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Normatívna časť 

32. Rozhodnutia ÚGKK SR o štandardizácii názvov katastrálnych území  
33. Rozhodnutia ÚGKK SR o štandardizácii názvov katastrálnych území  
34. Usmernenie ÚGKK SR na vyhotovovanie geometrických plánov vymedzujúcich rozsah 

duplicitného alebo viacnásobného vlastníctva k pozemkom Príloha 1 Príloha 2  
35. Usmernenie ÚGKK SR, ktorým sa ustanovuje postup na zosúladenie údajov Centrálneho 

registra územno-technických jednotiek a Centrálneho registra územno-správnych jednotiek a 
súčasne stanovuje mechanizmus ich priebeţnej aktualizácie  

36. Usmernenie ÚGKK SR na skenovanie listín a inej dokumentácie katastra nehnuteľností a na 
tvorbu archívu skenovaných listín  

Oznamovacia časť 

a) oznamy 

16. Vydanie novely zákona o geodézii a kartografii  
17. Vyhlásenie platnosti nových súborov geodetických informácií a popisných informácií katastra 

nehnuteľností  
18. Poskytovanie informácií o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách z katastra 

nehnuteľností  
19. Vydanie osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti fyzických osôb na overovanie činností 

podľa § 6 písm. a) aţ e) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii  
20. Doplnenie zoznamu katastrálnych území s povinnou aktualizáciou vektorovej katastrálnej 

mapy  

b) informácie o vydaných aktoch riadenia 

  Smernice na obnovu katastrálneho operátu, ÚGKK SR č. P – 3242/2003 zo dňa 3.septembra 2003  
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32. Rozhodnutie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky o štandardizácii 
názvu katastrálneho územia z 11. októbra 2002 číslo P-3890/2002  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/tomas.kolaja/Desktop/spravodaj/2003/r3/n32.htm
file:///C:/Documents%20and%20Settings/tomas.kolaja/Desktop/spravodaj/2003/r3/n33.htm
file:///C:/Documents%20and%20Settings/tomas.kolaja/Desktop/spravodaj/2003/r3/n34.htm
file:///C:/Documents%20and%20Settings/tomas.kolaja/Desktop/spravodaj/2003/r3/n34.htm
file:///C:/Documents%20and%20Settings/tomas.kolaja/Desktop/spravodaj/2003/r3/n34.htm
file:///C:/Documents%20and%20Settings/tomas.kolaja/Desktop/spravodaj/2003/r3/p2.htm
file:///C:/Documents%20and%20Settings/tomas.kolaja/Desktop/spravodaj/2003/r3/n35.htm
file:///C:/Documents%20and%20Settings/tomas.kolaja/Desktop/spravodaj/2003/r3/n35.htm
file:///C:/Documents%20and%20Settings/tomas.kolaja/Desktop/spravodaj/2003/r3/n35.htm
file:///C:/Documents%20and%20Settings/tomas.kolaja/Desktop/spravodaj/2003/r3/n36.htm
file:///C:/Documents%20and%20Settings/tomas.kolaja/Desktop/spravodaj/2003/r3/n36.htm
file:///C:/Documents%20and%20Settings/tomas.kolaja/Desktop/spravodaj/2003/r3/o16.htm
file:///C:/Documents%20and%20Settings/tomas.kolaja/Desktop/spravodaj/2003/r3/o17.htm
file:///C:/Documents%20and%20Settings/tomas.kolaja/Desktop/spravodaj/2003/r3/o17.htm
file:///C:/Documents%20and%20Settings/tomas.kolaja/Desktop/spravodaj/2003/r3/o18.htm
file:///C:/Documents%20and%20Settings/tomas.kolaja/Desktop/spravodaj/2003/r3/o18.htm
file:///C:/Documents%20and%20Settings/tomas.kolaja/Desktop/spravodaj/2003/r3/o19.htm
file:///C:/Documents%20and%20Settings/tomas.kolaja/Desktop/spravodaj/2003/r3/o19.htm
file:///C:/Documents%20and%20Settings/tomas.kolaja/Desktop/spravodaj/2003/r3/o20.htm
file:///C:/Documents%20and%20Settings/tomas.kolaja/Desktop/spravodaj/2003/r3/o20.htm
file:///C:/Documents%20and%20Settings/tomas.kolaja/Desktop/spravodaj/2003/r3/i01.htm
mailto:istvanfy@geodesy.gov.sk
mailto:niksova@geodesy.gov.sk


Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovens-kej republiky ako príslušný orgán podľa § 4 ods. 2 
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii vydáva toto  

rozhodnutie : 

Úrad geodézie, kartografie a katastra Sloven-skej republiky podľa § 18 ods. 1 a ods. 4 zákona 
Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii, so súhlasom 
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK 4692/2002-400 z 26. augusta 2002 a na základe 
súhlasného stanovi-ska Správy katastra Lučenec č. 606-90/2002 z 23.8.2002 a odporúčaného 
stanoviska Okresného názvoslovného zboru pri Správe katastra Lučenec z 22.8.2002 ako aj 
súhlasného stanoviska Katastrál-neho úradu v Banskej Bystrici zo 14.8.2002  

š t a n d a r d i z u j e  
názov katastrálneho územia Záloţná pre novo vzni-kajúce katastrálne územie v obci Veľké Dravce v 
okrese Lučenec v Banskobystrickom kraji. Pred-metné územie v rámci spravovania katastrálneho 
operátu bolo doteraz časťou katastrálneho územia Veľké Dravce a bolo označované ako Veľké 
Dravce 2. časť. Názov katastrálneho územia Záloţná pre novo vznikajúce katastrálne územie v obci 
Veľké Dravce v okrese Lučenec predstavuje historický názov geografického objektu (pole) v 
predmetnom území štandardizovaný v podobe Záloţná v rámci štandardizácie geografických názvov 
základnej mapy Slovenskej republiky 1:10 000 v okrese Lučenec pod č. P-306/1992 zo dňa 11. 
augusta 1992.  
Štandardizovaný názov nesídelného geografic-kého objektu z územia Slovenskej republiky je zá-
väzný pre vydavateľov kartografických diel, na pou-ţívanie v tlači a iných prostriedkoch masovej 
komu-nikácie a v úradnej činnosti štátnych orgánov a obcí. 
Proti tomuto rozhodnutiu v zmysle § 18 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 
Z. z. o geodézii a kartografii nie je prípust-ný opravný prostriedok. 
Informácie o štandardizovaných názvoch ne-sídelných geografických objektov z územia Sloven-skej 
republiky na poţiadanie poskytne sekretariát Názvoslovnej komisie Úradu geodézie, kartografie a 
katastra Slovenskej republiky, ktorý sídli v Geodetickom a kartografickom ústave Bratislava, Chlu-
meckého 4, 827 45 Bratislava. 
Štandardizovaný názov katastrálneho územia bude zverejnený v Spravodajcovi Úradu geodézie, 
kartografie a katastra Slovenskej republiky. Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. novembra 2002. 

33. Rozhodnutie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky o štandardizácii 
názvov katastrálnych území z 24. októbra 2003 číslo P-1201/2003  

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovens-kej republiky ako príslušný orgán podľa § 4 ods. 2 
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii vydáva toto  

rozhodnutie : 
Úrad geodézie, kartografie a katastra Sloven-skej republiky podľa § 18 ods. 1 a ods. 4 zákona 
Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii, so súhlasom 
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. SU 733/2003-500 z 11.3.2003, na základe súhlasného 
stanoviska Správy katastra Tvrdošín z 10.2.2003 a odporú-čacieho stanoviska Názvoslovnej komisie 
Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky z 26.2.2003  

