
č. RP_UGKK SR _25/2020 

D O D A T O K  č. 1 

k Rozhodnutiu predsedníčky ÚGKK SR č. P-8509/2019 (č. RP_UGKK SR_15/2019) zo 

dňa 20.12.2019 o zriadení Metrologického centra geodézie 

 

 

Podľa čl. 5 ods. 3 písm. c) bod 12. Organizačného poriadku Úradu geodézie, kartografie a 

katastra Slovenskej republiky, schváleného Rozhodnutím predsedníčky Úradu geodézie, 

kartografie a katastra Slovenskej republiky č. P – 5724/2012 o schválení a vydaní 

Organizačného poriadku Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky v 

platnom znení, vydávam toto rozhodnutie:   

Čl. I 

Rozhodnutie predsedníčky ÚGKK SR č. P-8509/2019 (č. RP_UGKK SR_15/2019) zo 

dňa 20.12.2019 o zriadení Metrologického centra geodézie sa mení a dopĺňa takto: 

1. Príloha č. 1 – vrátane nadpisu znie: 

„Štatút  

Metrologického centra geodézie 

 

Štatút Metrologického centra geodézie, kartografie a katastra schválený rozhodnutím predsedníčky 

Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky  č. P-8509/2019 zo dňa 20.12.2019, ktoré 

nadobudlo účinnosť 1.1.2020.  

Čl. 1 

Základné ustanovenia 

(1) Metrologické centrum geodézie, kartografie a katastra (ďalej len „centrum“ alebo „MCG“) sa 

zriaďuje a jeho činnosť sa začína od 1.1.2020. 

(2) Centrum je neformálne združenie právnických osôb (ďalej len „členovia“ alebo „subjekty“). 

Centrum je v pôsobnosti Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len 

„ÚGKK SR“ alebo „úrad“).  

Čl. 2 

Predmetné činnosti 

(1) Centrum plní tieto úlohy: 

a) kalibrácia, skúšanie a testovanie systémov, prístrojov a pomôcok, ktoré sa využívajú na 

výkon geodetických a kartografických činností v zmysle zákona č. 215/1995 Z. z. 

o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)  a na iné 

činnosti, 

b) vzdelávanie a osveta v oblasti metrológie v geodézii, 

c) zúčastňovanie sa legislatívneho procesu týkajúceho sa metrológie. 
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Čl. 3 

Právne postavenie a hlavné zásady hospodárenia 

(1) Zaradenie subjektu do organizačnej štruktúry MCG nespôsobuje zmenu v právnych, 

vlastníckych, ekonomických ani personálnych vzťahoch členov MCG. 

(2) Subjektu ostávajú nedotknuté práva týkajúce sa duševného vlastníctva súvisiaceho s činnosťou 

subjektu. 

 

Čl. 4 

Organizačná štruktúra centra 

 

(1) MCG je tvorené: 

a) koordinačným referátom (ďalej len „KRE“),  

b) koordinačnou radou (ďalej len „KR“),  

c) laboratóriami, ktoré zabezpečujú metrologické činnosti pre vybrané systémy, prístroje 

a pomôcky.  

(2) Organizačnú štruktúru, vecnú pôsobnosť, rozhodovanie o získaní a ukončení členstva v MCG 

a zodpovednosť organizačných útvarov určí organizačný poriadok MCG, ktorý v súlade s týmto 

štatútom vydáva Výskumný Ústav geodézie a kartografie v Bratislave.  

 

Čl. 5 

Záverečné ustanovenia a účinnosť  

 

(1) Koordinačný referát  MCG vzniká od 1.1.2020. 

(2) Tento štatút môže meniť a dopĺňať len úrad. 

(3) Tento štatút nadobúda účinnosť 1.1.2020.“. 

 

Čl. II 

 Tento dodatok č. 1 nadobúda účinnosť 1. decembra 2020. 

 

 

                                                Ing. Ján Mrva  

                                                  predseda 

                                               Úrad geodézie, kartografie  

                                                a katastra Slovenskej republiky 
 

 

 

 

 


