
 
 

          ÚRADU GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SLOVENSKEJ R EPUBLIKY 

______________________________________________________ 
 
Ročník XLIII. 2011 V Bratislave  29. 4. 2011  čiastka 1  

______________________________________________________ 
 
 
 
 je určený:  -  organizáciám Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, 

 -  štátnym orgánom na úseku katastra nehnuteľností,  
 -   fyzickým osobám a právnickým osobám, ktoré vykonávajú činnosti v odbore geodézie, kartografie               

a katastra,  
-  ostatným zainteresovaným fyzickým osobám a právnickým osobám. 

 
______________________________________________________ 

 
 
 
 
 

 
O B S A H  

  

S P R A V O D A J C A  

 
 
 
 
 
 
 
Normatívna časť  
1. Rozhodnutie predsedníčky ÚGKK SR č. P-

2344/2011, ktorým sa mení Rozhodnutie predsedu 
ÚGKK SR č. P-6732/2009 o riadení a organizácii 
projektu Elektronické služby katastra nehnuteľností 

2. Usmernenie ÚGKK SR č. P-2410/2011, ktorým sa 
ustanovujú elektronické podklady na aktualizáciu 
katastrálneho operátu 

3. Usmernenie ÚGKK SR č. P-2946/2011, ktorým sa 
ustanovuje používanie mapových značiek v mape 
katastra a v operáte geometrického plánu (znač-
kový kľúč) 
 

Oznamovacia časť  

a)   oznamy 

1. Vyhlásenie platnosti nových súborov geodetických 
informácií a popisných informácií katastra nehnu-
teľností 

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

3. Poskytovanie informácií z katastra nehnuteľností 
po zápise Projektu pozemkových úprav 

4. Doplnenie zoznamu katastrálnych území s povin-
nou aktualizáciou vektorovej katastrálnej mapy 
s rozlíšením typu mapy 

 
 
 
 
 
 
 
 
5. Skončenie tvorby vektorovej mapy určeného   

operátu   
6. Vydanie osvedčení o osobitnej odbornej spôsobi-

losti fyzických osôb na overovanie činností podľa 
§ 6 písm. a) až e) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. 
o geodézii a kartografii 

7. Oznámenie o personálnych zmenách 
8. Oznámenie o personálnych zmenách v zložení 

skúšobnej komisie 
9. Oznámenie o personálnych zmenách v názvo-

slovnej komisii ÚGKK SR       
10. Vydanie publikácie Toponymický návod pre vyda-

vateľov kartografických a iných diel  
11. Oznámenie o účinnosti vyhlášky ÚGKK SR, ktorou 

sa  mení a dopĺňa katastrálny zákon a o účinnosti 
vyhlášky ÚGKK SR, ktorou sa mení a dopĺňa zá-
kon o geodézii a kartografii 

b)  informácie o vydaných aktoch riadenia 

Samostatné prílohy   
1. Prehľad technických predpisov ÚGKK SR – stav 

k 28. 2. 2011 
2.  Vecný register normatívnej a oznamovacej časti 

Spravodajcu ÚGKK SR za roky 1990 – 2010 
3. Organizačné členenie a adresár organizácií rezortu 

ÚGKK SR a Komory geodetov a kartografov 
4.  Geodetický a kartografický bulletin č. 1/2011 
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Normatívna časť 
 
 
 
 
 

1. 
R o z h o d n u t i e 

predsední čky Úradu geodézie, kartografie 
a katastra  Slovenskej republiky 

č. P - 2344/2011 zo dňa 30. 03. 2011, 
ktorým sa mení Rozhodnutie predsedu Úradu 
geodézie, kartografie a katastra  Slovenskej 
republiky č. P- 6732/2009 zo dňa 19. 10. 2009 

o riadení a organizácii projektu  
Elektronické služby katastra nehnute ľností 

 
Podľa Štatútu Úradu geodézie, kartografie a katastra 

Slovenskej republiky schváleného vládou Slovenskej 
republiky z 13. mája 2009 č. 363 mením Rozhodnutie 
predsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra  
Slovenskej republiky č. P - 6732/2009 zo dňa 19. 10. 
2009 o riadení a organizácii projektu Elektronické 
služby katastra nehnuteľností nasledovne: 
 

Čl. I 
 

1. Čl. II znie:       
 
Organizačná štruktúra a hierarchia riadenia projektu 
Elektronické služby katastra nehnuteľností je uvedená 
a prílohe č. 1 a pozostáva z nasledovných úrovní 
riadenia: 

(1) Projektový výbor, ktorý tvoria: 
a. výkonný vedúci, 
b. hlavný používateľ, 
c. vrcholový predstaviteľ dodávateľa. 

