociktorého člena a po schválení podnetu predsedajúcim
redakčnej rady môže vyhotoviť záznam, ktorý schvaľuje
predsedajúci.
2. Záznam sa doručuje elektronicky členom redakčnej
rady a podpredsedovi ÚGKK SR.
Čl. VII
Záverečné ustanovenia
Tento rokovací poriadok redakčnej rady nadobúda
účinnosť 1. augusta 2014.
Ing. Mária Frindrichová, v. r.
predsedníčka
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13.
Usmernenie
Úradu geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky
č. USM_ÚGKK SR_2 /2014,
ktorým sa ustanovuje jednotný postup
katastrálnych odborov okresných úradov
pri výbere správnych poplatkov za úkony
a konania podľa zák. č. 145/1995 Z. z.
a pri výbere poplatkov za poskytovanie údajov
z katastrálneho operátu podľa
„Ponukového cenníka geodetických
a kartografických výkonov“
Čl. I
Účelom tohto usmernenia je stanoviť jednotný postup
katastrálnych odborov okresných úradov (ďalej len
„katastrálny odbor“) pri výbere správnych poplatkov za
úkony a konania spoplatňované podľa položky 2, 10, 11
a 11a sadzobníka správnych poplatkov zák. č.145/1995
Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zák. č.145/1995 Z. z.“) a pri výbere
poplatkov za poskytovanie údajov z katastrálneho
operátu podľa „Ponukového cenníka geodetických
a kartografických výkonov“.
Čl. II
1) Podľa § 2 ods. 1 zák. č. 180/2013 Z. z.
o organizácii miestnej štátnej správy (ďalej len „zák. č.1
80/2013 Z. z.“) je okresný úrad miestny orgán
štátnej správy. Okresný úrad je preddavková
organizácia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
2) Podľa § 2 ods.3 zák.č.180/2013 Z. z. štátnu
správu vykonáva odbor okresného úradu alebo organizačný útvar odboru okresného úradu (ďalej len
„organizačný útvar“) určený Smernicou Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky
č. SVS-OMSZV12013/022320 z 13. septembra 2013, ktorou sa upravujú podrobnosti o vnútornej organizácii okresného
úradu.
3) Organizačný útvar okresného úradu nie je
štátnym orgánom, vykonáva však štátnu správu za
štátny orgán, ktorým je okresný úrad.
Čl. III
1) Podľa § 1 zák.č.145/1995 Z. z. sa správne
poplatky platia za úkony a konania orgánov štátnej
správy, vyšších územných celkov, obcí, štátnych
archívov a Datacentra (ďalej len „správne orgány“).
2) Predmetom poplatkov podľa § 2 zák. č.145/1995
Z. z. sú úkony a konania správnych orgánov, ktoré sú
uvedené v sadzobníku správnych poplatkov.
3) Poplatníkom je podľa § 3 zák. č.145/1995 Z. z.
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá dala podnet
na úkon alebo konanie.
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Čl. IV
Spoplatňovanie úkonov a konaní podľa
zák. č. 145/1995 Z. z., ak o vykonanie úkonu
alebo o začatie konania žiada organizačný útvar
toho istého okresného úradu
1) Ak o vykonanie úkonu
(napr. výpis z listu
vlastníctva, kópia z katastrálnej mapy....) žiada organizačný útvar toho istého okresného úradu, katastrálny
odbor správny poplatok nevyberie; v opačnom prípade by išlo o splynutie oprávnenia správneho orgánu
(katastrálny odbor) správny poplatok vybrať a povinnosti toho istého správneho orgánu (iný organizačný
útvar toho istého okresného úradu) poplatok uhradiť.
2) Na poskytnutom dokumente (napr. výpis z listu
vlastníctva, kópia z katastrálnej mapy ...) katastrálny
odbor uvedie text „úkon sa podľa zák. č. 145/1995
Z. z. nespoplatňuje“. Katastrálny odbor okresného
úradu nepoužije na vyznačenie tejto skutočnosti
pečiatku „oslobodené od správnych poplatkov“, nakoľko sa nejedná o oslobodenie od správneho poplatku.
3) Ak podá návrh na začatie konania (návrh na
vklad)
a) organizačný útvar toho istého okresného úradu
(ako navrhovateľ), katastrálny odbor okresného
úradu správny poplatok nevyberie; v opačnom
prípade by išlo o splynutie oprávnenia správneho
orgánu (katastrálny odbor) správny poplatok vybrať
a povinnosti toho istého správneho orgánu (iný
organizačný útvar toho istého okresného úradu)
poplatok uhradiť; na návrhu na vklad katastrálny
odbor uvedie text „konanie sa podľa zák. č.
145/1995 Z. z. nespoplatňuje“,
b) druhý účastník konania (ako navrhovateľ),
katastrálny odbor konanie spoplatní podľa zák.
č. 145/1995 Z. z.,
c) organizačný útvar toho istého okresného úradu
s druhým účastníkom konania (obaja ako navrhovatelia), katastrálny odbor konanie spoplatní
podľa zák. č. 145/1995 Z. z.
Čl. V
Spoplatňovanie úkonov a konaní podľa
zák. č. 145/1995 Z. z., ak o vykonanie úkonu alebo
o začatie konania žiada organizačný útvar
iného okresného úradu
Ak o vykonanie úkonu (napr. výpis z listu vlastníctva,
kópia z katastrálnej mapy ...) alebo o začatie konania
(návrh na vklad) žiada organizačný útvar iného
okresného úradu, katastrálny odbor správny poplatok
vyberie a úkon alebo návrh na začatie konania
spoplatní podľa položky 2, 10 alebo 11 alebo 11a
sadzobníka správnych poplatkov zák. č. 145/1995 Z. z.
Organizačný útvar iného okresného úradu vystupuje a
koná v mene svojho okresného úradu ako miestny
orgán štátnej správy.
Čl. VI
Spoplatňovanie úkonov a konaní, ak o vykonanie
úkonu alebo o začatie konania žiada centrum
podpory
Ak o vykonanie úkonu (napr. výpis z listu vlastníctva,
kópia z katastrálnej mapy ...) alebo o začatie konania
(návrh na vklad) žiada Centrum podpory ako orga-
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nizačná zložka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
alebo priamo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
katastrálny odbor správny poplatok vyberie a úkon
alebo návrh na začatie konania spoplatní podľa položky
2, 10 alebo 11 alebo 11a sadzobníka správnych
poplatkov zák. č. 145/1995 Z. z.
Čl. VII
Spoplatňovanie poskytovania údajov
z katastrálneho operátu podľa „Ponukového
cenníka geodetických a kartografických výkonov“
Katastrálny odbor pri poskytovaní údajov z katastrálneho operátu, ktoré sa spoplatňujú podľa „Ponukového
cenníka
geodetických
a kartografických
výkonov“ postupuje primerane podľa ustanovení Čl. IV
odsek 1, 2, Čl. V a VI.
Čl. VIII
Toto usmernenie nadobúda účinnosť 3. marca 2014.
Ing. Mária Frindrichová v. r.
predsedníčka

14.
Usmernenie
Úradu geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky
č. USM_UGKK SR_3/2014, zo dňa 07. 04. 2014
na opravu podrobných bodov a výmer
pozemkov evidovaných ako parcely registra
„C“ a parciel registra „E“
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej
republiky (ďalej len „úrad“) vydáva toto usmernenie:
Čl. I
Účel usmernenia
(1) Účelom tohto usmernenia je zjednotiť postup
katastrálnych odborov okresných úradov (ďalej len
KOOÚ“) pri oprave podrobných bodov a výmer parciel
bez zmeny polohy správne vyznačených hraníc
pozemku v teréne, pričom nedochádza k vzniku,
zmene, alebo zániku práva k pozemkom. Usmernenie
špecifikuje prípady, v ktorých sa postupuje podľa
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov – v súlade s čl.
II ods. 4 (ďalej len „oprava formálnym spôsobom“),
prípady v ktorých sa nepostupuje podľa správneho
poriadku (ďalej len „oprava neformálnym spôsobom“),
alebo prípady v ktorých je možné vykonať nové určenie
podrobných bodov a súvisiaci výpočet výmery pozemku
evidovaného ako parcela registra „C“ (ďalej len „výmera
parcely registra „C“ “) a parcely registra „E“ v procese
tvorby geometrického plánu.
(2) Usmernenie bližšie upravuje ustanovenia zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.
o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných
práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení
neskorších predpisov, s osobitým zreteľom na § 59 ods.
1 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise
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vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov a § 58a ods.
2 a 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise
vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len
„vyhláška“).
Čl. II
Všeobecné ustanovenia
(1) Hranice pozemkov sú v katastrálnej mape, resp.
v mape určeného operátu zobrazené spojnicami
podrobných lomových bodov. Podrobné lomové body
sa určujú s kódom kvality podľa prílohy č. 12 vyhlášky.
1
Opravou chybne zobrazených hraníc pozemkov ) sa
rozumie oprava chybného určenia podrobných bodov
hranice (t. j. čísla bodu, súradníc bodu, prípadne kódu
kvality bodu) bez zmeny pôvodného, správne
vyznačeného priebehu hranice pozemku v teréne.
(2) Výmera pozemku evidovaného ako parcela
registra „C“ je plošný obsah pozemku na zemskom
povrchu premietnutý do roviny súradnicového systému
Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej (ďalej len
„S-JTSK“). Výmera pozemku sa určuje výpočtom zo
súradníc lomových bodov hranice pozemku a vyjadruje
sa v celých štvorcových metroch. Výmera parcely
registra „C“ a parcely registra „E“ sa určovala v súlade
s predpismi účinnými v čase jej prevzatia do katastra aj
ako sprostredkovaná veličina pomocou grafických
metód z mapového listu, na ktorom bol pozemok zobrazený, alebo súčtom plôch geometrických obrazcov, na
ktoré bola parcela prípadne pozemok rozložená, alebo
výpočtom z priamo meraných mier.
(3) Ustanovenia tohto usmernenia sa nevzťahujú na
katastrálne územia s dokumentovanou číselnou vektorovou katastrálnou mapou (ďalej len „VKMč“), ktorá
vznikla metódou kartometrickej obnovy mapového listu
bez výpočtu súradníc podrobných bodov z originálnych
údajov získaných pri terénnych meračských prácach.
(vektorové mapy s kódom kvality 2).
(4) Oprava chybne určenej výmery parcely sa
vykonáva
a) formálnym spôsobom, ak je predmetom oprava
výmery parcely registra „C“ zapísaná na liste
vlastníctva,
b) neformálnym spôsobom, ak je predmetom oprava
výmery parcely registra „C“, ktorá nie je zapísaná
na liste vlastníctva, alebo výmera parcely registra „E“,
c) neformálnym spôsobom v procese tvorby geometrického plánu, kedy sa navrhne oprava výmery
parcely registra „E“ za predpokladu splnenia
2
podmienok stanovených osobitým predpisom ),

1

) § 59 ods. 1 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností
a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam
(katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.

2

) § 59 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise
vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny
zákon) v znení neskorších predpisov.
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(5) Oprava chybného zobrazenia hranice sa vykonáva
neformálnym spôsobom opravou podrobných
bodov s kódom kvality T=1 až T=4 vo VKMč alebo
opravou podrobných bodov s kódom kvality T=1
a T=2 v nečíselnej vektorovej katastrálnej mape
s implementovanými číselnými výsledkami meraní
(ďalej len „VKMi“) a v súbore prevzatých meraní
(ďalej len „SPM“),
b) v procese tvorby geometrického plánu, ak sa pri
splnení podmienok uvedených v čl. VI opravuje
chybné zobrazenie hranice definovanej vo VKMi
a v SPM podrobnými bodmi s kódom kvality T=3
a T=4.

a)

(6) Ak oprava chybného zobrazenia hranice podľa
odseku 5 vyvolá potrebu opravy výmery parcely registra
„C“, je nevyhnutné vykonať opravu formálnym
spôsobom podľa odseku 4 písm. a), alebo neformálnym
spôsobom podľa odseku 4 písm. b).
(7) Určenie podrobného bodu s kódom kvality T=5
(so základnou strednou súradnicovou chybou m xy bez
rozlíšenia presnosti) v S-JTSK pri aktualizácii VKMi,
alebo pri tvorbe SPM, alebo oprava zobrazenia hranice
v dôsledku korigovania nepresného zákresu vo
vektorovej katastrálnej mape transformovanej (ďalej len
„VKMt“), alebo vo vektorovej mape určeného operátu
(ďalej len „VMUO“), alebo zosúladenie VMUO s vektorovou katastrálnou mapou, alebo zosúladenie VMUO,
VKMt, alebo VKMi s číselnými výsledkami meraní, sa
nepovažuje za opravu chybne zobrazenej hranice a toto
usmernenie sa na uvedené prípady nevzťahuje.
(8) Opravu podrobného bodu a výmery parcely
vykonáva KOOÚ v lehote ustanovenej osobitným
3
predpisom ). Návrh na opravu chyby podáva spravidla
vlastník pozemku alebo vyhotoviteľ geodetických
a kartografických činností (ďalej len „vyhotoviteľ“). Ak
návrh na opravu podá vyhotoviteľ, opravu vykoná
KOOÚ z vlastného podnetu, alebo ako výsledok
prešetrenia údajov katastra.
(9) Súčasť návrhu na opravu podľa odseku 4 písm.
a) a b) a odseku 5 písm. a) tvoria dve vyhotovenia
autorizačne overeného záznamu podrobného merania
zmien (ďalej len „ZPMZ“) a elektronické podklady na
aktualizáciu súboru popisných informácií (ďalej len
„SPI“) a súboru geodetických informácií (ďalej len
„SGI“).
(10) Technickým podkladom na vykonanie opravy
polohy podrobného bodu je úradne overený ZPMZ
a údaje výkazu výmer.
Čl. III
Ustanovenia týkajúce sa opravy polohy
podrobného bodu s kódom kvality T=1
(1) Preurčenie podrobného bodu sa vykoná, ak sa
opakovaným meraním na pôvodne označenom bode
potvrdí prekročenie krajnej polohovej odchýlky Δp.
(2) Kritérium pre posúdenie polohovej presnosti
podrobných bodov s kódom kvality T=1, resp. T=2,
3

) § 59 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise
vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny
zákon) v znení neskorších predpisov.
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určených po nadobudnutí účinnosti vyhlášky v znení
vyhlášky úradu č. 87/2013 Z. z. v prostredí globálnych
navigačných satelitných systémov (ďalej len „GNSS“)
v realizácii JTSK (s aplikáciou základnej transformácie)
vyplýva z deklarovaného kritéria pre základnú strednú
súradnicovú chybu uxy=0,08 m a preveruje sa podľa
kritéria [∆p]≤1,7uxy, čo predstavuje krajnú polohovú
odchýlku |Δp|≤0,14 m, pri rovnakom spôsobe určenia
totožného bodu.

(4) Výmeru parcely registra „C“ je možné opraviť, aj
4
keď spĺňa kritérium ) na posudzovanie rozdielov výmer
so súčasným určením súradníc lomových bodov
hranice pozemku určené podľa odseku 2

(3) Kritérium pre posúdenie polohovej presnosti
podrobných bodov s kódom kvality T=1, určených pred
nadobudnutím účinnosti vyhlášky v znení vyhlášky
úradu č. 87/2013 Z. z. v prostredí GNSS (dôsledok nejednotného spôsobu určenia polohy v súradnicovom
systéme S-JTSK, absencia základnej transformácie
a použitie matematicky nešpecifikovateľných lokálnych
transformácií) sa aplikuje rovnaké, ako pre podrobné
body s kódom kvality T=3 určené
pri pôvodných
terestrických meraniach bez pripojenia sa na aktívne
geodetické základy podľa kritéria pre základnú strednú
súradnicovú chybu uxy=0,14m (vztiahnuté na najbližšie
body podrobného polohového bodového poľa (ďalej len
„body PPBP“), z ktorých bolo pôvodné meranie
realizované) a preveruje sa podľa kritéria [∆p]≤1,7u xy,
čo predstavuje krajnú polohovú odchýlku |Δp|≤0,24 m.