štandardizuje 
názov katastrálneho územia Tvrdošín pre katastrál-ne územie v obci Tvrdošín v okrese Tvrdošín v 
Ţilinskom kraji, ktoré doteraz v rámci spravovania katastrálneho operátu bolo označené Tvrdošín I . 
Názov katastrálneho územia Tvrdošín je identický s názvom obce. 
Názov katastrálneho územia Oravice pre katastrálne územie, ktoré doteraz v rámci spravovania katas-
trálneho operátu tvoril súbor parciel Oravíc označo-vaný ako Tvrdošín II, prislúchajúci obci Tvrdošín v 
okrese Tvrdošín v Ţilinskom kraji. Názov katastrálneho územia Oravice predstavuje názov dominant-
ného geografického objektu, samoty, v predmetnom území štandardizovaný v podobe Oravice v rámci 
štandardizácie geografických názvov Základnej mapy Slovenskej republiky 1:10 000 v okrese Dolný 
Kubín pod č. GK-1048/1994 zo dňa 18.4.1994 . 
názov katastrálneho územia Tichá dolina pre novo-vznikajúce katastrálne územie nachádzajúce sa v 
dolnej časti obce Vitanová (pod doterajším Tvrdo-šín II) v obci Vitanová v okrese Tvrdošín v Ţilinskom 
kraji. Názov katastrálneho územia Tichá dolina predstavuje názov dominantného geografického 
objektu, doliny, v predmetnom území štandardizo-vaný v podobe Tichá dolina v rámci štandardizácie 
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geografických názvov Základnej mapy Slovenskej republiky 1:10 000 v okrese Dolný Kubín pod č. GK-
1048/1994 zo dňa 18.4.1994 .  
Kaţdý zo štandardizovaných názvov Tvrdošín, Oravice, Tichá dolina je v kategórii katastrálnych území 
Slovenskej republiky jedinečný a nezameniteľný. 
Štandardizované názvy nesídelných geografických objektov (katastrálnych území) z územia Slo-
venskej republiky sú záväzné pre vydavateľov kar-tografických diel, na pouţívanie v tlači a iných pro-
striedkoch masovej komunikácie a v úradnej činnos-ti štátnych orgánov a obcí. 
Informácie o štandardizovaných názvoch nesídelných geografických objektov z územia Slovenskej 
republiky na poţiadanie poskytne sekretariát Názvoslovnej komisie Úradu geodézie, kartografie a 
katastra Slovenskej republiky, ktorý sídli v Geodetickom a kartografickom ústave Bratislava, 
Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava. 
Štandardizovaný názov katastrálneho územia bude zverejnený v Spravodajcovi Úradu geodézie, 
kartografie a katastra Slovenskej republiky. 
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 20. novembra 2003.  
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu v zmysle § 18 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky 
č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii nie je prípustný opravný prostriedok. 

34. Usmernenie Úradu geodézie, kartografie a katastra Sloven-skej republiky č. KO – 3606/2003 
zo dňa 24.09.2003 na vyhotovovanie geometrických plánov vymedzujúcich rozsah duplicitného 
alebo viac-násobného vlastníctva k pozemkom 

Na odstránenie duplicitného alebo viacnásob-ného vlastníctva na časti pôvodného pozemku, ktoré 
vznikne zápisom do katastra na základe pred-lo-ţených verejných a iných listín preukazujúcich 
vlastnícke práva k tej istej časti nehnuteľnosti v prospech iných osôb, je potrebné vyhotoviť geo-
metrický plán. V záujme jednotného postupu pri vyhotovení takéhoto geometrického plánu vydáva 
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky toto usmernenie:  

Čl.1 

Geometrický plán na vymedzenie rozsahu dupli-citného alebo viacnásobného vlastníctva sa vyho-toví 
tak, aby v rozsahu sporného vlastníctva bola vytvorená nová parcela v registri C-KN. Vo výkaze výmer 
sa rieši iba stav podľa registra C-KN. Vzor geometrického plánu je v prílohe tohto usmernenia.  

Čl.2 

Týmto usmernením sa ruší usmernenie č. KO-694/2003 zo dňa 14. februára 2003. Toto usmernenie 
nadobúda účinnosť 1. októbra 2003. 