(2) Projektové riadenie, ktoré tvoria: 
a. projektový manažér, 
b. manažér pre financovanie, 
c. manažér pre vecnú správnosť, 
d. skupina projektovej podpory. 

(3) Projektové tímy v členení: 
a. Projektový tím pre Centrálny systém 

katastra nehnuteľností (ďalej len „CSKN“) 
a Obnovu katastrálneho operátu novým 
mapovaním (ďalej len „OKO“), ktorý tvoria 
vedúci projektového tímu a členovia 
projektového tímu. 

b. Projektový tím pre Centrálne elektronické 
registratúrne stredisko (ďalej len „CERS“) 
a Registratúru, ktorý tvoria vedúci 
projektového tímu a členovia projektového 
tímu. 

c. Projektový tím pre Rezortnú elektronickú 
podateľňu (ďalej len „REP“), Spoločnú 
infraštruktúru a Bezpečnosť, ktorý tvoria 
vedúci projektového tímu a členovia 
projektového tímu. 

d. Projektový tím pre Migráciu, ktorý tvoria 
vedúci projektového tímu a členovia 
projektového tímu. 

(4) Odborní garanti 
 

Čl. II 

Účinnos ť rozhodnutia 
 

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 30. 03. 
2011. 
 

Ing. Hedviga Májovská, v. r . 
predsedníčka 

 
 
 
 

2. 
U s m e r n e n i e  

Úradu geodézie, kartografie a katastra  
Slovenskej republiky  

č. P - 2410/2011, zo dňa 01. 04. 2011,  
ktorým sa ustanovujú elektronické podklady 

na aktualizáciu katastrálneho operátu. 
 

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 
republiky (ďalej len „úrad“) v súlade so Smernicami 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: 

Čl. I 
 

Účelom tohto usmernenia je ustanoviť podklady vo 
výmenných formátoch na aktualizáciu údajov katastra. 

 
Čl. II 

 
(1) Elektronický podklad na aktualizáciu súboru 

geodetických informácií je vektorový geodetický 
podklad vo výmennom formáte VGI. 

(2) Elektronický podklad na aktualizáciu súboru 
popisných informácií je výkaz výmer vo výmennom 
formáte XML. 

 
Čl. III 

Elektronický výkaz výmer 

(1) Výkaz výmer vo formáte XML je platný, ak je 
správne štruktúrovaný a zároveň spĺňa požiadavky DTD 
(document type definition) šablóny. DTD šablóna je 
textový súbor, ktorý definuje množinu platných prvkov 
a atribútov, ktoré môže ten ktorý prvok obsahovať, 
a vzťahy medzi prvkami. DTD šablóna s vysvetlivkami 
k jednotlivým prvkom a atribútom je v prílohe č. 1. 

(2) Poznámky uvedené v geometrickom pláne sa 
uvádzajú vo výmennom formáte XML v rozsahu do 500 
znakov. V prípade väčšieho počtu znakov sa poznámka 
uvedie v súbore vo formáte TXT (kódovanie UTF-8) 
alebo PDF (verzia minimálne 1.3 maximálne 1.5). 

(3) V prípade riešenia geometrického plánu na 
vyznačenie rozsahu vecného bremena sa výkaz výmer 
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vo formáte XML nevyhotovuje. Uvedené neplatí, ak sa 
na správu katastrálneho operátu využíva systém 
Viacúčelový kataster (ďalej len „VÚK“). 

(4) Ak sa na správu katastrálneho operátu využíva 
systém VÚK, súbor popisných informácií sa aktualizuje 
na podklade výkazu výmer vo formáte XML. 

 
Čl. IV 

Vektorový geodetický podklad 
 

(1) Vektorový geodetický podklad, ktorý obsahuje 
nový stav vektorovej katastrálnej mapy1) sa označuje 
ako vektorový geodetický podklad transformovaný 
(ďalej len „VGPt“). 

(2) Vektorový geodetický podklad, ktorý obsahuje 
hranice nehnuteľností a ich lomové body určené 
v národnej realizácii súradnicového systému Jednotnej 
trigonometrickej siete katastrálnej2) (ďalej len „JTSK03“) 
sa označuje ako vektorový geodetický podklad meraný 
(ďalej len „VGPmer“). 

(3) VGPmer obsahuje údaje o zameranej 
zmene a údaje o zameranom skutočnom stave vo 
forme plošných, líniových objektov a údaje 
o zameraných identických bodoch vo forme 
bodových objektov. 