(5) Za chybne určenú výmeru parcely registra „E“ sa
4
považuje taká výmera, ktorá nevyhovuje kritériu ) na
posudzovanie rozdielov medzi výmerou parcely
vypočítanou zo súradníc lomových bodov a výmerou
parcely vedenou v SPI.

a)
b)

Čl. V
Osobitné ustanovenia pre opravu podrobného
bodu s kódom kvality T=3 a T=4 vo VKMč
(1) Pri oprave podrobných bodov s kódom kvality
T=3 a T=4 vo VKMč (určených v S-JTSK pri originálnom terestrickom meraní) sa aplikujú nasledovné
kritériá:
a)

(4) Pri konaní o oprave polohy podrobného bodu
s kódom kvality T=1 podľa odseku 2, zašle KOOÚ
bezodkladne po vyriešení podania kópiu spisu odboru
katastrálnej inšpekcie úradu.
Čl. IV
Ustanovenia týkajúce sa opravy výmery parcely

b)

(1) Za chybne určenú výmeru parcely registra „C“ sa
4
považuje taká výmera, ktorá nevyhovuje kritériu ) na
posudzovanie rozdielov medzi výmerou pozemku
vypočítanou zo súradníc lomových bodov hraníc
pozemku a výmerou pozemku vedenou v SPI.
(2) Na účely opravy chybne určenej výmery parcely
registra „C“ možno použiť iba výpočet výmery zo
súradníc podrobných lomových bodov hranice pozemku
určených
a)
b)
c)

4

c)

odmeraním vyznačených lomových bodov v teréne,
vytýčením a označením lomových bodov v teréne,
geodetickým výpočtom so súčasným preverením
nadväznosti polohy podrobných bodov na situáciu
v teréne (príloha č. 1).

(3) Ak jeden alebo viacero podrobných lomových
bodov tvoriacich hranicu pozemku bolo určených inak
ako podľa odseku 2 (napr. body určené kartometricky
s kódom kvality T=5), nemožno podľa takto určenej
výmery vykonať v SPI opravu výmery parcely registra
„C“, nakoľko nie je možné preukázať, ktorá z porovnávaných výmer je chybná. V takomto prípade sa
výmera parcely evidovaná v SPI, ani v SGI nepovažuje
za chybnú, ale ich rozdiel indikuje stav nesúladu medzi
SPI a SGI.

) §58a ods. 2 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon
Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri
nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, v znení
neskorších predpisov.

na žiadosť vlastníka pozemku, ak sa postupuje
podľa článku II ods. 4 písm. a),
na žiadosť vyhotoviteľa, ak sa postupuje podľa
článku II ods. 4 písm. b).

kritérium pre posúdenie polohovej presnosti
podrobných bodov s kódom kvality T=3, vyplýva
z deklarovaného kritéria pre základnú strednú
súradnicovú chybu uxy=0,14 m (vztiahnuté na
najbližšie body PPBP, z ktorých bolo pôvodné
meranie realizované) a preveruje sa podľa kritéria
[∆p]≤1,7uxy, čo predstavuje krajnú polohovú odchýlku |Δp|≤0,24 m pri rovnakom spôsobe určenia
totožného podrobného bodu,
kritérium pre posúdenie polohovej presnosti
podrobných bodov s kódom kvality T=4, pre
základnú strednú súradnicovú chybu u xy=0,26 m
(vztiahnuté na najbližšie body PPBP, z ktorých
bolo pôvodné meranie realizované) a preveruje sa
podľa kritéria [∆p]≤1,7uxy, čo predstavuje krajnú
polohovú odchýlku |Δp|≤0,44 m pri rovnakom
spôsobe určenia totožného podrobného bodu,
kritérium ο݀ pre posudzovanie rozdielov
meraných dĺžok medzi dĺžkami určenými výpočtom
zo súradníc podrobných bodov a priamo meranými
dĺžkami v teréne ο݀ ൌ ݀݉ െ ݀݇ :
pre kód kvality podrobného bodu T=3:

ο݀ ൌ ͲǡͶʹ

ௗାଵଶ
ௗାଶ

,

pre kód kvality podrobného bodu T=4:
ௗାଵଶ

ο݀ ൌ Ͳǡͺ ௗାଶ .

(2) Pri meraní prostredníctvom GNSS ustanovuje
§ 56 ods. 6 vyhlášky kritérium |Δp|≤0,24 na porovnanie
polohovej odchýlky v určení totožného podrobného bodu s kódom kvality T=3 a T=4 z pôvodného terestrického merania v S-JTSK a v realizácii JTSK s využitím
základnej transformácie. KOOÚ rozhodne o spôsobe
opravy podrobného bodu (podľa odseku 4 až 6) vo
VKMč, ak sú splnené súčasne nasledovné podmienky:
a)

vyznačenie podrobného bodu v teréne od času
jeho pôvodného zmerania a následného určenia
súradníc s kódom kvality T=3 a T=4 nezmenilo
svoju polohu,
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v polohe podrobných bodov tvoriacich hranicu
predmetného pozemku je preukázateľne nesystematický posun.

(3) V prípade nesplnenia polohového kritéria
|Δp|≤0,24 podľa odseku 2 na podrobnom bode s kódom
kvality T=3 a T=4, a ak zároveň vektor posunu vykazuje
systematický charakter, nepovažuje sa tento stav za
chybu v katastri nehnuteľností a oprava sa nevykoná.
Vyhotoviteľ v takomto prípade vyhotoví ako súčasť
vektorového geodetického podkladu (ďalej len „VGP“)
5
vrstvu „BODY“ ).
(4) V prípade nesplnenia
polohového kritéria
|Δp|≤0,24 podľa odseku 2 na bode s kódom kvality T=3
a T=4, a ak zároveň vektor posunu na identických
bodoch nevykazuje systematický charakter, a nie je
účelné, alebo reálne možné vykonať určenie celého
bloku parciel v realizácii JTSK (napr. pri radovej zástavbe) je pri bodoch určených pri pôvodných terestrických meraniach vykonaných v rôznom čase potrebné opravu vykonať s prihliadnutím na kritéria
uvedené v odseku 1, t. j. opraviť na rovnaký vektor
posunu tie body, ktoré kritériá v ods. 1 nespĺňajú.
Výsledkom takejto opravy budú korektne určené
súradnice podrobných lomových bodov vzhľadom na
najbližšie body PPBP, z ktorých bolo pôvodné terestrické meranie v S-JTSK vykonané a zároveň sa vylúči
riziko zásahu do evidencie susedného pozemku
(patriacemu inému vlastníkovi), ktorý bol s vyhovujúcou
relatívnou presnosťou určený pri obnove katastrálneho
operátu novým mapovaním. Výsledný kód takto preurčeného podrobného bodu bude mať kód kvality T=3.
(5) V prípade nesplnenia polohového kritéria
|Δp|≤0,24 podľa odseku 2 na podrobnom bode s kódom
kvality T=3 a T=4, a ak zároveň vektor posunu
nevykazuje na identických bodoch systematický
charakter, a body PPBP sa v danej lokalite nezachovali, použije sa na posúdenie toho, ktoré podrobné body
budú predmetom opravy podľa odseku 4 vzájomné
porovnanie dostatočne výpovedného množstva dĺžok
priamo odmeraných medzi podrobnými bodmi a dĺžok
vypočítaných zo súradníc, aby sa mohlo aplikovať
kritérium uvedené v odseku 1 písm. c).
(6) V prípade nesplnenia polohového kritéria
|Δp|≤0,24 podľa odseku 2 na podrobnom bode s kódom
kvality T=3 a T=4, a ak zároveň vektor posunu
nevykazuje na identických bodoch systematický
charakter a vykonanie opravy nevytvorí nesúlad
v údajoch definujúcich susedný pozemok patriacemu
inému vlastníkovi (napr. oprava chybne určeného domu
situovaného vo vnútri vlastníckeho celku, alebo ak
opravované body sú jediné, ktorých vyznačenie sa
v teréne zachovalo) opravia sa body určením
v realizácii JTSK s novým kódom kvality T=1.
(7) Každú opravu vo VKMč posúdi KOOÚ individuálne podľa dostupných podkladov v SGI a v pred-

loženom ZPMZ. Výsledkom opravy je nový podrobný
bod s kódom kvality T=1 alebo T=3.
Čl. VI
Osobitné ustanovenia pre vektorovú katastrálnu
mapu nečíselnú
6

(1) Podľa osobitného predpisu ) možno pri vykonávaní geodetických a kartografických činností v katastrálnych územiach so spravovanou nečíselnou vektorovou katastrálnou mapou (ďalej len „VKMn“) preurčiť
v realizácii JTSK súradnice podrobných bodov s doterajším kódom kvality T=3 v prípade, ak sú splnené
nasledovné podmienky:
a)

b)

) Článok III ods. 4 usmernenia Úradu geodézie, kartografie
a katastra Slovenskej republiky č. USM_UGKK SR_9/2013,
zo dňa 19. 04. 2013, ktorým sa ustanovuje obsah a forma
podkladov na aktualizáciu súboru geodetických informácií
katastra nehnuteľností v katastrálnych územiach, v ktorých
je spravovaná číselná vektorová katastrálna mapa .

preurčovaný bod musí byť jednoznačne identifikovateľný a jeho vyznačenie v teréne je pôvodné,
t. j. od času jeho odmerania a následného určenia
súradníc s kódom kvality T=3 nezmenilo svoju
polohu (toto možno jednoznačne preukázať, napr.
odmeraním ďalších dvoch identických bodov
a porovnaním ich vzájomných vzdialeností z oboch
meraní),
meraním musí byť spoľahlivo preukázané, že nie
je splnené kritérium Δp≤0,24 m.

Súčasne sa aplikuje kritérium, ktoré umožňuje
preurčiť podrobný bod s pôvodným kódom kvality T=3,
aj keď poloha podrobného bodu vyhovuje polohovému
kritériu Δp ≤ 0,24 m, ale rozdiel dĺžky priamo meranej
medzi dvomi v teréne vyznačenými bodmi a dĺžky
vypočítanej zo súradníc, (pričom jeden bod je určený
z pôvodného terestrického merania a druhý z nového
merania v realizácii JTSK po základnej transformácii) je
väčší ako 0,3 m, alebo ak rozdiel dĺžky vypočítanej zo
súradníc bodov a dĺžky priamo odmeranej medzi dvomi
podrobnými bodmi na stavebnom objekte (pričom jeden
bod je určený z pôvodného terestrického merania
a druhý z nového merania v realizácii JTSK po
základnej transformácii) je väčší ako 0,1 m. Postup
podľa tohto bodu sa nepovažuje za opravu chyby v KN
a pri jeho aplikovaní sa nepostupuje podľa § 59
katastrálneho zákona.
(2) Pre účely opravy chybne určenej výmery parcely
registra „C“ vo VKMi, alebo v SPM možno použiť iba
výpočet výmery zo súradníc podrobných lomových
bodov hranice pozemku určených podľa čl. IV ods. 2.
Zároveň je potrebné skontrolovať kritérium Δp≤0,24 m
podľa čl. V ods. 2 na každom, v teréne vyznačenom
podrobnom lomovom bode s kódom kvality T=3,
tvoriacom hranicu predmetného pozemku.
Čl. VII
Osobitné ustanovenia pre VMUO
(1) Opravu výmery parcely registra „E“, ktorá
4
nespĺňa kritérium podľa čl. IV ods. 5 ) možno navrhnúť
aj v geometrickom pláne v časti výkaz výmer parciel
a dielov parciel so súčasným uvedením príslušnej
poznámky. Úradné overenie takto vyhotoveného geo6

5
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) Článok VI ods. 6 až 8 a článok VIII ods. 6 až 8 usmernenia
Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
č. USM_UGKK SR_10/2013, zo dňa 19. 04. 2013, ktorým
sa ustanovuje obsah a forma podkladov na aktualizáciu
súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností v katastrálnych územiach, v ktorých je spravovaná nečíselná
vektorová katastrálna mapa.
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metrického plánu sa považuje za akceptovanie dôvodov
opravy výmery zo strany KOOÚ. Takto vyhotovený
a úradne overený geometrický plán sa do katastra
zapíše na základe zmluvy, vyhotovenej v súlade
s geometrickým plánom, alebo žiadosti o zápis
geometrického plánu.
(2) V osobitných prípadoch (napr. podľa čl. IV ods.
5, alebo ak by neopravenie výmery parcely registra „E“
spôsobilo stav, v ktorom by výmera parcely registra „C“
nespĺňala kritérium na posudzovanie rozdielov medzi
výmerou pozemku vypočítanou zo súradníc lomových
bodov hraníc pozemku a výmerou pozemku vedenou
4
v SPI )) možno opraviť výmeru parcely registra „E“, aj
4
keď spĺňa kritéria podľa čl. IV ods. 5 ).
Čl. VIII
(1) Návrh na preurčenie bodu podáva vyhotoviteľ.
(2) Prílohou návrhu je autorizačne overený ZPMZ
v dvoch vyhotoveniach, ktorý je predmetom úradného
overenia, a v ktorom sú zaznamenané výsledky podrobného merania zmien spolu s ich grafickým znázornením.
(3) V technickej správe ZPMZ sa uvedú a jednoznačne preukážu dôvody, pre ktoré nemožno prevziať
súradnice skôr určeného podrobného bodu, a ktoré
opodstatňujú potrebu jeho opravy, resp. preurčenia, so
súčasným diferencovaným posúdením stavu, ktorý
vznikol pri originálnom meraní (napr. THMs, ZMVM)
a pri následných meraniach (napr. v procese tvorby
geometrického plánu). Osobitný dôraz treba venovať
posúdeniu výberu identických bodov, na ktorých sa
aplikujú polohové kritériá uvedené v čl. V ods. 2 a ods.
1 a v čl. VI ods. 1, pričom prednostne je potrebné
vyberať identické body na hranici pozemku, ktorého
výmera je predmetom opravy a zároveň body, ktoré boli
originálne odmerané súčasne s bodmi, ktoré majú byť
predmetom opravy.
(4) V závislosti od spôsobu stabilizácie je potrebné
v určitých prípadoch aj graficky znázorniť spôsob
stabilizácie, resp. detail zameriavaného podrobného
bodu. Spochybneniu určenia lomového bodu hranice
musí vždy predchádzať dôsledné posúdenie reálneho
stavu v teréne v nadväznosti na právny stav, resp. na
údaje evidované v katastrálnom operáte, podľa možností v súčinnosti s vlastníkmi a inými dotknutými osobami. Súčasťou ZPMZ je výpočet výmer parciel
dotknutých zmenou.
(5) Úradným overením ZPMZ KOOÚ akceptuje dôvod opravy a začne konanie o oprave chyby v katastri.
(6) Ak sa postupuje podľa čl. II ods. 4 písm. a)
a podnet nepodal vlastník pozemku, ale vyhotoviteľ,
KOOÚ začne konanie o oprave chyby z vlastného
podnetu ako výsledok prešetrenia údajov katastra
(Príloha č. 2).
(7) Ak sa postupuje podľa čl. II ods. 4 písm. b),
KOOÚ vyhotoví protokol (Príloha č. 3), na základe
ktorého vykoná opravu.
(8) KOOÚ preverí návrh na preurčenie bodu, ak je to
možné, v súčinnosti s vyhotoviteľom technických podkladov.