35. Usmernenie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky z 29. júla 2003 č. KO-
2980/2003, ktorým sa ustanovuje postup na zosúladenie údajov Centrálneho registra územno-
technických jednotiek a Centrálneho registra územno-správnych jednotiek a súčasne stano-
vuje mechanizmus ich priebežnej aktualizácie  

Z dôvodu rozdielnosti obsahu bázy údajov Centrálneho registra územno-technických jednotiek a 
Centrálneho registra územno-správnych jednotiek na centrálnej úrovni voči báze údajov na okresnej 
úrovni vydáva Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky usmernenie, ktorým sa 
podľa § 17 Smerníc na spravovanie katastra nehnuteľností stanovuje postup na zosúladenie údajov a 
súčasne stanovuje mechanizmus ich priebeţnej aktualizácie. 

Čl. I.  

1. Oddelenie centrálnych databáz popisných in-formácií katastra nehnuteľností Geodetického a 
kartografického ústavu (CD GKU) zašle cen-trálny register územno-technických jednotiek 
(C_UTJ) a centrálny register územno-správnych jednotiek (C_USJ) jednotlivým správam 
katas-tra (SK) na autorizovanie príslušného obsahu. Zodpovedný: GKÚ  

Termín: 15. 08. 2003 



2. SK autorizujú a odošlú C_UTJ a C_USJ s prípadnými hlásenkami zmien späť CD GKÚ. 
Zodpovedný: jednotlivé SK  

Termín: 30. 9. 2003 

3. CD GKU vytvorí a dodá záväzný aktuálny C_UTJ a C_USJ jednotlivým SK. Zodpovedný: GKÚ  

Termín: 15. 08. 2003 

4. Aktualizácia regionálnych registrov UTJ a USJ bude po 15. 10. 2003 moţná iba prostredníc-
tvom CD GKU a to priebeţne, podľa potrieb jednotlivých SK nasledovným postupom: ? 
zaslanie hlásenky z SK do CD GKU, ? aktualizácia C_UTJ, príp. C_USJ na základe hlásenky 
v CD GKU, ? distribúcia aktualizovaných C_UTJ, C_USJ z CD GKU na dotknuté SK. Na 
zabezpečenie maximálnej operatívnosti sa odporúča vyuţívať pri komunikácii CD GKU a SK 
e-mail, fax, s následným doručením origi-nálu hlásenky poštou. Zodpovedný: SK, GKU  

Termín: priebeţne 

5. Cyklická aktualizácia bude prebiehať štvrť-ročne. CD GKU zašle porovnávací súbor C_UTJ a 
C_USJ na jednotlivé SK vţdy k 1. 3., 1. 6., 1. 9., 1. 12. Po autorizácii ich obsahu 
zodpovednými pracovníkmi do 10 dní, SK vráti aktuálny súbor CD GKU. Upravený C_UTJ a 
C_USJ CD GKU rozdistribuuje na jednotlivé SK do 15. 3., 15. 6., 15. 9., 15. 12. Zodpovedný: 
SK, GKÚ  

Termín: štvrťročne 

Čl. II.  

Toto usmernenie nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia.  

36. Usmernenie Úradu geodézie, kartografie a katastra Sloven-skej republiky KO - 472/2003 zo 
dňa 25.04.2003,na skenovanie listín a inej dokumentácie katas-tra nehnuteľností a na tvorbu 
archívu skenova-ných listín. 

Úrad geodézie, kartografie a katastra Sloven-skej republiky (ďalej len „úrad“) v súlade so Smer-nicami 
na tvorbu a vydávanie predpisov v pôsobnosti úradu z 31. augusta 1998 č. S – 2372/1998 v znení 
smerníc úradu z 27. decembra 2001 č. P – 4437/2001 vydáva toto usmernenie: 

PRVÁ ČASŤ 
Všeobecné ustanovenie 

§ 1 

1. Usmernenie upravuje jednotný postup pri ske-novaní listín a inej dokumentácie katastra ne-
hnuteľností (ďalej len „katastra“) a tvorbu archívu skenovaných listín.  

