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R o z h o d n u t i e 

predsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

č. OU/2022/001914-0003 zo dňa 22.09.2022 

o schválení zmeny Organizačného poriadku 

Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. P/2020/001626-0001 zo dňa  

31. 12. 2020  

_________________________________________________________________________  

 

V súlade s čl. 6 ods. 5 Štatútu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 392 z 21. augusta 2019 ustanovujem:  

 

Čl. I 

 

Organizačný poriadok Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, 

schválený Rozhodnutím predsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky   

č. P/2020/001626-0001 zo dňa 31. 12. 2020 v platnom znení sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. V Prvej časti – Všeobecná časť,  Čl. 3 ods. 3 písm. c) sa vypúšťa tretí bod. 

Doterajší štvrtý bod sa označuje ako tretí bod. 

 

2. V Druhej časti – Osobitná časť, Čl. 22 sa slová „Odbor informačných technológií sa člení 

na: 

1. Oddelenie datacentra a sietí. 

2. Oddelenie investícií a informačno-technologických projektov, 

3. Oddelenie prevádzky informačných technológií, 

4. Referát integrácie informačných a komunikačných systémov a významných 

investícií“  

 

nahrádzajú slovami: 

 

„Odbor informačných technológií sa člení na: 

 

1. Oddelenie datacentra a sietí, 

2. Oddelenie investícií a informačno-technologických projektov, 

3. Referát integrácie informačných a komunikačných systémov a významných investícií.“. 

3. V Druhej časti – Osobitná časť sa vypúšťa Čl. 22c. 

 

4. V Tretej časti – Osobitná časť, Čl. 34 ods. 1 sa vypúšťa písmeno f).  

Doterajšie písmená g) a h) sa označujú ako písmeno f) a g). 

 

5. V Tretej časti – Osobitná časť, Čl. 36 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:  

 

„(6) zodpovedá za ochranu utajovaných skutočností, krízové plánovanie, hospodársku 

mobilizáciu, civilnú ochranu,“. 

 

Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 7 a 8. 
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6. Príloha Organizačného poriadku sa nahrádza novou prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie: 

 

„Príloha 

Schéma organizačného poriadku 

č. OU/2022/001914-0003 zo dňa 22.09.2022. 

 

Čl. II 

 

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. októbra 2022. 

 

V Bratislave dňa 22.09.2022 

 

 

 

 

 

 

 

      Ing. Ján Mrva v. r.    

                                                                                                         predseda                                                                                  
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