Príloha k číslu P-8082/2009 zo 16.12 2009

ŠTATÚT
Geodetického a kartografického ústavu Bratislava

Čl. 1
Základné ustanovenia
1. Geodetický a kartografický ústav Bratislava
(ďalej len "ústav") je
rozpočtová organizácia v pôsobnosti Úradu geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky (ďalej len "úrad"). Ústav bol zriadený 1. januárom
1991.1/
2. Sídlom ústavu je Bratislava.
3. Ústav má pôsobnosť pre celé územie Slovenskej republiky.
Čl. 2
Právne postavenie a hlavné zásady hospodárenia
1. Ústav je právnickou osobou s plnou právnou subjektivitou, v právnych
vzťahoch vystupuje vo vlastnom mene.
2. Ústav vyvíja činnosť v rozsahu vymedzenom predmetom činnosti, podľa
zásad hospodárenia rozpočtových organizácií. Za zverený majetok štátu,
finančné prostriedky a za ich hospodárne využitie zodpovedá ústav úradu,
ktorému je priamo podriadený.
Čl. 3
Štatutárny orgán
1. Ústav riadi a za jeho činnosť zodpovedá riaditeľ, ktorého vymenúva a
odvoláva predseda úradu. Riaditeľ je priamo podriadený predsedovi úradu.
__________
1/
Rozhodnutie predsedu Slovenského úradu geodézie a kartografie zo dňa 17.12.1990
č. P-483/1990 o zriadení Geodetického a kartografického ústavu Bratislava.
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2. Riaditeľ koná v mene ústavu vo všetkých veciach ako štatutárny orgán
ústavu. Vo svojich rozhodnutiach je viazaný právnymi predpismi, internými
predpismi a inými aktmi riadenia úradu.
3. Riaditeľ ústavu informuje zamestnancov prostredníctvom
vedúcich
organizačných útvarov o činnosti ústavu a zásadných otázkach súvisiacich s
ekonomikou a rozvojom ústavu.
4. Riaditeľ si zriaďuje poradné orgány na kolektívne prerokovanie zásadných
otázok.
5. Riaditeľa v neprítomnosti zastupuje ako štatutárny orgán námestník riaditeľa
v plnom rozsahu riaditeľských práv, povinností a zodpovednosti. Do funkcie
ho vymenúva a odvoláva riaditeľ.
Čl. 4
Organizačná štruktúra
1. Na zabezpečenie hlavných úloh ústavu sú zriadené organizačné útvary najmä
pre tieto oblasti činnosti:
a) geodetické základy,
b) informačný systém geodézie, kartografie a katastra,
c) štátne mapové diela,
d) základná báza geografických informačných systémov,
e) sprístupňovanie dokumentačných fondov,
f) štandardizácia geografického názvoslovia,
g) dokumentácia a archívnictvo v zhromažďovaní muzeálií,
h) poskytovanie údajov, odbyt kartografických diel a publikácií,
i) obnova katastrálneho operátu,
j) centrálne elektronické registratúrne stredisko.
2. Organizačnú štruktúru, vecnú pôsobnosť a zodpovednosť organizačných
útvarov, deľbu práce, spôsob, metódy práce a povinnosti zamestnancov určia
organizačný poriadok a pracovný poriadok, ktoré v súlade s týmto štatútom
vydá riaditeľ ústavu.
Čl. 5
Základné verejnoprospešné činnosti a verejné funkcie
Ústav plní tieto základné verejnoprospešné činnosti a verejné funkcie:
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1. na úseku geodetických základov (ďalej len „GZ“ )
a) zabezpečuje výkon geodetických činností pri budovaní, obnove a údržbe
geodetických bodov,
b) zabezpečuje geodetické určenie a kontrolu parametrov geodetických
bodov určovaných v štátnych špecializovaných sieťach v národných
realizáciách záväzných geodetických systémov, t.j. pasívne geodetické
základy,
c) zabezpečuje správu a prevádzkovanie Slovenskej priestorovej
observačnej služby (ďalej len „SKPOS“), t.j. aktívnych geodetických
základov,
d) rozhoduje o zriadení, odstránení a premiestňovaní geodetického bodu GZ,
e) eviduje hlásenia a žiadosti týkajúce sa geodetických bodov,
f) predkladá zoznamy geodetických bodov príslušným správam katastra na
zápis formy ochrany do katastra nehnuteľností,
g) poskytuje údaje a informácie o pasívnych a aktívnych geodetických
základoch prostredníctvom webových služieb,
h) realizuje medzinárodnú spoluprácu s partnerskými organizáciami v
oblasti geodetických základov na základe dohôd,
i) zabezpečuje geodetické činnosti na štátnej hranici Slovenskej republiky,
2. na úseku informačného systému geodézie, kartografie a katastra (ďalej len
„IS GKK“)
a) zabezpečuje a spravuje informačný systém geodetických základov (ďalej
len „ISGZ“),
b) zabezpečuje budovanie a správu centrálnej databázy písomných a
geodetických informácií katastra nehnuteľností,
c) zabezpečuje budovanie a správu Základnej bázy údajov pre geografické
informačné systémy (ďalej len „ZBGIS“) s obsahovou podrobnosťou
definovanou katalógom tried objektov,
d) zabezpečuje tvorbu a správu vektorových a rastrových ekvivalentov
ostatných máp veľkých, stredných a malých mierok,
e) kontroluje rastrové a vektorové údaje máp veľkých mierok,
f) zabezpečuje prevádzku a rozvoj služieb uvedených v Katalógu služieb IT,
ktoré podporujú plnenie úloh IS GKK,
g) zabezpečuje budovanie a prevádzku spoločnej technickej infraštruktúry
rezortu,
h) zabezpečuje tvorbu a udržiavanie technologických, bezpečnostných a
organizačných štandardov a pravidiel,
i) sprístupňuje a umožňuje vyhľadávanie informácii a údajov v IS GKK
najmä prostredníctvom webových služieb internetového portálu.
3. na úseku štátneho mapového diela (ďalej len „ŠMD“),
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a) spravuje, udržuje a aktualizuje štátne mapové diela veľkých, stredných a
malých mierok v digitálnom tvare, ktorých vydavateľom je úrad,
b) spracováva návrh výhľadového a ročného edičného plánu úradu,
c) spolupracuje pri projektovaní kartografických diel a štátneho mapového
diela,
d) vykonáva kartografické spracovanie máp, ktorých vydavateľom je úrad,
e) spracováva odborné kartografické publikácie technických predpisov a
propagačné materiály štátneho mapového diela,
f) na základe zmluvy poskytuje podklady na tlač a rozširovanie
kartografických diel,
g) spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi a právnickými osobami na
úseku zberu informácií potrebných pre tvorbu a aktualizáciu štátneho
mapového diela a ZBGIS.
4. na úseku základnej bázy geografických informačných systémov (ZBGIS)
a) vykonáva spracovanie podkladov z fotogrametrie, laserového skenovania
a iných zdrojov pre ZBGIS ako bázu pre ŠMD a iné tematické a účelové
mapové diela,
b) podieľa sa na fotogrametrickom spracovaní digitálnych leteckých snímok,
digitálnej aerotriangulácie, tvorbe ortofotosnímok, digitálneho modelu
reliéfu,
c) vytvára a spravuje geodatabázu ZBGIS na centrálnej úrovni,
d) spolupracuje s príslušným pracoviskom Ministerstva obrany Slovenskej
republiky na úseku utajovania leteckých meračských snímok a ich
využitia na celom území SR,
e) spolupracuje so štátnymi organizáciami na úseku aktualizácie objektov
ZBGIS.
5. na úseku dokumentácie a sprístupňovania dokumentačných fondov