(4) VGPt obsahuje údaje vektorovej katastrálnej 
mapy, ktoré nie sú dotknuté zmenou a údaje o zmene 
z VGPmer, t. j. obsahuje nový stav vektorovej 
katastrálnej mapy získaný skonštruovaním alebo 
transformáciou údajov VGPmer do platného stavu 
katastrálnej mapy. 

(5) Vektorová katastrálna mapa sa aktualizuje na 
podklade VGPt. 

Čl. V 
 

(1) Vektorový geodetický podklad na aktualizáciu 
vektorovej mapy určeného operátu (ďalej len „VGPuo“) 
obsahuje nový stav vektorovej mapy určeného operátu. 
Zanikajúca parcela alebo zanikajúca časť parcely sa 
označí parcelným číslom „0“ (nula).  

(2) Ak sa na správu katastrálneho operátu využíva 
systém VÚK, VGPuo neobsahuje zanikajúce parcely 
alebo zanikajúce časti parcely.  

(3) Vektorová mapa určeného operátu sa 
aktualizuje na podklade VGPuo.  

 

 

 

                                                           
1) § 6 ods. 6 písm. a) vyhlášky Úradu geodézie, kartografie 

a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon národnej rady Slovenskej republiky č. 
162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise 
vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny 
zákon) v znení neskorších predpisov. 

2) § 6 ods. 6 písm. b) vyhlášky Úradu geodézie, kartografie 
a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z. v znení 
neskorších predpisov. 

Čl. VI 

(1) V územiach, v ktorých je katastrálna mapa 
spravovaná v papierovej podobe, sa odovzdáva 
VGPmer.3) 

(2) Katastrálna mapa v papierovej podobe sa 
aktualizuje na podklade ceruzkového zákresu 
v katastrálnej mape. 

(3) V územiach, v ktorých je katastrálna mapa 
spravovaná v papierovej podobe a zároveň je 
spravovaná vektorová mapa s kódom kvality 2 alebo 4, 
sa postupuje primerane podľa článku IV. 

 
Čl. VII 

Označovanie a ukladanie súborov 

(1) Súbor výkazu výmer geometrického plánu má 
označenie: „XY9999.XML“, kde „XY“ je dvojpísmenová 
skratka katastrálneho územia a „9999“ je číslo 
príslušného záznamu podrobného merania zmien (ďalej 
len „ZPMZ“). 

(2) Súbor poznámok ku geometrickému plánu má 
označenie „XY9999.ZZZ“, kde „XY“ je dvojpísmenová 
skratka katastrálneho územia, „9999“ je číslo 
príslušného záznamu podrobného merania zmien 
a „ZZZ“ je formát súboru. 

(3) Súbory vektorových geodetických podkladov 
majú označenie: 
a) „03XY9999kn.vgi“ pre VGPmer, 
b) „XY9999kn_t_C_D.vgi“ pre VGPt, 
c) „XY9999uo_C_D.vgi“ pre VGPuo, 

kde „XY“ je dvojpísmenová skratka katastrálneho 
územia, „9999“ je číslo príslušného ZPMZ, „C“ je 
kód kvality mapy, „D“ je označenie mierky mapy. 
Ukážka obsahu súborov VGPmer, VGPt 
a vektorovej katastrálnej mapy pred a po 
aktualizácii je v prílohe č. 2. Štruktúra VGPmer je 
v prílohe č. 3. 

(4) Súbory bodov bodových polí majú označenie: 
a) „PG999999.VGI“ pre súbor obsahujúci pôvodnú 

vrstvu „POLYGON“ vektorovej mapy katastra, 
b) „PGB999999.VGI“ pre súbor obsahujúci údaje 

o podrobných geodetických bodoch, kde „999999“ 
je číslo katastrálneho územia. 

(5) Ak sa na správu katastrálneho operátu využíva 
systém Spravovanie máp katastra (ďalej len „SKM“), 
súbory vektorových geodetických podkladov a súbory 
výkazu výmer geometrického plánu sa ukladajú 
v priečinkovej štruktúre systému SKM (príloha č. 4). 

(6) Priečinok „IMPORT“ sa rozdeľuje na priečinky: 
a) priečinok „JTSK03“ na uloženie súborov VGPmer 

a súbor PGB999999.VGI, 
b) priečinok „XML“ na uloženie súborov výkazu 

výmer vo formáte XML, 
c) priečinok „Poznamky“ na uloženie súborov 

poznámok podľa článku III ods. 3. 

(7) Súbor „PG999999.VGI“ sa uloží v priečinku 
„VEKTOR“. 