2. Skenovanie listín a inej dokumentácie katastra a vytváranie archívu skenovaných listín je 
súčasťou programového vybavenia pod operačným systémom WINDOWS. 

DRUHÁ ČASŤ 
Skenovanie listín 

§ 2 

1. Skenovanie listín sa vykoná podľa vybraných registrov o katastrálnom konaní (ďalej len „re-
gistre“) 

1
 a podľa dokumentov, ktoré tvoria zbierku listín 

2
 

2. Skenovanie listín sa vykonáva za kaţdý rok samostatne podľa katastrálnych území a podľa 
registrov V, Z, N, X, Y, H, P1, P2, R, LS, O, C spravovacieho poriadku. 

§ 3 



Etapy skenovania 
Skenovanie listín sa vykoná v nasledovných etapách: 

a. došlé listiny od nasadenia programového vybavenia 
b. zbierka listín od 1.01.1993 po nasadenie programového vybavenia 
c. zbierka listín do 1.01.1993 

§ 4 
Postup skenovania 

1. Skenovanie listín podľa § 3 písm. sa vykoná nasledovne:  
a. Listiny, ktoré sú zaradené v registroch V, X, Y, LS, O sa vykoná po ukončení 

katastrálneho konania a to aj v prípadoch keď sa katastrálne konanie ukončilo 
zamietnutím alebo zastavením konania. Skenovanie listín s prílohami, okrem prílohy 
geometrického plánu prípadne iného grafického podkladu, sa vykoná z vybaveného 
spisu pred jeho odovzdaním do registratúrneho strediska a zaloţením do zbierky 
listín. Skenovanie prílohy znalecký posudok je vzhľadom na jeho väzbu moţné 
obmedziť na skenovanie prvej strany a strany, ktorej obsahom je rekapitulácia. 

b. Listiny, ktoré sú zaradené v registroch Z, N, H, P1, P2, R, C sa vykoná po vpísaní 
údajov o vlastníckom práve alebo inom práve do katas-tra a pred ich zaloţením do 
zbierky listín. Ske-novanie listín s prílohami sa vykoná ako v ods. 1) písm. a). 
Skenovanie listín, ktorých katas-trálne konanie sa neukončilo a listina sa vráti 
zhotoviteľovi na opravu alebo doplnenie, sa vykoná v deň vrátenia listiny 
zhotoviteľovi.  

2. Skenovanie podľa § 3 písm. b) sa vykoná bez porušenia zviazanej listiny nasledovne:  
a. listiny, ktoré sú zaradené v registroch V, X, Y, LS, O sa skenujú priebeţne zo 

spisových oba-lov uloţených v registratúrnom stredisku, ako v ods. 1) písm. a).  
b. listiny, ktoré sú zaradené v registroch Z, N, H, P1, P2, R, C sa skenujú priebeţne zo 

zbierky listín. 
3. Skenovanie podľa § 3 písm. c) sa vzhľadom na nevyhovujúcu kvalitu podkladov ako aj na 

obmedzenú prístupnosť k formátu listiny zviaza-nej kniţnou väzbou ponecháva na rozhodnutí 
správy katastra. 

§ 5 
Uloţenie skenovaných listín 

1. Skenovaná listina s prílohami sa ukladá v spi-sovom obale v elektronickej podobe, označe-
nom ukladacou značkou podľa druhu registra za kaţdý rok samostatne a podľa katastrálnych 
území. 