a) spravuje dokumentačné fondy kartografických diel, ktorých vydavateľom
je úrad,
b) dokumentuje operáty geodetických základov,
c) na základe zmluvy poskytuje na použitie kartografické diela a údaje z
dokumentačných fondov,
d) dokumentuje výsledky štandardizácie geografického názvoslovia,
e) spolupracuje s katastrálnymi úradmi a správami katastra
na úseku
poskytovania údajov z GZ a ochrany bodov, na úseku tvorby a
aktualizácie bázy údajov IS GKK, na úseku tvorby a aktualizácie máp,
ktorých vydavateľom je úrad a na úseku vyhotovovania zabezpečovacej
dokumentácie,
f) plní funkciu Odborového informačného strediska, pričom uspokojuje
informačné potreby z odboru geodézie kartografie a katastra, buduje a
udržiava komplexný fond literárnych prameňov a špeciálnych
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neliterárnych dokumentov a vykonáva knižničnú činnosť s výpožičnou
službou,
g) predkladá úradu projekty úloh na úseku dokumentácie,
h) sprístupňuje dokumentačné fondy,
i) zabezpečuje tlač štátneho mapového diela.
6. na úseku štandardizácie geografického názvoslovia
a) plní úlohu sekretariátu Názvoslovnej komisie úradu,
b) pripravuje návrhy na štandardizáciu geografického názvoslovia okrem
geografického názvoslovia na mapách veľkých mierok, predkladá ich na
rokovanie komisie a schválenie úradu,
c) zabezpečuje zverejnenie štandardizovaných názvov prostredníctvom
webových služieb,
d) navrhuje koncepciu rozvoja na úseku štandardizácie geografického
názvoslovia.
7. na úseku archívnictva a zhromažďovania muzeálií
a) spravuje Ústredný archív geodézie a kartografie, vrátane rezortného
zabezpečovacieho archívu,
b) zabezpečuje preberanie, evidovanie, zhodnocovanie, sprístupňovanie a
využívanie archívnych dokumentov z odboru geodézie, kartografie a
katastra a ich všestrannú ochranu,
c) zabezpečuje plnenie odborných archívnych a s tým súvisiacich vedeckých
úloh,
d) vyhotovuje odborné posudky k škartačným návrhom dokumentačných
fondov katastrálnych úradov,
e) archivuje bázu údajov IS GKK,
f) zhromažďuje geodetické a kartografické prístroje a pomôcky za účelom
ich uchovania ako exponátov múzejnej hodnoty, pričom spolupracuje s
inštitúciami jednotnej siete múzeí a galérií,
g) predkladá úradu projekty úloh na úseku archívnictva,
h) archivuje rastrové a vektorové údaje máp veľkých mierok.
8. na úseku poskytovania údajov, odbytu kartografických diel a publikácií
vykonáva odbyt údajov, kartografických diel, technických predpisov,
Spravodajcu úradu a iných publikácií, ktoré vydáva úrad.
9. na úseku obnovy katastrálneho operátu
a) zabezpečuje obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním,
b) vykonáva obnovu katastrálneho operátu vyhotovením duplikátu.
10. na úseku centrálneho elektronického registratúrneho strediska
a) vykonáva príjem, preberanie, triedenie a kategorizáciu dokumentov,
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b)
c)
d)
e)