čiastka 2 – 3

(9) Ak nie je možné posúdiť návrh bez kontrolného
merania, môže KOOÚ požiadať úrad o súčinnosť,
prípadne podať podnet na prešetrenie správnosti vyhotovenia technického podkladu na odbor katastrálnej
inšpekcie úradu.
(10) Ak KOOÚ zistí, že vyhotoviteľ vychádzal
z nesprávnych údajov alebo nedôsledne posúdil reálny
stav v teréne v nadväznosti na právny stav, ZPMZ
úradne neoverí a opravu nevykoná.
Čl. IX
Zrušuje sa usmernenie Úradu geodézie, kartografie
a katastra Slovenskej republiky č. OGK-1905/2008, zo
dňa 31.marca 2008 na opravu chýb v katastrálnom
operáte.
Čl. X
Toto usmernenie nadobúda účinnosť 15. mája 2014.
Poznámka: Prílohy usmernenia sa v Spravodajcovi ÚGKK SR
nezverejňujú

Ing. Mária Frindrichová, v. r.
predsedníčka

15.
Usmernenie
Úradu geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky
č. USM_ÚGKK SR_6/2014,
ktoré upravuje postup okresných úradov,
katastrálnych odborov pri zápise niektorých
podaní do registratúry a manipulácii s nimi.
Čl. I
Účelom tohto usmernenia je stanoviť jednotný postup
okresných úradov, katastrálnych odborov pri zápise
niektorých podaní do registratúry a manipulácii s nimi.
Čl. II
Zápis rozhodnutia doručeného na základe § 20 ods.1
písm. a) zák. č.162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností
a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam
(katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov do
registratúry.
1. Podľa § 20 ods.1 písm. a) katastrálneho zákona sú
obce povinné zasielať okresným úradom, katastrálnym
odborom (ďalej len „katastrálny odbor“) svoje rozhodnutia o nehnuteľnostiach a o právach k nehnuteľnostiam (ďalej len „rozhodnutie“) do 30 dní odo dňa ich
vydania.
2. Katastrálny odbor doručené rozhodnutie od obce
(rozhodnutie o pridelení súpisného čísla alebo kolaudačné rozhodnutie) zapíše podľa § 2 ods. 3 písm. a)
vyhl. č. 22/2010 Z. z., ktorou sa vydáva Spravovací
poriadok pre katastrálne úrady a správy katastra (ďalej
len „spravovací poriadok“) do registra “Z“.
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Čl. III
Katastrálny odbor preruší konanie začaté na základe doručeného rozhodnutia a vyzve osoby, v prospech
ktorých svedčí podľa rozhodnutia (alebo ak sa
nepreukáže niečo iné) vlastnícke právo k stavbe, aby
doložili v zmysle § 46 ods. 3 katastrálneho zákona
návrh na zápis stavby do operátu katastra nehnuteľností, údaj o rodnom čísle a geometrický plán, ak
stavba alebo pozemok zastavaný stavbou nie sú
evidované v súbore geodetických informácií.
Čl. IV
Zápis podaní doručených na základe § 57
katastrálneho zákona
1. Katastrálny odbor podania doručené na základe
§ 57 katastrálneho zákona (prešetrovanie údajov
katastra) zapíše podľa § 2 ods. 3 písm. b spravovacieho poriadku do Knihy poskytovaných údajov
katastra.
2. Žiadosť (návrh) na prešetrenie údajov katastra
katastrálny odbor spoplatní podľa zák. č. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch, položky 10 písm. e) sadzobníka správnych poplatkov, nakoľko výsledkom prešetrenia údajov katastra je vždy poskytnutie informácie
z katastra nehnuteľností.
3. Ak výsledok prešetrenia údajov katastra preukáže,
že údaj katastra je chybný, a je možné vykonať opravu,
katastrálny odbor postupuje ďalej podľa § 59 katastrálneho zákona.
Čl. V
Účinnosť
Toto usmernenie nadobúda účinnosť 6. 3. 2014.
Ing. Mária Frindrichová, v. r.
predsedníčka

16.
Usmernenie
Úradu geodézie, kartografie a katastra SR
č. USM_UGKK SR_7/2014,
ktorým sa ustanovuje jednotný postup pri
vydávaní preukazu oprávňujúceho na vstup
a vjazd na cudzie nehnuteľnosti a preukazu
oprávňujúceho na vstup do štátnej
dokumentácie (ďalej len „preukazy“)
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej
republiky (ďalej len „úrad“) vydáva toto usmernenie:
Čl. I
Účelom usmernenia je stanoviť jednotný postup pri
vydávaní preukazov, predlžovaní ich platnosti a určení poplatkov za ich vydanie.
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Čl. II
Vydanie preukazov a predĺženie ich platnosti
(1) Preukaz oprávňujúci držiteľa na vstup a vjazd na
cudzie nehnuteľnosti (ďalej len „preukaz oprávňujúci na
vstup a vjazd na cudzie nehnuteľnosti“) vydáva a pre1)
dlžuje jeho platnosť okresný úrad v sídle kraja .
(2) Preukaz oprávňujúci držiteľa na poskytovanie
2)
údajov zo štátnej dokumentácie mimo priestorov vyhradených pre verejnosť (ďalej len „preukaz oprávňujúci
na vstup do štátnej dokumentácie“) vydáva a predlžuje
jeho platnosť úrad.
(3) Držiteľom preukazu podľa odseku 1 je zamestnanec úradu, zamestnanec katastrálneho odboru
okresného úradu, zamestnanec právnickej osoby zriadenej úradom, fyzická osoba alebo zamestnanec
právnickej osoby vykonávajúci geodetické a kartografické činnosti podľa § 6 zákona NR SR č. 215/1995
Z. z. o geodézii a kartografii (ďalej len „geodetické
a kartografické činnosti“).
(4) Držiteľom preukazu podľa odseku 2 je fyzická
osoba alebo zamestnanec právnickej osoby vykonávajúcej geodetické a kartografické činnosti so spôsobilosťou vykonávať geodetické a kartografické činnosti
podľa § 5 zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii
a kartografii.
(5) Preukaz podľa odseku 2 nahrádza služobný
preukaz zamestnanca v prípade, ak ide o zamestnanca
úradu, zamestnanca katastrálneho odboru okresného
úradu a zamestnanca právnickej osoby zriadenej
úradom.
(6) Žiadosť o vydanie preukazov obsahuje:
názov a sídlo právnickej osoby, ktorej je žiadosť
adresovaná,
b) predmet žiadosti,
c) identifikačné údaje fyzickej osoby, ktorej sa
preukaz vydáva v rozsahu titul, meno, priezvisko,
dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu; ak
fyzická osoba podniká, jej obchodné meno, miesto
podnikania a identifikačné číslo organizácie,
d) obchodné meno organizácie, identifikačné číslo
organizácie a sídlo, u ktorej je fyzická osoba
zamestnaná,
e) vyhlásenie zamestnávateľa, že fyzická osoba je
jeho zamestnancom a vykonáva geodetické a kartografické činnosti pre zamestnávateľa,
f) podpis fyzickej osoby, ktorá žiada o preukaz; ak je
žiadateľom zamestnávateľ, postačuje pečiatka
a podpis konateľa alebo ním splnomocnenej
osoby.
a)

7) Prílohou k žiadosti o vydanie preukazu oprávňujúceho na vstup do štátnej dokumentácie je aj kópia
dokladu preukazujúca spôsobilosť vykonávať geode
tické a kartografické činnosti podľa § 5 ods. 1 zákona
NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii toho,
komu bude preukaz vydaný. Prílohou k žiadosti je aj
splnomocnenie osoby konajúcej v mene zamestnávateľa.
1)
2)

§ 4 ods. 3 zákona NR SR č. 215/1995 Z. z.
§ 11 zákona NR SR č. 215/1995 Z. z.
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(8) Platnosť preukazov vydaných podľa čl. II ods.
1 a 2 je najviac trojročná a má pôsobnosť na celom
území Slovenskej republiky. Rozmer preukazu je 9 cm
x 6 cm.
(9) Vzor preukazu oprávňujúceho na
a vjazd na cudzie nehnuteľnosti je v prílohe č. 1.

vstup

ods. 11, pričom pred číslo pridelené katastrálnym
úradom alebo okresným úradom, katastrálnym
odborom doplní číslo úradu cez pomlčku. Za opätovne
vydaný preukaz uhradí žiadateľ poplatok podľa položky
6 písm. c) sadzobníka.
Čl. V
Zrušovacie ustanovenia

(10) Vzor preukazu oprávňujúceho na vstup do
štátnej dokumentácie je v prílohe č. 2.
(11) Držiteľ preukazu môže pred uplynutím doby
platnosti preukazu alebo po skončení doby platnosti
preukazu požiadať o jeho predĺženie. Predĺžením
platnosti preukazu sa rozumie opätovné vydanie
preukazu. Platnosť opätovne vydaného preukazu je
najviac trojročná a počíta sa od dňa jeho vydania. Číslo
opätovne vydaného preukazu je totožné s číslom
preukazu, ktorému skončila platnosť.
(12) Zmena osobných údajov a iných údajov na
strane držiteľa (napr. nový občiansky preukaz) je
dôvodom na opätovné vydanie preukazov.

čiastka 2 – 3

a)
b)
c)

Zrušuje sa:
list OGK-4208/2009-439 zo dňa 17. 8. 2009,
list KO-5670/2009-1495 zo dňa 7. 9. 2009,
v liste KO-5990/2012-22 zo dňa 1. 10. 2012
aplikácia položky 11a písm. b).
Čl. VI

Toto usmernenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2014.
Poznámka: Prílohy k usmerneniu sa v Spravodajcovi ÚGKK
SR nezverejňujú

Ing. Mária Frindrichová, v. r.
predsedníčka

Čl. III
Poplatky
(1) Vydanie preukazu oprávňujúceho na vstup
a vjazd na cudzie nehnuteľnosti sa spoplatňuje podľa
položky 11a písm. a) a jeho opätovné vydanie podľa
položky 11a písm. b) sadzobníka správnych poplatkov
zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch (ďalej len „sadzobník“).
(2) Vydanie preukazu oprávňujúceho na vstup do
štátnej dokumentácie sa spoplatňuje podľa položky 6
písm. a) a jeho opätovné vydanie podľa položky 6 písm.
c) sadzobníka.
(3) Vydanie preukazu ako náhrady za zničený,
stratený, odcudzený alebo poškodený preukaz sa
spoplatňuje podľa položky 6 písm. b) alebo 6 písm. d)
sadzobníka.
Čl. IV
Prechodné ustanovenia
(1) Preukazy vydané pred účinnosťou zákona
č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a
o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„zákon č. 180/2013 Z. z.“) a preukazy vydané pred
účinnosťou tohto usmernenia ostávajú v platnosti. Po
uplynutí doby platnosti budú na požiadanie opätovne
vydané preukazy podľa tohto usmernenia.
(2) Ak držiteľ platného preukazu na vstup a vjazd
na cudzie nehnuteľnosti vydaného pred účinnosťou
zákona č. 180/2013 Z. z. žiada o vydanie preukazu
oprávňujúceho
na
vstup
a vjazd
na cudzie
nehnuteľnosti po účinnosti tohto usmernenia, vydá mu
katastrálny odbor okresného úradu nový preukaz. Pri
vydaní preukazu sa postupuje podľa Čl. II ods. 11.
Za opätovne vydaný preukaz uhradí žiadateľ poplatok
podľa položky 11a písmeno b) sadzobníka.
(3) Ak držiteľ platného preukazu na vstup do
štátnej dokumentácie žiada o vydanie preukazu
oprávňujúceho na vstup do štátnej dokumentácie po
účinnosti tohto usmernenia, vydá mu úrad nový
preukaz. Pri vydaní preukazu sa postupuje podľa Čl. II

17.
Usmernenie
Úradu geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky
č. USM_UGKK_SR_8/2014 zo dňa 23. 4. 2014,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti pre
poskytovanie vybraných údajov
z informačného systému katastra
nehnuteľností organizáciami v jeho
zriaďovateľskej pôsobnosti
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej
republiky (ďalej len „úrad“) vydáva toto usmernenie:
Článok I
Účel usmernenia
Účelom tohto usmernenia je stanoviť pravidlá pre
poskytovanie vybraných údajov z informačného systému katastra nehnuteľností (ďalej len „ISKN“), a to zo
súboru popisných informácií (ďalej len „SPI“) a súboru
geodetických informácií (ďalej len „SGI“) organizáciami
v zriaďovateľskej pôsobnosti úradu, Výskumným ústavom geodézie a kartografie v Bratislave (ďalej len
„VÚGK“) a Geodetickým a kartografickým ústavom
Bratislava (ďalej len „GKÚ“), ďalej aj ako „poskytovatelia“.
Článok II
Základné ustanovenia
(1) Pod poskytovaním údajov z ISKN podľa tohto
usmernenia sa rozumie poskytovanie aktuálnych
vybraných údajov SPI a SGI v rozsahu celých
katastrálnych území (ďalej len „k. ú.“). Z SGI sa
poskytujú vektorové katastrálne mapy (ďalej len „VKM“)
a vektorové mapy určeného operátu (ďalej len
„VMUO“).
(2) Na poskytovanie údajov z ISKN v inom rozsahu
(napr. lustrácie, vyhľadávanie, čiastočné údaje a pod.)
sa toto usmernenie nevzťahuje.
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(3) Poskytovanie údajov z ISKN v rezorte úradu
vykonávajú na základe zmlúv s odberateľmi VÚGK
a GKÚ.
(4) Ak je odberateľom štátna rozpočtová organizácia
alebo iná organizácia oslobodená od platenia podľa
zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov (okrem osôb
uvedených v bode 5 tohto článku), údaje z ISKN sú
poskytované
bezplatne.
Takémuto
odberateľovi
poskytuje údaje z ISKN GKÚ.

v súlade s odsekom (1) tohto článku), sa vykoná
spravidla k 1. januáru kalendárneho roka.
(5) Zoznam poskytovaných VKM a VMUO sa bude
dopĺňať 1x mesačne.
(6) Manipulačný poplatok za prípravu údajov pri
poskytovaní údajov z ISKN podľa článku II ods. (5) sa
stanovuje podľa Cenníka GKÚ.
Článok V
Účinnosť

(5) Ak je odberateľom obec, mesto, mestská časť
Bratislavy a Košíc alebo VÚC, údaje z ISKN v ich
územnej pôsobnosti sú poskytované bezplatne, účtuje
sa len manipulačný poplatok za prípravu podľa článku
IV ods. (4) tohto usmernenia. Takémuto odberateľovi
poskytuje údaje z ISKN GKÚ.

Toto usmernenie nadobúda účinnosť 1. 5. 2014.
Ing. Mária Frindrichová, v. r.
predsedníčka

(6) Ak je odberateľom fyzická alebo právnická
osoba, alebo obec, mesto, mestská časť Bratislavy a
Košíc, VÚC mimo svojej územnej pôsobnosti, za údaje
z ISKN sa účtuje cena podľa článku IV ods. (1) tohto
usmernenia. Takémuto odberateľovi poskytuje údaje
z ISKN VÚGK.