2. Indexovanie spisového obalu skenovaných listín podľa § 3 písm. a) a b) podľa kľúčov 
umoţňujúcich identifikovanie a vyhľadávanie je nasledovné:  

i. označenie listiny podľa ukladacej značky (druh registra, poradové číslo podania), 
ii. číslo zmeny (poloţka zmeny) 
iii. názov a číslo katastrálneho územia 
iv. dátum doručenia 
v. počet dokumentov v listine 
vi. počet strán v dokumente 
vii. číslo parcely C KN, E KN 
viii. účastníci konania 
ix. Vyhľadávacie kľúče spisového obalu sa prevezmú z údajov informačného systému 

katastra nehnuteľností (ďalej len „ISKN“) 
3. Indexovanie spisového obalu skenovaných listín podľa § 3 písm. c), podľa kľúčov umoţ-

ňujúcich identifikovanie a vyhľadávanie je na-sledovné:  
i. označenie listiny (podľa označenia listiny uloţenej v zbierke listín v analógovej forme) 
ii. číslo zmeny (poloţka zmeny) 
iii. názov a číslo katastrálneho územia 
iv. dátum doručenia (nie je povinný údaj) 
v. počet dokumentov uloţených v listine 



Vyhľadávacie kľuče spisového obalu sa do ISKN doplnia súčasne so skenovaním listín. 
TRETIA ČASŤ 

Skenovanie inej dokumentácie katastra 
§ 5 

1. Výber skenovania inej dokumentácie katastra, ktorú tvoria dokumentačné materialy potrebné 
na spravovanie katastra a obnovu katastrálneho operátu sa ponecháva na rozhodnutie správy 
katastra, podľa kapacitných moţností a v závis-losti na priestorovom vybavení. 

2. Indexovanie spisového obalu skenovanej inej dokumentácie katastra podľa kľúčov na identifi-
kovanie a vyhľadávanie, je v programovom vy-bavení dané popisom a poznámkou. 

ŠTVRTÁ ČASŤ 
Archív skenovaných listín 

§ 6 

1. V archíve skenovaných listín sa ukladajú listiny zo zbierky listín, spisov uschovávaných v 
regis-tratúrnom stredisku a dokumentačných mate-riálov z inej dokumentácie katastra, v 
elektro-nickej podobe. Programové vybavenie umoţ-ňuje prehliadanie listín a inej 
dokumentácie ka-tastra uloţených v archíve skenovaných lis-tín, bez moţnosti zmeny alebo 
doplnenia údajov. 

2. Zbierka listín, spisy uschovávané v registra-túrnom stredisku a iná dokumentácia katastra 
archivovaná v analógovej forme zostáva aj po naplnení archívu skenovaných listín ich údajmi 
zachovaná. Podľa rozhodnutia správy katastra, najmä z nedostatku priestorov, je moţné 
zbier-ku listín a iné dokumenty katastra presunúť na iné vyhovujúce a chránené miesto. 

3. Archív skenovaných listín je uloţený v serveri dodanom na tento účel. Údaje archívu budú 
zálohované na nosičoch typu DVD a po napl-není ich kapacity sa kópie uloţia na katas-
trálnych úradoch. 

4. Skener a iné skenovacie zariadenia potrebné na jeho obsluhu, sa umiestnia na oddelení 
správy katastra, ktoré vykonáva skenovanie lis-tín a inej dokumentácie katastra. 

PIATA ČASŤ 
Záverečné ustanovenie 

§ 7 
Toto usmernenie nadobúda účinnosť 15. mája 2003. 

16. Vydanie novely zákona o geodézii a kar-tografii  

    Vybavuje: JUDr. Adela Petrgálová 

   V Zbierke zákonov Slovenskej republiky v čiastke 182, uverejnenej dňa 23.10.2003 vyšiel zákon č. 

423/2003 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. 
o geodézii a kartografii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o ţivnostenskom podnikaní 
(ţivnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. 

    Zákon nadobudol účinnosť 1. novembra 2003. 

17. Vyhlásenie platnosti nových súborov geodetických informácií a popisných informácií 
katastra nehnuteľností  

    Vybavuje: Ing. Erika Jasovská 

   Po obnove katastrálneho operátu novým mapova-ním bola vyhlásená platnosť nových súborov 

geodetických informácií a popisných informácií katastra nehnu-teľností takto: 

Kraj     

Okres Katastrálne územie Dátum 
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Trenčiansky      

Púchov Púchov 5.2. 2003 

Prešovský     

Keţmarok Stará Lesná 1.6. 2003 

    Zákon nadobudol účinnosť 1. novembra 2003. 