vykonáva prípravu dokumentov na skenovanie,
zabezpečuje skenovanie dokumentov rôzneho typu,
spravuje a uchováva údaje získané skenovaním,
spravuje a uchováva skenované analógové podklady.
Čl. 6
Osobitné verejnoprospešné činnosti a verejné funkcie ústavu

Ústav plní ďalej tieto osobitné verejnoprospešné činnosti a verejné funkcie:
1. podieľa sa na tvorbe technických predpisov vydávaných v pôsobnosti úradu,
2. vykonáva expertnú činnosť v odbore geodézie a kartografie,
3. vykonáva prieskumy, rozbory a štúdie v odbore geodézie a kartografie,
4. spolupracuje so zahraničnými partnermi na základe súhlasu udeleného
úradom,
5. vykonáva iné práce na základe požiadaviek fyzických osôb a právnických
osôb,
6. podieľa sa na spracovaní koncepcií, technických predpisov a projektov na
úseku
geodetických
základov,
katastra
nehnuteľností, ZBGIS
a geografického názvoslovia,
7. plní iné úlohy, ktorými ho poverí úrad.
Čl. 7
Zrušujúce ustanovenie
Zrušuje sa Štatút Geodetického a kartografického ústavu Bratislava
schválený rozhodnutím predsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky č. P-3061/2008 zo dňa 16. mája 2008.
Čl. 8
Účinnosť
Tento štatút nadobúda účinnosť dňom 17. decembra 2009.

predseda Úradu geodézie, kartografie a katastra SR
JUDr.Štefan Moyzes
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