18.
Usmernenie
Úradu geodézie, kartografie a katastra SR
č. USM_UGKK SR_9/2014,
ktorým sa ustanovuje jednotný postup pri
evidencii a aktualizácii ceny
poľnohospodárskeho a lesného pozemku

Článok III
Formát poskytovaných údajov z ISKN
(1) Údaje SPI sa poskytujú podľa požiadavky
odberateľa vo výmennom formáte FPU (pre každé k. ú.
sa vyhotoví jeden súbor KUxxxxxx.FPU) alebo vo
formáte DBF (pre každé k. ú. je 10 súborov
YZxxxxxx.DBF). Údaje SPI sa poskytujú bez rodných
čísiel (rodné čísla sú prevedené na dátum narodenia).
(2) Údaje VKM, resp. VMUO, sa poskytujú vo
výmennom formáte VGI (pre každé k. ú. súbory
KNxxxxxx*.VGI, resp. UOxxxxxx*.VGI).
Článok IV
Ceny za údaje a prípravu údajov z ISKN
(1) Cena za poskytované údaje z ISKN je rozdelená
do 5 kategórií v závislosti od objemu údajov, osobitne
pre SPI (počet položiek), VKM a VMUO (veľkosť súboru
v kB).
(2) Údaje SPI sú poskytované v cenových
kategóriách:
·
Kategória I. – počet položiek do 100
·
Kategória II. – počet položiek 101 – 10 000
·
Kategória III. – počet položiek 10 001 – 50 000
·
Kategória IV. – počet položiek 50 001 – 100 000
·
Kategória V. – počet položiek nad 100 001
(3) Údaje SGI (VKM, VMUO) sú poskytované
v cenových kategóriách:
·
Kategória I. – veľkosť súboru do 50 kB
·
Kategória II. – veľkosť súboru 51 – 1 000 kB
·
Kategória III. – veľkosť súboru 1001 – 5 000 kB
·
Kategória IV. – veľkosť súboru 5001 – 10 000 kB
·
Kategória V. – veľkosť súboru nad 10 000 kB
(4) Cena za poskytované údaje z ISKN (osobitne
pre SPI, VKM a VMUO) pre konkrétne k. ú. je zverejnená v cenníku poskytovateľa na webových
stránkach poskytovateľov. Aktualizácia cien SPI, VKM
a VMUO všetkých k. ú. (v závislosti od objemu údajov
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Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej
republiky (ďalej len „úrad“) vydáva toto usmernenie:
Čl. I
Účelom usmernenia je stanoviť jednotný postup pri
evidencii a aktualizácii ceny poľnohospodárskeho
a lesného pozemku (ďalej len „pozemok“).
Čl. II
Evidencia a aktualizácia ceny
(1) V katastri nehnuteľností (ďalej len „kataster“) sa
1)
evidujú údaje o cenách pozemkov evidovaných ako
parcely registra C.
(2) Údajom o cene pozemku je cena pozemku
v mene „Euro“ a dátum zápisu ceny pozemku do
katastra.
(3) Cena pozemku sa v katastri aktualizuje
na podklade zmluvy, verejnej listiny alebo inej listiny
(ďalej len „listina“), ak je v listine predloženej na zápis
do katastra uvedená cena pozemku a nedošlo k zmene
priebehu jeho hraníc. Rovnako sa v katastri eviduje
cena novovzniknutého pozemku, ktorá sa do katastra
zapisuje na základe listiny a geometrického plánu.
Podmienkou zápisu ceny pozemku do katastra je, že
v listine musí byť uvedená cena pre každý pozemok
samostatne. Do katastra sa nezapisuje cena, ktorá je
v listine uvedená ku skupine pozemkov (tzv. kumulovaná cena) ani cena zodpovedajúca spoluvlastníckemu podielu.

1)

§7 písm. b) zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri
nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)
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(4) Ak sa geometrickým plánom zmení priebeh
hraníc pozemku s evidovanou cenou v katastri (časť
pozemku sa odčlení do iného pozemku, pozemok sa
rozdelí alebo sa k pozemku pričlení iný pozemok)
a cena zostatkových častí pozemku alebo cena
novovzniknutého pozemku nie je uvedená v listine
predloženej na zápis, jeho cena sa v katastri zápisom
listiny vymaže (neeviduje sa).
(5) V prípade zápisu rozhodnutia (prípadne inej
listiny vydanej orgánom štátnej správy) o zmene druhu
poľnohospodárskeho pozemku alebo lesného pozemku
na nepoľnohospodársky pozemok do katastra sa cena
pozemku vymaže.
(6) V prípade zápisu rozhodnutia o zmene druhu
poľnohospodárskeho pozemku na lesný pozemok a
opačne do katastra sa cena pozemku vymaže.
(7) V prípade zápisu záväzného stanoviska
k zmene jedného poľnohospodárskeho druhu pozemku
na iný poľnohospodársky druh pozemku do katastra sa
cena pozemku nevymaže.
(8) Dátum zápisu ceny pozemku vykoná aplikačné
programové vybavenia (ďalej len „APV“) automaticky
zápisom ceny pozemku do katastra.
(9) Cenu pozemku v mene „Slovenská koruna“
zmení na menu „Euro“ APV automaticky.
Čl. III
Poskytovanie údajov o cene
(1) Údaje o cene pozemku poskytujú katastrálne
odbory okresných úradov a právnická osoba zriadená
úradom osobám uvedeným v § 68 ods. 4 a ods. 6
zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) na výpise parcely
registra „C“.
(2) Údaje o cene pozemku poskytuje právnická
osoba zriadená úradom osobám uvedeným v § 68 ods.
6 katastrálneho zákona aj formou tlačových výstupov a
kópií z katastrálneho operátu v elektronickej alebo
papierovej podobe v zmysle § 61 ods. 1 vyhlášky úradu
č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva katastrálny
zákon.
Čl. IV
Toto usmernenie nadobúda účinnosť 1. mája 2014.
Ing. Mária Frindrichová, v. r.
predsedníčka

19.
Usmernenie
Úradu geodézie, kartografie a katastra SR
č. USM_UGKK SR_10/2014,
ktorým sa ustanovuje jednotný postup pri
poskytnutí súčinnosti na účely konkurzného
konania (ďalej len „súčinnosť na účely
konkurzného konania“)
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej
republiky (ďalej len „úrad“) vydáva toto usmernenie:

čiastka 2 – 3

Čl. I
Účelom usmernenia je stanoviť jednotný postup
okresných úradov, katastrálnych odborov pri poskytnutí
súčinnosti na účely konkurzného konania.
Čl. II
1. Podľa § 75 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon o konkurze“) štátne a iné
orgány a právnické osoby, ktoré z úradnej moci alebo
vzhľadom na predmet svojej činnosti vedú evidenciu
osôb a ich majetku, sú povinné oznámiť správcovi na
písomnú žiadosť údaje potrebné na výkon jeho činností
podľa tohto zákona; túto povinnosť má najmä orgán
poverený evidenciou nehnuteľností, orgán, ktorý vedie
evidenciu motorových vozidiel, a centrálny depozitár
cenných papierov.
2. Podľa § 75 ods. 5 zákona o konkurze, osoby, ktoré
majú listiny a iné veci, ktoré môžu byť dôkazným
prostriedkom pri zistení alebo zabezpečení majetku
podliehajúceho konkurzu, sú povinné správcovi na
písomnú žiadosť tieto listiny prípadne ich kópie alebo
veci vydať alebo zapožičať; tým nie je dotknutá
povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa osobitného
predpisu.
3. Podľa § 75 ods. 12 zákona o konkurze, súčinnosť
podľa tohto zákona sú tretie osoby povinné poskytnúť
správcovi bezodkladne a bezodplatne. Ak tretia osoba
súčinnosť podľa tohto zákona neposkytne, súd jej môže
uznesením uložiť na návrh správcu pokutu do 3 300
eur. Uznesenie o uložení pokuty súd doručí správcovi a
tomu, komu bola pokuta uložená; uznesenie sa
nezverejňuje v Obchodnom vestníku. Proti uzneseniu o
uložení pokuty je oprávnený podať odvolanie do 30 dní
od doručenia ten, komu bola pokuta uložená. Výnos
pokuty je príjmom všeobecnej podstaty; nárok na
zaplatenie pokuty uplatní správca. Právoplatné
uznesenie o uložení pokuty je exekučným titulom. Ak
ide o pokutu uloženú mimo konkurzu, výnos pokuty je
príjmom štátneho rozpočtu.
Čl. III
1. Tretie osoby (t. j. aj okresné úrady, katastrálne
odbory), sú povinné poskytnúť požadovanú súčinnosť
bezodkladne a bezodplatne i napriek tomu, že niektoré
zákony oprávňujú tretie osoby na požadovanie
finančnej náhrady za určitý druh súčinnosti. Táto
povinnosť sa vzťahuje aj na vydanie kópií listín zo
zbierky listín.
2. Právna úprava poskytovania súčinnosti na účely
konkurzného konania v zákone o konkurze je špeciálnou právnou úpravou k iným právnym predpisom.
Čl. IV
Toto usmernenie nadobúda účinnosť 25. 04. 2014.
Ing. Mária Frindrichová, v. r.
predsedníčka

čiastka 2 – 3

SPRAVODAJCA ÚGKK SR, ročník XLVI. 2014

20.
Usmernenie
Úradu geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky
č. USM_UGKK SR_13/2014, zo dňa 01. 07. 2014,
ktorým sa ustanovuje postup pri zrušení
registra „E“
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej
republiky (ďalej len „úrad“) vydáva toto usmernenie:
Čl. I
Účel usmernenia
Účelom tohto usmernenia je ustanoviť postup
v prípade, že v katastrálnom území už boli všetky práva
k pozemkom evidovaným ako parcely registra „E“
zapísané k pozemkom evidovaným ako parcely registra
„C“, t. j. všetky parcely v registri „E“ už boli zrušené.
Čl. II
Postup katastrálneho odboru okresného úradu
(1) Ak boli všetky parcely registra „E“ zrušené,
katastrálny odbor okresného úradu
a)
b)

c)

vymaže vektorovú mapu určeného operátu
z priečinkov „VEKTOR\UO“ a „CBU“,
1)
v tabuľke s výsledkami kontroly systémom SKM
označí v stĺpci „Výkres“ názov súboru znakom „%“
(napr.: „UO950050_3_8“ zmeniť na „%UO950050
_3_8“) a v stĺpci „vyhlásená platnosť“ zmaže rok,
zašle katastrálnemu odboru úradu hlásenie.
(2) Hlásenie obsahuje:

a)
b)
c)
d)

názov okresu,
názov katastrálneho územia,
kód katastrálneho územia,
dátum, kedy bol register „E“ zrušený.
Čl. III
Postup úradu

Katastrálny odbor úradu zabezpečí zverejnenie
informácie o zrušení registra „E“ v najbližšej čiastke
Spravodajcu Úradu geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky.
Čl. IV
(1) Katastrálny odbor okresného úradu vykoná
postup podľa článku II pre všetky katastrálne územia,
v ktorých bol register „E“ zrušený do účinnosti tohto
usmernenia, a to do 15 dní od účinnosti tohto
usmernenia.
(2) Katastrálny odbor úradu vykoná postup podľa
článku III pre všetky katastrálne územia, v ktorých bol
register „E“ zrušený do účinnosti tohto usmernenia.

1)

Usmernenie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej
republiky č. P-3242/2011, zo dňa 09.05.2011, ktorým sa ustanovuje
spôsob čistenia údajov súboru geodetických informácií katastra
nehnuteľností a mení sa usmernenie Úradu geodézie, kartografie
a katastra Slovenskej republiky č. OGK-2904/2009 zo dňa 31. júla
2009, na odstránenie chýb a doplnenie chýbajúcich údajov v súbore
popisných informácií katastra nehnuteľností a v súbore geodetických
informácií katastra nehnuteľností.
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Čl. V
Účinnosť
Toto usmernenia nadobúda účinnosť dňa 15. júla 2014.
Ing. Mária Frindrichová
predsedníčka
v. z. Ing. Ľubomír Suchý, v. r.
podpredseda

21.
Usmernenie
Úradu geodézie, kartografie a katastra SR
č. USM_UGKK SR_16/2014,
ktorým sa ustanovuje jednotný postup
okresných úradov, katastrálnych odborov pre
využívanie informačného systému registra
obyvateľov v katastrálnom konaní
Čl. I
Účelom usmernenia je upraviť jednotný postup
okresných úradov, katastrálnych odborov pri využívaní
informačného systému registra obyvateľov v katastrálnom konaní pre zabezpečenie efektívnosti, rýchlosti
a hospodárnosti katastrálneho konania v prípadoch
zmeny osobných údajov účastníka katastrálneho
konania, ktoré tvoria obsah katastrálneho operátu.
Čl. II
Okresný úrad, katastrálny odbor má prostredníctvom
minimálne jedného vybraného zamestnanca zabezpečený prístup k informačnému systému registra
obyvateľov (ďalej len „zamestnanec s prístupom
k REGOB“) a to na základe požiadavky Úradu
geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
č. P- 330/2014 zo dňa 21. januára 2014 adresovanej
Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.
Čl. III
(1) Zamestnanec okresného úradu, katastrálneho
odboru rozhodujúci v katastrálnom konaní, ktorý zistí
nesúlad medzi osobnými údajmi účastníka konania
vyplývajúcimi z listín predložených v rámci katastrálneho konania a osobnými údajmi účastníka konania
evidovanými v katastrálnom operáte, požiada zamestnanca s prístupom k REGOB o preverenie osobných
údajov účastníka v tomto systéme za účelom zistenia
skutočného stavu aktuálneho k dátumu overenia.
(2) Zamestnanec s prístupom k REGOB vyhotoví
o tejto skutočnosti úradný záznam, ktorého obsahom
bude
a) označenie správneho orgánu,
b) označenie zistených osobných údajov účastníka
konania v rozsahu titul, meno, priezvisko, rodné
priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a trvalý
pobyt,
c) označenie katastrálneho územia a čísla listov
vlastníctva, ktorého sa zistené údaje týkajú,
d) informáciu o tom, že údaje boli získané z REGOB
s dátumom ich zistenia,
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e)

podpis zamestnanca s prístupom k REGOB.

(3) Úradný záznam podľa odseku 2 založí
zamestnanec rozhodujúci v katastrálnom konaní do
spisu príslušného katastrálneho konania, na účely
ktorého bol úradný záznam vyhotovený.
Čl. IV
Podľa čl. III sa nepostupuje v prípade dôvodnej
pochybnosti zamestnanca okresného úradu, katastrálneho odboru rozhodujúceho v katastrálnom konaní
o aktuálnosti a správnosti osobných údajov účastníka
katastrálneho konania zistených v REGOB. V tomto
prípade postupuje zamestnanec okresného úradu,
katastrálneho odboru postupmi pre zmenu údajov
katastra nehnuteľnosti ustanovených pre listinnú alebo
elektronickú podobu v zmysle oznámení ÚGKK SR
zverejnených na jeho webovej stránke v sekcii verejný
prístup k informáciám pod bodmi č. 5 a 6.
Čl. V
Toto usmernenie
septembra 2014.

nadobúda

účinnosť

dňa

29.