18. Poskytovanie informácií o bonitovaných pôdno - ekologických jednotkách z katastra 
nehnuteľností  

    Vybavuje: Ing. Ľubica Hudecová 

   Správy katastra zapísali do katastra nehnuteľností registre obnovenej evidencie pozemkov, 

vyhotovené podľa zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k 
pozemkom v znení neskorších predpisov, v nasledujúcich katastrálnych územiach: 

Kraj     

Okres 
Katastrálne 

územie 
Dátum 

Bratislavský     

Pezinok Báhoň 
30.6. 

2003 

Trnavský     

Dunajská Streda     

  Heďbeneéte 
31.5. 

2003 

  Kvetoslavov 
31.1. 

2003 

Piešťany Chtelnica 
31.5. 

2003 

  Senica Kúty 
31.3. 

2003 

Trenčiansky     

Bánovce nad 

Bebravou 
Borčany 

30.6. 

2003 

  Deţerice 
30.6. 

2003 

  Chudá Lehota 
30.6. 

2003 

  Hloţa-Podhorie  
30.6. 

2003 

Myjava Myjava 
8.7. 

2003 

Nové Mesto nad 

Váhom 
Kočovce 

30.6. 

2003 

Povaţská Bystrica Slopná 30.6. 



2003 

  Stupné 
31.3. 

2003 

Púchov Dubková 
30.4. 

2003 

  Lednica 
30.6. 

2003 

  Hloţa-Podhorie 
30.6. 

2003 

Trenčín 
Trenčianska 

Turná 

30.6. 

2003 

  Drietoma 
30.6. 

2003 

Nitriansky     

Levice Horné Brhlovce 
14.7. 

2003 

Nové Zámky Kamenín 
23.7. 

2003 

Šaľa Selice 
30.6. 

2003 

  Vlčany 
30.6. 

2003 

Topoľčany Topoľčany 
30.6. 

2003 

Žilinský     

Kysucké Nové 

Mesto 
Rudina 

30.4. 

2003 

Liptovský Mikuláš Dovalovo 
31.5. 

2003 

  Gôtovany 
31.5. 

2003 

  Sokolče 
20.2. 

2003 

  Trstené 
20.2. 

2003 

Martin Folkušová 
30.5. 

2003 

Ruţomberok 
Liptovská 

Štiavnica 

30.4. 

2003 

Turčianske Teplice Jasenovo 
30.6. 

2003 

  Sklené 
30.6. 

2003 

Banskobystrický     

Lučenec Fiľakovo 30.6. 



2003 

  Nitra nad Ipľom 
30.6. 

2003 

Veľký Krtíš Veľká Čalomija  
14.8. 

2003  

  Kováčovce 
14.8. 

2003  

  Modrý Kameň 
15.8. 

2003 

  Ţarnovica Píla  
31.5. 

2003 

  Veľké Pole 
31.5. 

2003 

Prešovský     

Levoča Jablonov 
31.7. 

2003 

Medzilaborce Volica 
9.7. 

2003 

  
Brestov nad 

Laborcom 

30.4. 

2003 

Sabinov Červená Voda 
30.6. 

2003 

Stropkov Vyškovce 
1.7. 

2003 

Svidník Ţelezník 
30.6. 

2003 

Vranov nad Topľou Michalok 
31.1. 

2003 

  Hencovce 
31.1. 

2003 

  Piskorovce 
20.2. 

2003 

Košický     

Košice II Lorinčík 
30.4. 

2003 

Košice IV Šebastovce 
31.1. 

2003 

Košice – okolie Paňovce 
30.6. 

2003 

  Perín 
30.6. 

2003 

  Chorváty 
30.6. 

2003 

  Včeláre 
30.6. 

