
                                                                                                 
ÚRAD  GEODÉZIE, KARTOGRAFIE  A KATASTRA 

SLOVENKEJ  REPUBLIKY 
 
 
 

 R o z h o d n u t i e 
 

predsedníčky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 
č. P - 7589/2012  

o schválení zmeny  Organizačného poriadku 
Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. P- 5724/2012 

zo dňa 05. 10. 2012 
____________________________________________________________________  
 

V súlade s čl. 6 ods. 5 štatútu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 
republiky schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 363 z 13. mája 2009 
ustanovujem:  

 
 

Čl. I 
 

Organizačný poriadok Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, 
schválený rozhodnutím predsedníčky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 
republiky   č.  P- 5724/2012 zo dňa 05. 10. 2012 sa mení a dopĺňa takto: 

 
1. V prvej časti – Všeobecná časť, Čl. 3 Organizačné členenie  služobného úradu sa 

v ods. 3 vypúšťa písmeno e) 
Doterajšie písmeno f) sa označuje ako  písmeno e). 

         
2. V prvej časti – Všeobecná časť, Čl. 5 Predseda sa v ods. 3 písm. a) vypúšťa ods. 7 

Doterajšie odseky 8 až 11sa označujú ako odseky 7 až 10. 
 

3. V druhej časti – Osobitná časť, Prvá hlava sa vypúšťa Čl. 21 a  22 
Doterajšie  Čl. 23  a 24 sa označujú ako Čl.21 a 22. 
 

4. V druhej časti – Osobitná časť, Hlava druhá sa doterajšie Čl. 25  až 32 sa označujú 
ako Čl. 23 až 30. 
 

5. V tretej časti – Záverečné ustanovenia  sa doterajšie Čl. 33 a 34 sa označujú 
ako Čl.31 a 32. 

 

6. V druhej časti – Osobitná časť, Prvá hlava Čl. 11 Asistent predsedu sa vkladá do 
odseku  2 nové  písm. u), ktoré znie: 
u) administratívne a organizačne zabezpečuje zahraničné cesty zamestnancov 

úradu 
Doterajšie písmeno u) sa označuje ako  písmeno v). 
 

7. V druhej časti – Osobitná časť, Prvá hlava Odbor ekonomiky a správy majetku, Čl. 
18 sa odsek číslo 53 vypúšťa a nahrádza sa novým  odsekom, ktorý  znie:  

 



(53)   realizuje výber dodávateľov podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom    
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s platnými 
internými predpismi interne alebo externe dodávateľskou organizáciou 

 
8. V druhej časti – Osobitná časť, Prvá hlava Odbor ekonomiky a správy majetku, Čl. 

18 sa odsek číslo 58 vypúšťa.  
                  Doterajšie odseky 59 až 74sa označujú ako odseky 58 až 73. 
 

9. V druhej časti – Osobitná časť, Prvá hlava Odbor informatiky, bezpečnosti 
a krízového riadenia, Čl. 23 sa za odsek číslo 38 vkladajú nové odseky, ktoré 
znejú:  

 
(39) vykonáva koordinačnú činnosť pri vypracovaní koncepcii a stratégií, 

týkajúcich sa informatizácie rezortu geodézie, kartografie a katastra,  
(40)  zabezpečuje koordináciu prác na štúdii realizovateľnosti projektových 

zámerov informatizácie rezortu geodézie, kartografie a katastra v rámci 
operačného programu informatizácia spoločnosti (ďalej len „OPIS“),  

(41)  podieľa sa na vypracovaní návrhov projektov OPIS v rezorte geodézie, 
kartografie a katastra,  

(42)  spolupracuje s odbormi úradu, ako aj s rozpočtovými a príspevkovou 
organizáciou pri príprave a administrovaní projektov OPIS,  

(43)  koordinuje implementáciu a monitoring schválených projektov OPIS v 
rezorte geodézie, kartografie a katastra,  

(44)  zabezpečuje realizáciu hodnotení projektov OPIS v rezorte geodézie, 
kartografie a katastra,  

(45)  vedie evidenciu plánovaných, schválených, implementovaných a 
ukončených projektov OPIS v rezorte,  

(46)  poskytuje súčinnosť a zabezpečuje spoluprácu s Ministerstvom financií SR 
a Úradom vlády SR pri realizácii projektov OPIS,  

(47)  definuje priority plnenia úloh organizácií v pôsobnosti úradu v oblasti 
vecnej pôsobnosti odboru a v spolupráci s odborom ekonomiky a správy 
majetku vytvára rozpočet v súlade so schválenými záväznými ukazovateľmi 
na príslušný rok,  

(48)  spolupodieľa sa na príprave, monitorovaní a kontrole plnenia úloh 
stanovených v rámci projektov OPIS pre Výskumný ústav geodézie a 
kartografie, poskytuje súčinnosť a usmerňuje jeho plnenie,  

(49)  spolupodieľa sa na príprave, monitorovaní a kontrole plnenia plánu úloh 
Geodetického a kartografického ústavu, poskytuje súčinnosť a usmerňuje 
jeho plnenie, 

 
Doterajší odsek 39  sa označuje ako odsek 50. 
 

10. V druhej časti – Osobitná časť, Prvá hlava Čl. 24 Pôsobnosť a kompetencie 
riaditeľa odboru informatiky, bezpečnosti a krízového riadenia sa za odsek 4 
vkladajú nové odseky, ktoré znejú:  
(5) zabezpečuje vypracovanie návrhov projektov OPIS v rámci rezortu 

geodézie, kartografie a katastra,  
(6) predkladá správy o príprave projektov OPIS na rokovanie poradných 

orgánov predsedníčky,  



(7) zodpovedá za realizáciu a hodnotenie projektov OPIS v rezorte geodézie, 
kartografie a katastra,  

     
11. V Organizačnom poriadku Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 

republiky sa slová „katastrálne úrady“ nahrádzajú vo všetkých tvaroch v celom 
texte slovami „správy katastra v sídle kraja“. 
 

12. V Organizačnom poriadku Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 
republiky sa slová „prednosta katastrálneho úradu“ nahrádzajú vo všetkých tvaroch 
v celom texte slovami „ riaditeľ správy katastra v sídle kraja“. 

         
13. Zároveň sa mení organizačná schéma Úradu geodézie, kartografie a katastra 

Slovenskej republiky, ktorá tvorí prílohu Organizačného poriadku Úradu geodézie, 
kartografie a katastra Slovenskej republiky 

 
 
 
 

 
Čl. II 

 
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňa 19.02.2013 

 
 
 
 
 
 
V Bratislave dňa 18.02.2013 
 
 
 
                                                                                                           Ing. Mária Frindrichová  
                                                                                                                    predsedníčka   

 
 



Príloha – Schéma organizačného členenia úradu 

 
 

Predseda 

 

Podpredseda 

Vedúci  

služobného  

úradu 

odbor kontroly 

legislatívno-právny odbor 

odbor ekonomiky a správy 

majetku 

audítor 

odbor informatiky, bezpečnosti 

a krízového riadenia 

osobný úrad 
odbor katastrálnej inšpekcie 

katastrálny odbor 

odbor geodézie 

a medzinárodných vzťahov 

asistent podpredsedu asistent predsedu asistent vedúceho úradu 