Poznámka: Príloha sa k usmerneniu sa v Spravodajcovi
ÚGKK SR nezverejňuje

Ing. Mária Frindrichová, v. r.
predsedníčka

22.
Pokyn
Úradu geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky
č. POK_UGKK SR_12/2014 zo dňa 12. 05. 2014

na vytvorenie a spravovanie
centrálneho registra geodetov
oprávnených na vstup
do štátnej dokumentácie a oprávnených
na vstup a vjazd na cudzie nehnuteľnosti
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej
republiky (ďalej len „úrad“) vydáva v nadväznosti na
usmernenie úradu č. USM_UGKK SR_7/2014 tento
pokyn:
Čl. I
Účelom pokynu je stanoviť postup pri spravovaní
centrálneho registra geodetov oprávnených na vstup do
štátnej dokumentácie a oprávnených na vstup a vjazd
na cudzie nehnuteľnosti (ďalej len „centrálny register
geodetov“).
Čl. II
Využitie centrálneho registra geodetov
Centrálny register geodetov slúži na evidovanie
vydaných preukazov oprávňujúcich na vstup do štátnej
dokumentácie pre fyzické osoby vykonávajúce geodetické a kartografické činnosti alebo zamestnancov
právnických osôb vykonávajúcich geodetické a kartografické činnosti (ďalej len „geodet“) a evidovanie
vydaných preukazov oprávňujúcich na vstup a vjazd
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na cudzie nehnuteľnosti pre geodetov, zamestnancov
úradu, zamestnancov katastrálnych odborov okresných
úradov a zamestnancov právnickej osoby zriadenej
1)
úradom .
Čl. III
Centrálny register geodetov
(1) Centrálny register geodetov spravuje úrad. Vzor
centrálneho registra geodetov je uvedený v prílohe č. 1.
Úrad zverejňuje centrálny register geodetov na svojom
webovom sídle www.skgeodesy.sk v časti „Kataster
nehnuteľnosti - Register geodetov“ bez dátumu
narodenia držiteľa a čísla občianskeho preukazu
držiteľa a na intranete
http://192.168.20.11/KATASTER/CRG/CRG.HTM bez
dátumu narodenia držiteľa. Centrálny register geodetov sa aktualizuje raz mesačne, vždy k poslednému
dňu príslušného mesiaca. Zverejňovanie centrálneho
registra geodetov na webovom sídle úradu zabezpečuje
odbor informatiky, bezpečnosti a krízového riadenia
úradu; na intranete zverejnenie zabezpečuje Výskumný
ústav geodézie a kartografie v Bratislave na základe
žiadosti katastrálneho odboru úradu zaslanej na
elektronickú adresu webmaster@vugk.sk.
(2) Centrálny register geodetov obsahuje údaje o
vydaných platných preukazoch oprávňujúcich na vstup
do štátnej dokumentácie pre geodetov a o vydaných
platných preukazoch oprávňujúcich na vstup a vjazd na
cudzie nehnuteľnosti pre geodetov a zamestnancov
úradu, zamestnancov katastrálnych odborov okresných
úradov a zamestnancov právnickej osoby zriadenej
úradom.
Čl. IV
Aktualizácia centrálneho registra geodetov
(1) Východiskovým stavom centrálneho registra
geodetov spravovaného podľa tohto pokynu je
centrálny register geodetov spravovaný podľa pokynu
úradu č. KO - 1432/2006 zo dňa 9.3.2006, na
vytvorenie a spravovanie centrálneho registra geodetov
oprávnených na vstup do štátnej dokumentácie.
(2) Centrálny register geodetov sa aktualizuje na
základe údajov o vydaných preukazoch katastrálnymi
odbormi okresných úradov v sídle kraja (ďalej len
„KOOÚ v sídle kraja“) a údajov o vydaných preukazoch
úradom.
(3) KOOÚ v sídle kraja priebežne zasielajú poverenému zamestnancovi úradu (na adresu
alzbeta.belzarova@skgeodesy.sk) informácie o vydaných preukazoch oprávňujúcich na vstup a vjazd na
cudzie nehnuteľnosti v rozsahu vykonaných zmien
u príslušného držiteľa.
(4) Centrálny register geodetov sa aktualizuje
doplnením nových údajov alebo prepísaním neplatných
údajov novými údajmi.
(5) Úrad v osobitnom súbore eviduje aj historické
údaje o vydaných preukazoch.
1

) Usmernenie Úradu geodézie, kartografie a katastra SR
č. USM_UGKK SR_7/2014, ktorým sa ustanovuje jednotný
postup pri vydávaní preukazu oprávňujúceho na vstup a
vjazd na cudzie nehnuteľnosti a preukazu oprávňujúceho na
vstup do štátnej dokumentácie (ďalej len „preukazy“)

čiastka 2 – 3

SPRAVODAJCA ÚGKK SR, ročník XLVI. 2014

Čl. V
Zrušovacie ustanovenia
Ruší sa pokyn Úradu geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky, č. KO - 1432/2006 zo dňa 9. 3.
2006, na vytvorenie a spravovanie centrálneho registra
geodetov oprávnených na vstup do štátnej dokumentácie.
Čl. VI

24.
Dohoda
o príprave, tvorbe a publikácii odborného
a vedeckého časopisu
Geodetický a kartografický obzor
Číslo: P-4703/2012
Č. j.: ČÚZK-22707/2012-11

Tento pokyn nadobúda účinnosť 14. mája 2014.
Poznámka: Príloha k pokynu sa v Spravodajcovi ÚGKK SR
nezverejňuje

Ing. Mária Frindrichová, v. r.
predsedníčka

23.
Pokyn
predsedníčky Úradu geodézie, kartografie
a katastra Slovenskej republiky
č. POK_UGKK SR_14/2014, zo dňa 02. 07. 2014,

ktorým sa upravuje spôsob evidovania hranice
zastavaného územia obce vo vektorovej
katastrálnej mape
Predsedníčka Úradu geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky vydáva tento pokyn:
Čl. I
Hranica zastavaného územia obce sa vo vektorovej
katastrálnej mape (číselnej aj nečíselnej) eviduje
prostredníctvom objektu vo vrstve „ZUOB“.
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medzi
vydavateľmi:
ČR – Český úřad zeměměřický a katastrální
Pod sídlištěm 9/1800
18211 Praha 8
IČO: 00025712
DIČ: nie je platcom DPH
Bankové spojenie: 19-6828001/0710
Konajúci: Ing. Karel Večeře, predseda
(ďalej len „vydavateľ I.“)
a
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej
republiky
Chlumeckého 2
820 12 Bratislava 212
IČO: 00166260
DIČ: 2020830240
Bankové spojenie: 7000063046/8180
Konajúci: Ing. Mária Frindrichová, predsedníčka
(ďalej len „vydavateľ II.“)

Čl. II
Parametre objektu

(ďalej len „dohoda“)

(1) Objekt obsahuje jednu líniu, ktorá opisuje
zastavané územie obce v smere hodinových ručičiek
(územie je vpravo od línie v jej smere). Línia tvorí
uzavretú plochu. Kresliaci kľúč línie je K=298. Atribút
objektu je ZUOB=1.

I.
Predmet a účel dohody

(2) Ak sa v katastrálnom území nachádza viacero
samostatných častí zastavaného územia obce, každá
časť je evidovaná samostatným objektom.
(3) Línia objektu zodpovedá zákresu hranice
zastavaného územia obce v katastrálnej mape
k 1. januáru 1990.
Čl. III
Prechodné ustanovenia
Katastrálny odbor okresného úradu zruší v číselnej
vektorovej katastrálnej mape objekt s hranicou
zastavaného územia obce vo vrstve LINIE v termíne do
15 dní od účinnosti tohto pokynu.
Čl. IV
Účinnosť
Tento pokyn nadobúda účinnosť dňa 15. júla 2014.
Ing. Mária Frindrichová
predsedníčka
v. z. Ing. Ľubomír Suchý, v. r.
podpredseda

1) Geodetický a kartografický obzor (ďalej len
„časopis“) je periodicky, raz mesačne vydávaný
časopis, ktorý plní funkciu odbornú, vedeckú, výchovnovzdelávaciu a spoločenskú v okruhu odborníkov
z oblasti geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností
pôsobiacich v štátnej správe, vo výskume, v pedagogickom a vzdelávacom procese a v komerčnej sfére.
2) Predmetom dohody je spolupráca vydavateľov na
príprave, tvorbe a publikácii časopisu. Dohoda ďalej
upravuje spôsob a podmienky jeho financovania, spôsob a podmienky vytvárania a rokovania redakčnej
rady, jej činnosti, ako aj spôsob organizačného,
technického a finančného zabezpečenia ďalších činností súvisiacich s prípravou, tvorbou, publikáciou vo
formáte PDF.
3) Príprava a tvorba časopisu zahŕňa najmä činnosti
súvisiace s odborným a jazykovým posúdením článkov
určených na publikáciu, so zasadnutím redakčnej rady
a s financovaním týchto činností.
4) Ďalšie činnosti sú činnosti súvisiace najmä
s vydávaním časopisu, s jeho sadzbou, grafickou
úpravou, s prípravou konečného výstupu vo formáte
PDF a s jeho publikovaním na webovej stránke.
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II.
Doba trvania dohody
1) Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú,
s možnosťou výpovede, a to aj bez uvedenia dôvodu.
2) Zmluvné strany si dohodli výpovednú lehotu 6
mesiacov. Táto začína plynúť od 1. dňa mesiaca
nasledujúceho po dni doručenia výpovede druhej
zmluvnej strane.
III.
Financovanie prípravy, tvorby a publikácie
časopisu
1) Vydavatelia sa zaväzujú, že vykonajú a zabezpečia činnosti uvedené v tejto dohode, a to vo vlastnej
réžii alebo formou externého dodávateľa. Náklady
súvisiace so zabezpečením týchto činností si každá
zmluvná strana uhrádza sama, pokiaľ nie je ďalej
uvedené inak.
2) Činnosť redaktorov je zahrnutá do pracovnej
náplne v rámci pracovného pomeru ku konkrétnemu
vydavateľovi. Náklady s týmto spojené nesie každý
vydavateľ samostatne.
3) Cestovné náklady spojené s účasťou na zasadnutí redakčnej rady hradí zamestnancom rezortu
vysielajúci vydavateľ.
4) Cestovné náklady spojené s účasťou na
zasadnutí redakčnej rady hradí zástupcom vysokých
škôl a profesijných stavovských organizácií vysielajúca
inštitúcia.
5) Na úhrade nákladov spojených so sadzbou
článkov sa podieľa vydavateľ I. vo výške 2/3 nákladov
a vydavateľ II. vo výške 1/3 nákladov, a to na základe
samostatných zmlúv uzavretých medzi dodávateľom
a vydavateľom I. a vydavateľom II.
6) Na úhrade nákladov spojených so zriadením,
prevádzkovaním a aktualizáciou webovej stránky sa
podieľa vydavateľ I. vo výške 2/3 nákladov a vydavateľ
II. vo výške 1/3 nákladov.
7) Predbežná kalkulácia nákladov na príslušný
kalendárny rok bude tvoriť dodatok tejto dohody.
IV.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1) Vydavatelia sa zaväzujú, že vo vzájomnej súčinnosti zabezpečia a/alebo vykonajú činnosti uvedené
v čl. I ods. 3) dohody smerujúce k príprave a vytvoreniu
jednotlivých čísiel časopisu prostredníctvom svojich
zástupcov v redakčnej rade, zamestnancov úradov
alebo rezortných organizácií tak, aby ich bolo možné
predložiť na vykonanie činností uvedených v čl. I ods.
4) dohody.
V.
Iné dojednania
1) Hlavné články uverejnené v časopise sú povinne
lektorované. Autorom ani lektorom článkov a rubrikových príspevkov nenáleží odmena za ich činnosť.
2)

Jednotnú sadzbu článkov zaisťuje vydavateľ I.
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3) Vydavateľ I. sa zaväzuje zabezpečiť vytvorenie
webovej stránky www.gako.eu, na ktorej sa budú
pravidelne zverejňovať jednotlivé čísla časopisu.
Webová stránka bude vytvorená a udržiavaná
vydavateľom I.
4) Sídlom vydavateľa uvedeného v časopise bude
adresa vydavateľa I.: Pod sídlištěm 9/1800 18211
Praha 8.
5) Vydavateľ I. zabezpečuje náležitosti súvisiace
s registráciou časopisu (Ministerstvo kultúry, ISSN)
v súlade s platnou legislatívou.
VI.
Redakcia a redakčná rada
1) Poradným orgánom vydavateľov je redakčná
rada, ktorá spolu s redaktormi zodpovedá vydavateľom
za vecný obsah časopisu.
2) Redakčnú činnosť zabezpečuje trojčlenná
redakcia v zložení: vedúci redaktor, zástupca vedúceho
redaktora a technický redaktor. Za svoju činnosť sú
finančne odmeňovaní v súlade s čl. III ods. 2) dohody.
3) Vedúceho redaktora a technického redaktora
menuje do funkcie vydavateľ I., zástupcu vedúceho
redaktora menuje vydavateľ II.
4) Činnosť redaktorov sa riadi touto dohodou,
rokovacím poriadkom redakčnej rady a inými internými
dokumentmi redakčnej rady.
5) Redakcia zaisťuje kompletnú prípravu časopisu
vo formáte PDF, a to vrátane jeho finálnej podoby
určenej na publikáciu na webovej stránke. V tomto
smere plní tiež pokyny schválené redakčnou radou.
6) Vedúci redaktor a zástupca vedúceho redaktora
vedú príspevkovú agendu, komunikujú s autormi
a lektormi, zabezpečujú lektorské posúdenie hlavných
článkov, zabezpečujú úpravu príspevkov pred sadzbou
a ich autorskú korektúru. V spolupráci s technickým
redaktorom zabezpečujú náhľad časopisu vo formáte
PDF a jeho záverečnú kontrolu a korektúru. Ďalej
vedú archív príspevkovej agendy po dobu 5 rokov
podľa požiadaviek na odborný časopis, pripravujú
rokovania redakčnej rady a zaisťujú inzerciu a reklamu
pre časopis. Za postúpenie finálnej verzie aktuálneho
čísla časopisu na publikáciu na webovej stránke
časopisu zodpovedá vedúci redaktor.
7) Technický redaktor vedie evidenciu príspevkov
a prehľad o stave ich spracovania. Zostavuje maketu
čísla, pripravuje do sadzby tabuľky a obrázky, spoločne
s vedúcim
redaktorom
a zástupcom
vedúceho
redaktora vykonáva záverečnú kontrolu a korektúru
náhľadu časopisu vo formáte PDF pred publikáciou,
pripravuje podklady pre webovú prezentáciu, tlačové
podklady pre reklamy i propagáciu časopisu, zabezpečuje prípadné účelové separátne tlače a pod. Ďalej
vedie prevádzkovú agendu redakcie (zápisy, fotodokumentáciu a pod.). Zabezpečuje pravidelnú aktualizáciu časopisu na webovej stránke www.gako.eu a to
vždy 15. deň v mesiaci. Ak tento deň pripadne na
sobotu, nedeľu alebo sviatok, deň aktualizácie bude
prvý pracovný deň po dni vydania príslušného čísla
časopisu.
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8) Všetci členovia redakcie sú oprávnení prijímať
hlavné články a ostatné rubrikové príspevky. Články sú
prijímané len v elektronickej podobe a musia byť
spracované
podľa
pokynov
na
uverejňovanie
príspevkov v časopise. Prípadné vrátenie odmietnutých
či nevyhovujúcich príspevkov zabezpečuje vedúci
redaktor, prípadne zástupca vedúceho redaktora.
9) Redakčná rada sa skladá z 3 redaktorov a 6
členov redakčnej rady, za každého vydavateľa po 3
členoch. Redakčná rada je tvorená predsedom
redakčnej rady, podpredsedom redakčnej rady,
vedúcim redaktorom, zástupcom vedúceho redaktora,
technickým redaktorom a zástupcami vydavateľov,
prípadne vysokých škôl odboru geodézia a kartografia
alebo profesijných stavovských organizácií. Funkcia
v redakčnej rade je čestná, nenáleží za ňu odmena.
10) Členstvo v redakčnej rade je nezastupiteľné.
Členov redakčnej rady menujú a odvolávajú vydavatelia. Pri zmene člena redakčnej rady je preferované
zastúpenie osobou s vedeckou hodnosťou. Redaktormi
sú členmi redakčnej rady z titulu svojich funkcií.
11) Predseda a podpredseda redakčnej rady sú
menovaní vydavateľmi. Funkcia predsedu a podpredsedu je rotujúca, a to tak, že v nepárnom roku je
predsedom redakčnej rady zástupca vydavateľa I.
a v párnom roku je predsedom redakčnej rady zástupca
vydavateľa II. Ak je predsedom redakčnej rady
zástupca vydavateľa I., podpredsedom redakčnej rady
je zástupca vydavateľa II. a naopak.
12) Redakčná rada rozhoduje najmä o obsahu
jednotlivých čísel časopisu, o hlavných článkoch
a rubrikách, stanovuje lektorov, posudzuje jednotlivé
príspevky a schvaľuje konečnú verziu každého čísla
časopisu vo formáte PDF.
13) Redakčná rada sa schádza každý mesiac.
Rokovania sa konajú striedavo u vydavateľa I. v Prahe
a Brne a u vydavateľa II. V Bratislave, a to nasledujúcim
spôsobom:
Praha
I., IV., VII., X.