2003 



Michalovce Beša 
31.5. 

2003 

  Čečehov 
31.5. 

2003 

  Kaluţa 
30.6. 

2003 

  Stretavka 
20.2. 

2003 

  
Veľké 

Kapušany  

31.1. 

2003 

  Závadka 
30.6. 

2003 

  Hatalov 
31.3. 

2003 

  Malé Raškovce 
31.5. 

2003 

  Voľa 
20.2. 

2003 

Roţňava Bôrka 
30.4. 

2003 

  Rakovnica 
20.2. 

2003 

Sobrance Krčava 
30.4. 

2003 

  Sobrance 
31.5. 

2003 

  Fekišovce 
31.5. 

2003 

    Od uvedeného dátumu poskytujú správy katastra z katastrálneho operátu v uvedených 
katastrálnych územiach informácie o bonitovaných pôdno – ekologických jednotkách. 

19. Vydanie osvedčení o osobitnej odbor-nej spôsobilosti fyzických osôb na o-verovanie 
činností podľa § 6 písm. a) až e) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii. 

    Vybavuje: Lucia Miklušová 

   Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovens-kej republiky vydal osvedčenia o získaní osobitnej 

odbornej spôsobilosti na overovanie činností podľa § 6 písm. a) aţ e) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. 
o geodézii a karto-grafii nasledujúcim fyzickým osobám: 

Evidenčné číslo osvedčenia Meno  Dátum vydania 

377/2003 Ing. Mário Fugli 29.9.2003 

378/2003 Ing. Adriana Schwarzová 29.9.2003 

379/2003 Ing. Miriam Ševčíková 29.9.2003 

380/2003 Ing. Erika Ondrejková 29.9.2003 

381/2003 Ing. Ondrej Ščepita 29.9.2003 
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20. Doplnenie zoznamu katastrálnych úze-mí s povinnou aktualizáciou vektorovej katastrálnej 
mapy 

    Vybavuje: Ing. Július Višniar 

Katastrálne odbory okresných úradov, resp. správy katastra určili povinnosť aktualizácie vektorovej 
katastrálnej mapy v súlade so súborom popisných informácií v týchto katastrálnych územiach:  

Kraj     

Okres 
Katastrálne 

územie 
Dátum 

Trnavský     

Galanta Dolný Čepeň 1.1.2003 

Galanta Hody 1.3.2003 

Galanta Nebojsa 1.3.2003 

Trenčiansky     

Prievidza Malá Lehôtka 16.9.2003 

Žilinský     

Liptovský 

Mikuláš 
Liptovská Anna 21.8.2003 

Liptovský 

Mikuláš 
Veľké Borové 18.7.2003 

Námestovo Vasiľov 2.5.2003 

Banskobystrický     

Banská Štiavnica 
Banská 

Štiavnica 
11.3.2003 

Banská Štiavnica Močiar 7.5.2003 

Ţiar nad Hronom Stará Kremnička 27.6.2003 

Ţiar nad Hronom 
Šášovské 

Podhradie 
5.11.2002 

Prešovský     

Prešov 
Záhradné-

extravilán 
20.8.2003 

Keţmarok Jurské Jurské 1.9.2003 

Stará Ľubovňa Vislanka 25.8.2003 

Svidník Niţná Jedľová 1.9.2003  

Svidník Svidník Príkra 1.7.2003 

Košický     

Košice – okolie Herľany 15.9.2003 

Košice – okolie Mudrovce 15.5.2003 

Košice – okolie 
Vyšná 

Kamenica  
1 .4.2003 

    Od uvedeného dátumu je vyhotoviteľ geometrického plánu povinný predloţiť na overenie správe 
katastra dokumentáciu podľa § 3§ 3, § 94 a § 103 vyhlášky ÚGKK SR č. 79/1996 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon NR SR o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k 
nehnuteľnostiam, v znení vyhlášky ÚGKK SR č. 72/1997 Z. z. a vyhlášky ÚGKK SR č. 533/2001 Z. z 
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