
U s m e r n e n i e  

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) vymaže vektorovú mapu určeného operátu z priečinkov „VEKTOR\UO“ a „CBU“, 

b) v tabuľke s výsledkami kontroly systémom SKM
1
) označí v stĺpci „Výkres“ názov súboru 

znakom „%“ (napr.: „UO950050_3_8“ zmeniť na „%UO950050_3_8“) a v stĺpci 

„vyhlásená platnosť“ zmaže rok, 

c) zašle katastrálnemu odboru úradu hlásenie. 

(2) Hlásenie obsahuje: 

a) názov okresu, 

b) názov katastrálneho územia, 

c) kód katastrálneho územia, 

d) 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. 

  

                                                           
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. 



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. 

Čl. V 

Účinnosť 

Toto usmernenia nadobúda účinnosť dňa 15. júla 2014. 

Ing. Mária Frindrichová 

predsedníčka 

v. z. 

Ing. Ľubomír Suchý 

podpredseda 