Brno
II., V., VIII., XI.

Bratislava
III., VI., IX., XII.

14) Redakčná rada je uznášaniaschopná vtedy, ak je
prítomná aspoň nadpolovičná väčšina všetkých členov.
Redakčná rada rozhoduje jednoduchou väčšinou
všetkých prítomných členov.
15) Výsledkom činnosti redakcie a redakčnej rady je
jednotlivé číslo časopisu spracované v súbore PDF
a zverejnené na webovej stránke časopisu.
VII.
Záverečné ustanovenia
1) Táto dohoda nahrádza Dohodu Českého úřadu
geodetického a kartografického a Slovenského úradu
geodézie a kartografie o spoluvydávaní odborného
časopisu Geodetický a kartografický obzor č. P160/1992 zo dňa 24. 3. 1992, resp. 1243/1992-11
z 2. 4. 1992 vrátane všetkých jej dodatkov.
2) Túto dohodu možno meniť len formou dodatkov.
Dodatky musia mať písomnú formu, poradové číslo
a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami.
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3) Dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po
dvoch vyhotoveniach pre každú zo zmluvných strán.
4) Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom tejto
dohody, v plnom rozsahu a bezvýhradne s ním súhlasia, čo potvrdzujú svojimi podpismi.
5) Táto dohoda nadobúda účinnosť dňom 1. 1.
2013.
Dňa 15. 10. 2012

Dňa 10. 10. 2012

Ing. Karel Večeře
predseda
za vydavateľa I.

Ing. Mária Frindrichová
predsedníčka
za vydavateľa II.

25.
D o d a t e k č. 1
k dohodě ze dne 15. října 2012
o přípravě, tvorbě a publikaci odborného
a vědeckého časopisu
Geodetický a kartografický obzor
mezi
vydavateli:
ČR - Český úřad zeměměřický a katastrální
Pod Sídlištěm 9/1800, 182 11 Praha 8
IČ: 00025712
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: 19-6828001/0710
Jednající: Ing. Karel Večeře, předseda
(dále jen „vydavatel I.“)
a
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej
republiky
Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava 212
IČ: 00166260
DIČ: 2020830240
Bankovní spojení: 7000063046/8180
Jednající: Ing. Mária Frindrichová, předsedkyně
(dále jen „vydavatel II.“)
(dále jen „dodatek“)
I.
Smluvní strany konstatují, že dne 15. 10. 2012 uzavřely
dohodu o přípravě, tvorbě a publikaci odborného
a vědeckého časopisu Geodetický a kartografický obzor
(dále jen „dohoda“). Tuto dohodu doplňují následovně.
II.
V čl. III. odst. 6) se smluvní strany dohodly na úhradě
nákladů spojených se zřízením, provozováním a aktualizací webové stránky časopisu Geodetický a kartografický obzor, a to ve výši 2/3 nákladů za vydavatele I.
a 1/3 nákladů za vydavatele II. Předběžná kalkulace
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V čl. V. odst. 3) se název webové stránky www.gako.eu
nahrazuje názvem www.egako.eu.

„8) Ceny za uveřejnění inzerce v časopise jsou uvedeny
na webových stránkách časopisu vytvořených dle čl.
V odst. 3). Cena je vždy uvedena bez DPH.
K vyfakturování ceny za inzerci je příslušný vydavatel,
v jehož státě má inzerent v případě právnické osoby
sídlo a v případě fyzické osoby bydliště. Uhrazená
částka je příjmem vydavatele, který cenu vyfakturoval.“.

IV.

III.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou
smluvních stran. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech
stejnopisech, každá ze stran obdrží po dvou
vyhotoveních.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou
smluvních stran a účinnosti dnem 1. 8. 2013. Dodatek
je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každá ze stran
obdrží po dvou vyhotoveních.

nákladů dle čl. III. odst. 7) dohody na kalendářní rok
2012 a kalendářní roky následující tvoří Přílohu č. 1,
která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
III.

V Bratislavě dne
27.11.2012
Ing. Mária Frindrichová
předsedkyně
za vydavatele II.

V Praze dne
27. 11. 2012
Ing. Karel Večeře
předseda
za vydavatele I.

26.
D o d a t e k č. 2
k dohodě ze dne 15. října 2012
o přípravě, tvorbě a publikaci odborného
a vědeckého časopisu
Geodetický a kartografický obzor
mezi

V Praze dne
28. 6. 2013
Ing. Karel Večeře
předseda
za vydavatele I.

V Bratislavě dne
26. 6. 2013
Ing. Mária Frindrichová
předsedkyně
za vydavatele II.

Oznamovacia časť
a) oznamy
9. Vyhlásenie platnosti nových súborov geodetických informácií a popisných informácií
katastra nehnuteľností
Vybavuje: Ing. Darina Keblúšková

vydavateli:
ČR - Český úřad zeměměřický a katastrální
Pod sídlištěm 9/1800, 182 11 Praha 8
IČO: 00025712
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: 19-6828001/0710
Jednající: Ing. Karel Večeře, předseda

Kraj
Okres

Katastrálne územie

Dátum

Banskobystrický
Revúca
Starňa - intravilán a mimo PPÚ 7.7.2014
Ing. Erik Ondrejička, v. r.
riaditeľ katastrálneho odboru

a
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej
republiky
Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava 212
IČO: 00166260
DIČ: 2020830240
Bankovní spojení: 7000063046/8180
Jednající: Ing. Mária Frindrichová, předsedkyně
(dále jen „dodatek“)
I.
Smluvní strany konstatují, že dne 15. 10. 2012 uzavřely
dohodu o přípravě, tvorbě a publikaci odborného
a vědeckého časopisu Geodetický a kartografický obzor
(dále jen „dohoda“) č. P-4703/2012 a ČÚZK22707/2012-11. Tuto dohodu doplňují následovně.
II.
V čl. III. se připojuje další odstavec, který zní:

10. Poskytovanie informácií o bonitovaných
pôdno-ekologických jednotkách z katastra
nehnuteľností
Vybavuje: Ing. Darina Keblúšková
Okresné úrady, katastrálne odbory zapísali do katastra 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 nasledujúcich katastrálnych územiach:
Kraj
Okres
Bratislavský
Pezinok

Katastrálne územie

Štefanová
Modra
Veľké Šenkvice

Dátum

11.4.2014
21.5.2014
2.5.2014
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Senec
Bratislava
Trnavský
Dunajská Streda

Galanta

Trnava

Senica
Piešťany
Hlohovec
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Pezinok
Viničné
Rovinka
Zálesie
Rača
Jurová
Trstená na Ostrove
Blahová
Tonkovce
Vojtechovce
Vojka nad Dunajom
Sap
Okoč
Opatovský Sokolec
Šoporňa
Kráľov Brod
Šalgočka
Vozokany
Veľké Úľany
Kajal
Topoľnica
Šelpice
Malženice
Majcichov
Buková
Častkov
Sobotište
Smolinské
Rakovice
Tekolďany
Tepličky
Hlohovec

Trenčiansky
Nové Mesto nad Váhom
Modrovka
Modrová
Hrachovište
Prievidza
Nitrianske Sučany
Mačov
Ješkova Ves
Banky
Cigeľ
Horné Vestenice
Brezany
Partizánske
Veľké Uherce
Ilava
Košeca
Žilinský
Námestovo
Lokca
Liptovský Mikuláš Podtureň
Liptovský Hrádok
Martin
Turčiansky Peter
Horný Kalník
Turčianska Štiavnička
Bystrička
Košťany nad Turcom
Martin
Žabokreky
Bytča
Mikšová
Žilina
Rajec
Šuja
Ďurčiná
Zbyňov
Kysucké Nové Mesto
Budatínska Lehota
Turčianske Teplice Rudno

25.8.2014
3.10.2014
14.5.2014
14.8.2014
2.4.2014
27.3.2014
27.3.2014
23.4.2014
23.4.2014
23.4.2014
20.6.2014
5.9.2014
24.9.2014
24.9.2014
28.4.2014
30.6.2014
7.7.2014
4.8.2014
16.12.2013
29.9.2014
29.9.2014
26.5.2014
27.5.2014
23.4.2014
5.6.2014
2.6.2014
9.10.2014
21.10.2014
12.6.2014
19.3.2014
24.4.2014
14.8.2014

17.1.2014
7.4.2014
23.9.2014
15.4.2014
14.7.2014
14.7.2014
14.7.2014
23.7.2014
4.9.2014
22.10.2014
30.4.2014
13.5.2014
8.4.2014
2.5.2014
6.10.2014
26.5.2014
5.5.2014
7.7.2014
25.9.2014
12.9.2014
14.10.2014
14.10.2014
14.5.2014
3.6.2014
24.4.2014
23.4.2014
26.9.2014
30.6.2014
22.8.2014

Nitriansky
Nové Zámky

Levice

Komárno
Topoľčany

Nitra

Zlaté Moravce
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Dvory nad Žitavou
Michal nad Žitavou
Nová Vieska
Strekov
Kmeťovo
Bory
Hrkovce
Kuraľany
Tekovské Lužany
Čata
Šahy
Keť
Trávnik
Tôň
Jacovce
Chrabrany
Kuzmice
Horné Chlebany
Kolíňany
Čápor
Kapince
Dolné Lefantovce
Šurianky
Zlatno
Dolné Sľažany
Horné Sľažany

Banskobystrický
Banská Bystrica Priechod
Rimavská Sobota Cakov
Vyšný Skálnik
Zvolen
Turová
Lučenec
Praha
Detva
Horný Tisovník
Revúca
Filier
Poltár
Veľká Ves
Prešovský
Vranov Nad Topľou
Detrík
Vyšný Kazimír
Zlatník
Jasenovce
Poprad
Liptovská Teplička
Kežmarok
Jezersko
Stropkov
Levoča
Stará Ľubovňa
Košický
Košice - okolie
Rožňava
Košice

13.3.2014
14.4.2014
3.7.2014
2.9.2014
10.9.2014
24.3.2014
7.5.2014
15.5.2014
5.8.2014
11.8.2014
19.8.2014
10.9.2014
28.3.2014
16.4.2014
11.4.2014
25.4.2014
4.6.2014
3.9.2014
29.4.2014
22.5.2014
3.7.2014
20.8.2014
12.9.2014
10.6.2014
17.9.2014
23.9.2014
30.4.2014
7.5.2014
9.5.2014
5.5.2014
22.5.2014
5.5.2014
13.6.2014
6.6.2014

19.3.2014
25.7.2014
30.5.2014
29.7.2014
18.12.2013
30.4.2014

Veľkrop
Vyšný Slavkov
Katúň
Matysová

10.9.2014
21.7.2014
8.8.2014
30.9.2014

Háj
Lipovník
Furča
Barca
Južné Mesto

24.7.2014
16.7.2014
5.8.2014
5.9.2014
23.9.2014

Od uvedeného dátumu poskytujú okresné úrady,
katastrálne odbory z katastrálneho operátu v uvedených katastrálnych územiach informácie o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách.
Ing. Erik Ondrejička, v. r.
riaditeľ katastrálneho odboru
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11. Poskytovanie informácií z katastra nehnuteľností po zápise Projektu pozemkových
úprav
Vybavuje: Ing. Darina Keblúšková
Okresné úrady, katastrálne odbory zapísali do katastra nehnuteľností projekty pozemkových úprav,
vyhotovené podľa zákona č. 330/1991 Z. z. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde
a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších
predpisov, v nasledujúcich katastrálnych územiach:
Kraj
Okres
Bratislavský
Pezinok
Trnavský
Dunajská Streda
Skalica
Nitriansky
Levice

Katastrálne územie

Dátum

Dubová

25.8.2014

Veľké Dvorníky
Unín
Sedlište

17.6.2014
9.10.2014
9.10.2014

Bielovce
Ipeľský Sokolec

1.4.2014
6.10.2014

Žilinský
Námestovo
Krušetnica
Liptovský Mikuláš Ižipovce
Bobrovník
Dolný Kubín
Mokraď
Kysucké Nové Mesto
Kysucké Nové Mesto
Žilina
Čičmany
Turčianske Teplice Brieštie
Banskobystrický
Lučenec
Šurice
Žiar nad Hronom Janova Lehota
Krupina
Hontianske Tesáre
Revúca
Behynce
Prešovský
Poprad
Batizovce
Stará Ľubovňa
Údol
Orlov
Stará Ľubovňa
Humenné
Jasenov
Košický
Trebišov
Zemplínsky Klečenov
Zemplínsky Branč
Spišská Nová Ves
Hincovce
Michalovce
Kačanov
Moravany

18.4.2013
4.3.2014
20.6.2014
8.8.2012
14.3.2014
1.8.2014
30.9.2014
12.3.2014
14.4.2014
31.7.2014
3.10.2014
14.3.2014
1.4.2014
30.5.2014
30.9.2014
3.10.2014
16.4.2014
24.4.2014
25.8.2014
8.10.2013
7.10.2014

Ing. Erik Ondrejička, v. r.
riaditeľ katastrálneho odboru

12. Doplnenie zoznamu katastrálnych území
s povinnou aktualizáciou vektorovej katastrálnej mapy s rozlíšením typu mapy
Vybavuje: Ing. Darina Keblúšková
Okresné úrady, katastrálne odbory určili povinnosť
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aktualizácie vektorovej katastrálnej mapy v súlade so
súborom popisných informácií v týchto katastrálnych
územiach:
Kraj
Okres
Trnavský
Galanta

Senica

Dunajská Streda
Skalica
Trenčiansky
Trenčín

Katastrálne územie

Dátum

Váhovce (n)
31.3.2014
Kajal (n)
31.3.2014
Trstice (n)
6.5.2014
Šajdíkove Humence (n) 9.4.2014
Prievaly - intravilán (n) 15.10.2014
Hradište pod Vrátnom (n)
16.10.2014
Veľké Dvorníky - extravilán
18.6.2014
Unín - extravilán (PPÚ) 10.10.2014
Sedlište
10.10.2014

Krivosúd-Bodovka (n)
25.3.2014
Selec (n)
30.4.2014
Omšenie (n)
1.7.2014
Soblahov (n)
26.8.2014
Ivanovce (n)
26.8.2014
Trenčianske Mitice (n) 26.8.2014
Bánovce nad Bebravou
Miezgovce (n)
31.3.2014
Šišov (n)
31.3.2014
Omastiná (n)
30.4.2014
Vlčkovo (n)
30.4.2014
Ruskovce (n)
30.5.2014
Pochabany - intravilán (n)30.5.2014
Horné Držkovce (n)
30.6.2014
Malá Hradná (n)
30.6.2014
Bánovce nad Bebravou
- extravilán (n)
30.7.2014
Horné Ozorovce
- extravilán (n)
30.7.2014
Podlužany n)
26.8.2014
Horné Naštice (n)
1.10.2014
Veľké Chlievany (n)
1.10.2014
Nové Mesto Nad Váhom
Bošáca (n)
1.4.2014
Nová Bošáca (n)
1.5.2014
Prievidza
Radobica (n)
15.5.2014
Kamenec pod Vtáčnikom (n)
15.5.2014
Kanianka
- v časti mimo PPÚ (n) 16.6.2014
Zemianske Kostoľany (n) 16.6.2014
Kľačno (n)
1.8.2014
Trenčín
Trenčianske Jastrabie (n) 23.5.2014
Horná Súča (n)
23.5.2014
Chocholná-Velčice (n) 23.5.2014
Kostolná-Záriečie (n)
29.9.2014
Ilava
Klobušice - intravilán (n) 30.6.2014
Ilava - intravilán (n)
30.9.2014
Partizánske
Veľké Uherce (n)
30.6.2014
Nitriansky
Nitra
Veľký Báb - intravilán (n) 18.3.2014
Lužianky - intravilán (n) 18.3.2014
Kolíňany (n)
29.4.2014
Sokolníky (n)
28.4.2014
Veľká Dolina (n)
28.4.2014
Štefanovičová (n)
28.4.2014
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Topoľčany

Nové Zámky

Komárno
Levice
Žilinský
Námestovo
Bytča
Čadca
Liptovský Mikuláš

Žilina

Martin
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Čápor - extravilán (n)
Dolné Lefantovce (n)
Horné Lefantovce (n)
Poľný Kesov (n)
Veľký Lapáš (n)
Rišňovce (n)
Kapince (n)
Rumanová (n)
Žirany (n)
Paňa (n)
Čechynce (n)
Šurianky (n)
Jelšovce (n)
Jarok (n)
Vozokany (n)
Velušovce (n)
Horné Obdokovce (n)
Kovarce (n)
Veľké Ripňany (n)
Tesáre (n)
Krnča (n)
Malá nad Hronom (n)
Šurany
- extravilán časť (n)
Chľaba (n)
Palárikovo (n)
Veľké Lovce (n)
Patince (n)
Bielovce (PPÚ)
Ipeľský Sokolec
- extravilán (PPÚ)

22.5.2014
30.5.2014
30.5.2014
30.5.2014
25.6.2014
25.6.2014
3.7.2014
31.8.2014
31.8.2014
31.8.2014
31.8.2014
12.9.2014
30.9.2014
30.9.2014
31.3.2014
31.3.2014
9.5.2014
11.6.2014
30.9.2014
30.9.2014
30.9.2014
5.5.2014

Lučenec
Veľký Krtíš

5.5.2014
23.6.2014
3.9.2014
3.9.2014
24.6.2014
1.4.2014
6.10.2014

Novoť (n)
1.4.2014
Hrabové (n)
7.4.2014
Maršová - intravilán (n) 23.9.2014
Klokočov (n)
19.12.2013
Makov - intravilán (n)
30.6.2014
Čadca - extravilán
30.9.2014
Liptovský Trnovec (n)
8.4.2014
Krmeš (n)
13.5.2014
Vlachy (n)
29.5.2014
Bobrovník (PPÚ)
20.6.2014
Beňadiková (n)
15.7.2014
Demänovská Dolina (n) 25.8.2014
Lysica (n)
15.4.2014
Belá (n)
29.5.2014
Rajec (n)
3.6.2014
Fačkov (n)
19.6.2014
Varín (n)
26.6.2014
Šuja (n)
8.7.2014
Vrícko - intravilán časť (n)14.4.2014
Šútovo (n)
28.4.2014
Turčianske Kľačany
- extravilán
5.6.2014
Turany - intravilán (n)
9.9.2014
Turčianske Kľačany
- intravilán (n)
25.9.2014
Dulice (n)
26.9.2014
Lipovec - intravilán (n) 9.10.2014

Turčianske Teplice
Brieštie - extravilán (PPÚ)
- intravilán miestna časť
Hadviga
30.9.2014

Banskobystrický
Revúca
Behynce - extravilán (n) 25.3.2014
Strelnice - intravilán (n) 26.3.2014

Detva
Zvolen
Krupina
Prešovský
Prešov
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Žiar (n)
25.3.2014
Gemer (n)
28.4.2014
Rašice - intravilán (n)
28.4.2014
Jelšavská Teplica (n)
28.4.2014
Mikolčany (n)
27.5.2014
Nováčany (n)
27.5.2014
Gemerský Milhosť (n)
26.5.2014
Otročok (n)
30.6.2014
Starňa
- intravilán a mimo PPÚ 7.7.2014
Hrlica (n)
14.8.2014
Ratková (n)
14.8.2014
Repištia (n)
25.8.2014
Behynce
- extravilán (PPÚ)
13.10.2014
Šurice - extravilán
8.4.2014
Praha (n)
2.6.2014
Ipeľské Predmostie (n)
4.2.2014
Príboj (n)
9.4.2014
Malé Zlievce (n)
9.4.2014
Sečianky (n)
28.4.2014
Malé Straciny (n)
28.4.2014
Selce (n)
12.5.2014
Pravica (n)
12.5.2014
Šuľa (n)
21.5.2014
Slovenské Kľačany (n) 21.5.2014
Veľká Čalomija
- intravilán (n)
23.6.2014
- extravilán
5.6.2014
Pôtor (n)
12.6.2014
Senné (n)
18.6.2014
Olováry (n)
4.7.2014
Vieska (n)
4.7.2014
Veľká Ves nad Ipľom (n) 22.8.2014
Trebušovce (n)
26.8.2014
Záhorce - extravilán (n) 24.7.2014
Závada - extravilán (n) 22.7.2014
Opatovská Nová Ves
- extravilán (n)
18.9.2014
Ľuboriečka (n)
12.3.2014
Malá Čalomija (n)
12.3.2014
Muľa (n)
8.4.2014
Veľké Zlievce (n)
9.9.2014
Zombor (n)
9.9.2014
Horný Tisovník (n)
30.5.2014
Hriňová (n)
27.8.2014
Veľká Lúka (n)
30.6.2014
Sása (n)
30.9.2014
Hontianske Tesáre(PPÚ) 31.7.2014
Hermanovce
28.3.2014
Ľubovec - intravilán (n) 28.3.2014
Šindliar (n)
8.4.2014
Bertotovce - intravilán (n) 11.4.2014
Chmiňany- intravilán (n) 16.4.2014
Kendice - intravilán (n) 17.4.2014
Ruská Nová Ves (n)
25.4.2014
Bzenov - intravilán (n) 25.4.2014
Šarišské Bohdanovce
- intravilán (n)
29.4.2014
Petrovany - intravilán (n) 11.6.2014
Svinia- intravilán (n)
16.6.2014
Haniska - intravilán (n) 23.6.2014
Župčany - intravilán (n) 18.7.2014
Radatice - intravilán (n) 24.7.2014
Brestov - intravilán (n) 28.7.2014
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Žehňa - intravilán (n)
30.7.2014
Víťaz - intravilán (n)
22.9.2014
Lemešany - intravilán (n) 23.9.2014
Kokošovce - intravilán (n)26.9.2014
Sedlice - intravilán (n) 29.9.2014
Stará Ľubovňa
Údol (PPÚ)
1.4.2014
Stará Ľubovňa
- intravilán (n)
15.4.2014
Orlov (PPÚ)
1.6.2014
Humenné
Kochanovce nad Laborcom (n)
31.3.2014
Hudcovce (n)
30.4.2014
Porúbka (n)
27.6.2014
Ptičie (n)
31.7.2014
Slovenská Volová (n)
25.9.2014
Jasenov - extravilán (PPÚ)3.10.2014
Rovné (n)
30.9.2014
Kežmarok
Spišská Belá - extravilán (n)
31.7.2013
Vranov nad Topľou Ruská Voľa (n)
20.5.2014
Detrík - extravilán (n)
20.5.2014
Jasenovce
20.5.2014
Babie (n)
20.5.2014
Medzianky
- intravilán (n)
20.5.2014
Juskova Voľa (n)
20.5.2014
Holčíkovce - intravilán (n)20.5.2014
Hencovce - intravilán (n) 20.5.2014
Hanušovce nad Topľou (n)
20.5.2014
Remeniny (n)
20.5.2014
Matiaška - extravilán (n) 20.5.2014
Radvanovce (n)
20.5.2014
Vavrinec (n)
20.5.2014
Prosačov (n)
20.5.2014
Vyšný Kazimír
4.9.2014
Zámutov
- extravilán časť (n)
4.9.2014
Vyšný Žipov
6.10.2014
Svidník
Jurkova Voľa
- extravilán (n)
30.5.2014
Krajná Poľana (n)
30.5.2014
Miroľa (n)
30.5.2014
Nižný Mirošov
- intravilán (n)
30.6.2014
Cernina - intravilán (n) 30.6.2014
Kečkovce - extravilán (n) 30.6.2014
Nižná Pisaná
- extravilán (n)
31.7.2014
Mlynárovce (n)
28.8.2014
Korejovce - extravilán (n)28.8.2014
Okrúhle - intravilán (n) 28.8.2014
Kružlová - intravilán (n) 30.9.2014
Hrabovčík (n)
30.9.2014
Sabinov
Torysa - intravilán (n)
30.5.2014
Poprad
Spišská Teplica
- extravilán (n)
11.6.2014
Liptovská Teplička
- extravilán
25.6.2014
Vikartovce (n)
10.7.2014
Bardejov
Šarišské Čierne (n)
26.6.2014
Medzilaborce
Čertižné (n)
30.6.2014
Snina
Uličské Krivé (n)
3.7.2014
Stakčín
- intravilán časť (n)
3.7.2014

Levoča
Košický
Trebišov
Rožňava
Košice
Michalovce
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Belá nad Cirochou
- intravilán (n)
Pichne
- intravilán časť (n)
Vyšný Slavkov (n)
Zemplínsky Branč
- extravilán (PPÚ)
Dobšiná (n)
Barca - intravilán (n)
- extravilán časť (n)
Kačanov
- extravilán (PPÚ)
Moravany
- extravilán (PPÚ)

9.7.2014
15.10.2014
15.7.2014

24.4.2014
30.5.2014
29.9.2014
29.9.2014
8.10.2013
7.10.2014

Spišská Nová Ves
Spišské Vlachy (n)

8.10.2014

Použité skratky:
(n) – nečíselná
(k) – kombinovaná
(PPÚ) – VKM v obvode projektu pozemkových úprav
Ing. Erik Ondrejička, v. r.
riaditeľ katastrálneho odboru

13. Skončenie tvorby vektorovej mapy určeného operátu
Vybavuje: Ing. Darina Keblúšková
Okresné úrady, katastrálne odbory vyhlásili skončenie
tvorby vektorovej mapy určeného operátu v týchto
katastrálnych územiach:
Kraj
Okres
Bratislavský
Malacky

Pezinok

Senec
Bratislava
Trnavský
Dunajská Streda

Senica

Katastrálne územie

Dátum

Marianka
Mást II.
Mást III.
Veľké Leváre
Stupava
Štefanová
Veľké Šenkvice
Modra
Pezinok
Viničné
Rovinka
Zálesie
Rača

4.4.2014
4.4.2014
4.4.2014
4.4.2014
17.6.2014
11.4.2014
2.5.2014
21.5.2014
25.8.2014
3.10.2014
14.5.2014
14.8.2014
2.4.2014

Jurová
Trstená na Ostrove
Blahová
Tonkovce
Vojtechovce
Vojka nad Dunajom
Sap
Okoč
Opatovský Sokolec
Rohov

27.3.2014
27.3.2014
23.4.2014
23.4.2014
23.4.2014
23.6.2014
5.9.2014
25.9.2014
25.9.2014
28.4.2014
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Galanta

Trnava

Hlohovec
Skalica
Nitriansky
Nové Zámky

Nitra

Levice

Topoľčany
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Častkov
Sobotište
Smolinské
Šoporňa
Kráľov Brod
Šalgočka
Vozokany
Veľké Úľany
Kajal
Topoľnica
Šelpice
Malženice
Majcichov
Buková
Tekolďany
Tepličky
Primoravské lúky
Dvory nad Žitavou
Michal nad Žitavou
Nová Vieska
Strekov
Kmeťovo
Veľký Báb
Lužianky
Kolíňany
Čápor
Kapince
Dolné Lefantovce
Šurianky
Bory
Malinovec
Santovka
Hrkovce
Kuraľany
Tešmák
Tekovská Nová Ves
Uhliská
Tekovské Lužany
Čata
Keť
Závada
Jacovce
Chrabrany
Kuzmice
Horné Chlebany
Krnča
Horné Holiare

7.10.2014
20.10.2014
21.10.2014
28.4.2014
30.6.2014
7.7.2014
4.8.2014
16.12.2013
29.9.2014
29.9.2014
26.5.2014
27.5.2014
23.4.2014
5.6.2014
19.3.2014
24.4.2014
1.7.2014
13.3.2014
14.4.2014
3.7.2014
2.9.2014
10.9.2014
18.3.2014
18.3.2014
29.4.2014
22.5.2014
3.7.2014
20.8.2014
12.9.2014
24.3.2014
31.3.2014
30.4.2014
7.5.2014
15.5.2014
30.5.2014
30.5.2014
13.6.2014
5.8.2014
11.8.2014
10.9.2014
31.3.2014
15.4.2014
30.4.2014
11.6.2014
9.9.2014
30.9.2014
9.7.2014

Komárno
Trenčiansky
Nové Mesto Nad Váhom
Moravské Lieskové
1.4.2014
Bošáca
1.6.2014
Nová Bošáca
1.6.2014
Nová Lehota
1.7.2014
Modrová
1.8.2014
Čachtice
1.9.2014
Trenčianske Bohuslavice 1.9.2014
Beckov
1.10.2014
Hôrka nad Váhom
1.10.2014
Prievidza
Koš
16.6.2014
Banky
1.8.2014
Ješkova Ves
1.8.2014
Mačov
1.8.2014
Nitrianske Sučany
1.8.2014
Partizánske
Veľké Uherce
30.6.2014
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Žilinský
Liptovský Mikuláš Kráľovská Ľubeľa
28.3.2014
Svätý Kríž
28.4.2014
Smrečany
28.4.2014
Malužiná
5.5.2014
Krmeš
13.5.2014
Vlachy
29.5.2014
Žiar
30.6.2014
Východná
1.8.2014
Liptovský Trnovec
8.4.2014
Námestovo
Lokca
8.4.2014
Bytča
Mikšová
14.5.2014
Turčianske Teplice Rudno
25.8.2014
Brieštie
1.10.2014
Banskobystrický
Detva
Vígľašská Huta-Kalinka 20.3.2014
Podkriváň
25.4.2014
Horný Tisovník
30.5.2014
Látky
30.5.2014
Dúbravy
25.6.2014
Hriňová
27.8.2014
Veľký Krtíš
Malé Zlievce
9.4.2014
Malé Straciny
28.4.2014
Veľká Čalomija
23.6.2014
Ľuboriečka
12.3.2014
Malá Čalomija
12.3.2014
Ipeľské Predmostie
4.2.2014
Banská Bystrica Priechod
30.4.2014
Lučenec
Praha
2.6.2014
Revúca
Filier
13.6.2014
Zvolen
Podzámčok
20.6.2014
Turová
20.6.2014
Zvolen
20.6.2014
Budča
30.6.2014
Zaježová
30.9.2014
Môťová
30.9.2014
Žarnovica
Hronský Beňadik
6.8.2014
Malá Lehota
6.8.2014
Nová Baňa
6.8.2014
Tekovská Breznica
6.8.2014
Žarnovica
6.8.2014
Veľká Lehota
2.9.2014
Krupina
Drienovo
1.9.2014
Prešovský
Bardejov
Livovská Huta
20.3.2014
Kríže
20.3.2014
Andrejová
3.4.2014
Tarnov
28.4.2014
Vyšný Kručov
10.6.2014
Šarišské Čierne
4.9.2014
Rokytov
4.9.2014
Varadka
8.10.2014
Stropkov
Valkov
31.3.2014
Vojtovce
28.4.2014
Vladiča
29.9.2014
Humenné
Brestov
31.3.2014
Víťazovce
31.3.2014
Kochanovce nad Laborcom
31.8.2014
Kežmarok
Bušovce
31.3.2014
Huncovce
31.3.2014
Majere
31.3.2014
Spišská Belá
31.7.2013
Podhorany
30.4.2014
Rakúsy
30.4.2014
Slovenská Ves
30.4.2014
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Starý Smokovec
8.4.2014
Liptovská Teplička
8.4.2014
Štrbské Pleso
8.4.2014
Tatranská Lomnica
20.5.2014
Švábovce
30.5.2014
Spišská Teplica
11.6.2014
Stráže pod Tatrami
11.6.2014
Štrba
11.6.2014
Vranov nad Topľou Detrík
20.5.2014
Hencovce
20.5.2014
Jastrabie nad Topľou
20.5.2014
Ondavské Matiašovce 20.5.2014
Rafajovce
20.5.2014
Tovarné
20.5.2014
Vlača
20.5.2014
Čičava
4.9.2014
Girovce
4.9.2014
Hanušovce nad Topľou 4.9.2014
Hermanovce nad Topľou 4.9.2014
Kladzany
4.9.2014
Kučín nad Ondavou
4.9.2014
Majerovce
4.9.2014
Michalok
4.9.2014
Nižný Hrušov
4.9.2014
Nižný Kručov
4.9.2014
Nová Kelča
4.9.2014
Vyšný Kazimír
4.9.2014
Jasenovce
6.10.2014
Matiaška
6.10.2014
Nižný Hrabovec
6.10.2014
Vavrinec
6.10.2014
Vechec
6.10.2014
Stará Ľubovňa
Matysová
1.10.2014
Snina
Zvala
15.10.2014
Košický
Košice-okolie
Peder
24.3.2014
Jasov
23.5.2014
Háj
24.9.2014
Rožňava
Koceľovce
31.3.2014
Stratená
31.3.2014
Vyšná Slaná
31.3.2014
Lipovník
16.7.2014
Krásnohorská Dlhá Lúka
30.12.2011
Dobšiná
30.9.2014
Michalovce
Kapušianske Vojkovce 20.3.2014
Jastrabie pri Michalovciach
30.12.2013
Ložín
30.12.2013
Oreské
30.12.2013
Voľa
30.4.2014
Bracovce
30.4.2014
Rakovec nad Ondavou 19.5.2014
Vrbnica
30.9.2014
Košice
Furča
5.8.2014
Barca
5.9.2014
Južné Mesto
23.9.2014
Trebišov
Kysta
30.9.2014

14. Zoznam katastrálnych území, v ktorých sa
neeviduje register „E“

Poprad

Ing. Erik Ondrejička, v. r.
riaditeľ katastrálneho odboru

čiastka 2 – 3

Vybavuje: Ing. Darina Keblúšková
Okresné úrady, katastrálne odbory evidujú v danom
katastrálnom území všetky práva k pozemkom v registri
„C“, t. j. neevidujú parcely registra „E“.
Kraj
Okres

Katastrálne územie

Trnavský
Skalica
Nitriansky
Nové Zámky

Dátum

Rúbanice
Sedlište

29.5.2012
9.10.2014

Mikulášov dvor
Veľká tabuľa
Panský diel

2.12.2013
2.12.2013
20.9.1999

Zlaté Moravce
Žilinský
Dolný Kubín
Kubínska Hoľa
Liptovský Mikuláš Parížovce
Banskobystrický
Revúca
Železné

8.8.2014
24.7.2014
5.3.2010

Ing. Erik Ondrejička, v. r.
riaditeľ katastrálneho odboru

15. Zoznam katastrálnych území s ukončeným
stotožnením listov vlastníctva
V zmysle usmernenia Úradu geodézie, kartografie a
katastra Slovenskej republiky č.
USM_ÚGKK
SR_40/2013, ktorým sa ustanovuje postup pri stotožňovaní originálov listov vlastníctva s listami
vlastníctva zostavenými z databázy Informačného
systému katastra nehnuteľností bolo ukončené
stotožňovanie listov vlastníctva v týchto katastrálnych
územiach
Por.
č.

k. ú.

okres

dátum
stotožnenia

1.

Zvolen

Bzovská Lehôtka

2

Žiar nad Hronom

Janova Lehota

24.7.2014

3

Revúca

Železné

21.7.2014

4

Levice

Kmeťovce

17.7.2014

5

Veľký Krtíš

Brusník

14.7.2014

6

Rimavská Sobota Cakov

3.7.2014

7

Rimavská Sobota Čenice

3.7.2014

8

Banská Štiavnica

Baďan

20.6.2014

9

Bardejov

Andrejová

23.6.2014

10

Bardejov

Abrahámovce

27.5.2014

11

Levice

Bielovce

20.5.2014

12

Banská Štiavnica

Banky

13

Rimavská Sobota Vyšný Skálnik

14.8.2014

14

Banská Bystrica

11.8.2014

Dolná Mičiná

5.6.2014

7.8.2014

čiastka 2 – 3
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15

Banská Bystrica

Horná Mičiná

20.8.2014

660/2014

Ing. Juraj Krajmer

10. 09. 2014

16

Rimavská Sobota Čierny Potok
Pohronský
Banská Bystrica
Bukovec

29.7.2014

661/2014

Ing. Eva Mačorová

10. 09. 2014

26.8.2014

662/2014

Ing. Mária Blahovcová

10. 09. 2014

18

Banská Bystrica

Bečov

28.8.2014

663/2014

Ing. Jozef Polka

10. 09. 2014

19

Vranov n/T.

Štefanovce

20

Rimavská Sobota Pavlovce

21

Vranov n/T.

Petkovce

22

Banská Bystrica

Harmanec

23

Vranov n/T.

Girovce

24

Rimavská Sobota Zádor

25

Rimavská Sobota Španie Pole

26

Rimavská Sobota Papča

19.9.2014

27

Rimavská Sobota Belín

5.6.2014

28

Krupina

Báčovce

29

Púchov

Medné

30

Detva

Horný Tisovník

31

Banská Bystrica

Priechod

19.9.2014

32

Banská Bystrica

25.9.2014

33

Levice

Čerín
Horný Tekovský
Hrádok

34

Revúca

Brusník

6.10.2014

35

Púchov

Hôrka

8.10.2014

36

Rimavská Sobota Babinec

37

Banská Bystrica

Králiky

15.10.2014

Ing. Jana Prandová, tajomníčka komisie
Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave

38

Banská Bystrica

Moštenica

17.10.2014

Ing. Július Bartaloš, PhD, člen komisie

39

Levice

Veselá

13.10.2014

Ing. Karol Ďungel, člen komisie

40

Rimavská Sobota Lipovec

21.10.2014

Ing. Róbert Fencík, PhD., člen komisie
Katedra mapovania a pozemkových úprav, SvF STU
v Bratislave

17

4.9.2014
4.9.2014
18.8.2014
9.9.2014
14.8.2014
17.9.2014
4.8.2014

9.9.2014
24.9.2014
3.6.2014

30.9.2014

8.10.2014

16. Vydanie osvedčení o osobitnej odbornej
spôsobilosti 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
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

Ing. Erik Ondrejička, v. r.
riaditeľ katastrálneho odboru

Dátum
vydania

657/2014

Ing. Veronika Uličná

10. 09. 2014

658/2014

Ing. Miroslav
Chrobačinský

10. 09. 2014

659/2014

Ing. Igor Kopanica

10. 09. 2014

17. Zloženie Terminologickej komisie pre
odvetvie geodézie, kartografie a katastra
Rozhodnutím predsedníčky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. P – 4937/2014
zo dňa 07. 08. 2014 bola zriadená Terminologická
komisia pre odvetvie geodézie, kartografie a katastra
(ďalej len „komisia“) ako poradný orgán predsedu
Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej
republiky na posudzovanie a tvorbu slovenskej terminológie patriacej do pôsobnosti úradu v nasledovnom
zložení:
doc. Ing. Imrich Horňanský, PhD., predseda komisie
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Ing. Marek Fraštia, PhD., člen komisie
Katedra geodézie, SvF STU v Bratislave
Ing. Valéria Hutková, člen komisie
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
doc. Ing. Juraj Janák, PhD., člen komisie
Katedra geodetických základov, SvF STU v Bratislave
Mgr. Róbert Jakubáč, člen komisie
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
JUDr. Martin Javorček, člen komisie
prof. Ing. Vincent Jakub, PhD., člen komisie
Geometra – geodetické služby
prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
Katedra geodézie, SvF STU v Bratislave
Ing. Ingrid Šuppová, člen komisie
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Ing. Mária Frindrichová, v. r.
predsedníčka
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18. Oznámenie o ustanovení členov Redakčnej
rady Spravodajcu ÚGKK SR

čiastka 2 – 3

20. Aktualizácia zoznamu členov Komory
geodetov a kartografov
Vybavuje: Komora geodetov a kartografov

V nadväznosti na bod 1 článku III Rokovacieho
poriadku Redakčnej rady Spravodajcu ÚGKK SR
č. RP_UGKK SR - 15/2014 zo dňa 21. júla 2014,
predsedníčka ÚGKK SR ustanovila s účinnosťou od
13. októbra 2014 nasledovných členov redakčnej rady.
Odbor
KO

Meno
Ingrid Šuppová,
predsedníčka Redakčnej rady
Darina Keblúšková

OKI

Michal Cigán

OGMV

Eva Miklušová

Členovia Komory geodetov a kartografov, ktorí boli
vyčiarknutí zo zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov Komory geodetov a kartografov
Číslo
oprávnenia
rozhodnutia
806

Michal Kozák

LPO

Zuzana Slabeyová

OK

Zuzana Schusterová

EO

Zita Singhofferová

GKÚ

Katarína Baďurová

Členovia Redakčnej rady sa vo svojej činnosti riadia
Rokovacím poriadkom Redakčnej rady Spravodajcu
ÚGKK SR.
Poznámka: Rokovací poriadok je uverejnený v Normatívnej
časti, bod 12 Spravodajcu

Ing. Ingrid Šuppová, v. r.
predsedníčka Redakčnej rady

Číslo
oprávnenia
rozhodnutia

Ing. Mária Frindrichová, v. r.
predsedníčka

25.9.2014

Pôsobiaci
Meno
v územnom
a priezvisko
obvode
Banskobystrický
Ing. Jaroslav Vajda
kraj

Dátum
účinnosti
20.10.2014

21. Autorizované programy na spravovanie
údajov informačného systému katastra
nehnuteľnosti
V zmysle „Rozhodnutia predsedu ÚGKK SR zo dňa
28. 5. 1999 č. P-1736/1999 o koordinácii tvorby a aktualizácie programového vybavenia Automatizovaného
informačného systému geodézie, kartografie a katastra“
v súlade s čl. 5 ods. 5 autorizoval Úrad geodézie,
kartografie a katastra Slovenskej republiky nasledujúce
programy:
Autorizované programy na spracovanie súboru
popisných informácií informačného systému katastra nehnuteľnosti.
Por.
č.

19. Oznámenie o personálnych zmenách v Redakčnej rade Geodetického a kartografického obzoru
Rozhodnutím predsedníčky Úradu geodézie, kartografie
a katastra Slovenskej republiky č. P-4470 zo dňa 16. 7.
2014 bol s účinnosťou od 1. 8. 2014 z funkcie člena
redakčnej rady Geodetického a kartografického obzoru
(GaKO)
odvolaný
zástupca
Komory
geodetov
a kartografov Ing. Štefan Lukáč. Zároveň bol týmto dňom
za člena redakčnej rady vymenovaný Ing. Andrej Vašek,
riaditeľ Výskumného ústavu geodézie a kartografie
v Bratislave.

Dátum
účinnosti

Členovia Komory geodetov a kartografov, ktorí boli
opätovne zapísaní do zoznamu autorizovaných geodetov
a kartografov Komory geodetov a kartografov

806

OIBKR

Pôsobiaci
Meno
v územnom
a priezvisko
obvode
Banskobystrický
Ing. Jaroslav Vajda
kraj

Názov programu

Skratka

verzia

1.

Informačný systém
katastra nehnuteľností

WISKN

3.6

2.

Údržba katastra
nehnuteľnosti

WUKN

1.10

3.

Informačný systém
katastra nehnuteľností

WISKN

3.62

4.

Údržba katastra
nehnuteľnosti

WUKN

1.12

Autorizované programy na preberanie zjednodušeného registra pôvodného stavu k nehnuteľnostiam v extraviláne a registra obnovenej
evidencie pozemkov.
Por.
č.

Názov programu

Skratka

verzia

1.

Vstup údajov z ROEP

WROEP5

1.37
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Výpočet
ROEP

príspevkov

WPRISP_
2014

1.00

Autorizovaný program na preberanie, kontrolu a zápis údajov projektu pozemkových úprav do katastra
nehnuteľnosti.
Por. č.
1.

Názov programu

Skratka

verzia

Vstup údajov z projektu
pozemkových úprav

WPU2

2.02

Ing. Pavel Hajdin, v. r.
riaditeľ odboru informatiky,
bezpečnostného a krízového vývoja

22. Aktualizácia Koncepcie rozvoja Geodetických základov na roky 2011 – 2015
Predsedníčka Úradu geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky schválila
pod č. P-6251/2014
z 13. 10. 2014 „Aktualizáciu koncepcie rozvoja geodetických základov na roky 2011 – 2015“.
Ing. Mária Frindrichová, v. r.
predsedníčka

23. Aktualizácia Koncepcie rozvoja, aktualizácie
a správy Základnej bázy údajov pre geografický informačný systém na roky 2011 –
2015
Predsedníčka Úradu geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky schválila pod č. P-6252/2014
z 13. 10. 2014 „Aktualizáciu koncepcie rozvoja, aktualizácie a správy Základnej bázy údajov pre geografický
informačný systém na roky 2011 – 2015“.
Ing. Mária Frindrichová, v. r.
predsedníčka
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24. Oznámenie o zmenách niektorých zákonov
Dňa 1. 10. 2013 nadobudol účinnosť zákon
č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a
o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa
mení Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení
neskorších predpisov.
Dňa 1. 10. 2013 nadobudol účinnosť zákon
č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a
o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa
mení Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise
vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
Dňa 1. 5. 2014 nadobudol účinnosť zákon NR SR
č. 115/2014, ktorým bol novelizovaný zákon NR SR
č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na
usporiadanie vlastníctva k pozemkom a 1. 10. 2013
nadobudol účinnosť zákon č. 180/2013 Z. z.
o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, ktorým sa mení Zákon
Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z.
o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva
k pozemkom v znení neskorších predpisov.
Dňa 1. 5. 2013 nadobudla účinnosť vyhláška
ÚGKK SR č. 87/2013 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa
vyhláška ÚGKK SR č. 461/2009 Z. z., ktorou sa
vykonáva zákon NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri
nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv
k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov
v znení vyhlášky ÚGKK SR č. 74/2011 Z. z.
Dňa 15. 2. 2014 nadobudla účinnosť vyhláška
ÚGKK SR č. 26/2014 Z. z. z 28.1.2014, ktorou sa
mení a dopĺňa vyhláška ÚGKK SR č. 300/2009 Z. z.,
ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 215/1995 Z. z.
o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.
Dňa 1. 7. 2014 nadobudol účinnosť zákon
č. 182/2014 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov
a ktorým sa menia o dopĺňajú niektoré zákony.
Dňa 1. 10. 2014 nadobudol účinnosť zákon
č. 205/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR
SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov v znení neskorších predpisov.
Ing. Odeta Poldaufová, v. r.
riaditeľka legislatívno-právneho oboru
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