                                                           
3) § 50 ods. 2 písm. b) vyhlášky Úradu geodézie, kartografie 

a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z. v znení 
neskorších predpisov. 
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(8) Súbory VGPt a VGPuo sa ukladajú do priečinka 
„IMPORT“ a po importovaní do pracovnej oblasti sys-
tému SKM sú uložené ako pracovné oblasti v priečinku 
„GPP“. 

(9) Pracovné oblasti sa v systéme SKM označujú 
„XY9999“, kde „XY“ je dvojpísmenová skratka 
katastrálneho územia a „9999“ je číslo príslušného 
ZPMZ. 

(10) Ak sa na správu katastrálneho operátu využíva 
systém VÚK, súbory vektorových geodetických 
podkladov a súbory výkazu výmer geometrického plánu 
sa ukladajú spôsobom určeným systémom VÚK.  

Čl.  VIII 
Poskytovanie podkladov 

Zhotoviteľom geometrických plánov sa v rámci 
poskytovania údajov poskytuje aj 
a) výrez z vektorovej katastrálnej mapy, 
b) VGPmer z oblasti merania, 
c) VGPt z oblasti merania, ktoré doposiaľ neboli 

zapísané do súboru geodetických informácií, 
d) výrez z vektorovej mapy určeného operátu, 
e) výrez z vektorovej mapy s kódom kvality 2 a 4, 
f) pri mapách katastra v papierovej podobe, raster 

súradnicovo pripojený v JTSK, ak je k dispozícii, 
g) výrez zo súborov „PG999999.VGI“ 

a „PGB999999.VGI“. 
 

Čl. IX 
Obsah VGPmer 

(1) VGPmer obsahuje objekty uložené vo vrstve 
HRPAR. 

(2) Plošný objekt vo vrstve HRPAR má štruktúru 
zhodnú so štruktúrou objektu vrstvy KLADPAR vo 
vektorovej katastrálnej mape, t. j. jeden objekt obsahuje 
uzavretú líniu zobrazujúcu hranicu parcely, text 
s parcelným číslom, jednu líniu značiek druhu pozemku 
a spôsobu využívania pozemku a atribút PARCIS 
s parcelným číslom. Objekt predstavuje všetky hranice 
pozemku, ktoré sú nové alebo zmenené alebo 
zamerané v JTSK03. 

(3) Líniový objekt vo vrstve HRPAR obsahuje líniu 
zobrazujúcu hranicu parcely alebo jej časť. Objekt 
predstavuje hranicu alebo časť hranice pozemku, ktorá 
je nová alebo zmenená. 

(4) Bodový objekt vo vrstve HRPAR obsahuje bod 
zobrazujúci identický bod určený v JTSK03. Objekt 
môže obsahovať jeden alebo niekoľko samostatných 
identických bodov. 

(5) Ostatné objekty, ktoré zobrazujú ďalšie prvky 
polohopisu, sa vytvárajú vo vrstve HRPAR v štruktúre 
zhodnej so štruktúrou objektov príslušných vrstiev 
vektorovej katastrálnej mapy.4) 

(6) Všetky podrobné body vo VGPmer majú číslo 
bodu podľa záznamu podrobného merania zmien a sú 
označené kódom kvality podrobného bodu 1. 

                                                           
4) Metodický návod na tvorbu vektorovej katastrálnej mapy (O-

84.11.13.32.24.00-95). 
Metodický návod na digitalizáciu nečíselných máp katastra 
nehnuteľností a ich aktualizáciu (O-84.11.13.32.23.00-02). 

Čl. X 
Obsah VGPt 

(1) VGPt obsahuje objekty so štruktúrou totožnou 
s objektmi vektorovej katastrálnej mapy podľa 
príslušných vrstiev a objekt obsahujúci identické body 
vo vrstve HRPAR. Ukážka VGPt je v prílohe č. 2. 

(2) Objekt vo vrstve HRPAR obsahuje tie identické 
body, ktoré nie sú zahrnuté v objektoch ostatných 
vrstiev, t. j. predstavujú samostatné body mimo 
objektov, ktoré sú predmetom aktualizácie. Na bodoch 
je symbol č. 6. Body sú spojené v jednom objekte 
spojením typu „P“. 

(3) Body, ktoré boli určené v JTSK03 majú číslo 
bodu podľa záznamu podrobného merania zmien a sú 
označené kódom kvality podrobného bodu 1. 

 
Čl. XI 

Kód kvality podrobného bodu 

(1) Kód kvality podrobného bodu5) sa označuje 
písmenom „T“. 

(2) Kód kvality podrobného bodu sa uvádza vo 
vektorovej katastrálnej mape, vo VGPmer a VGPt. Kód 
kvality podrobného bodu sa uvádza jednotlivo pri 
každom bode alebo ako implicitné nastavenie pre 
všetky body vo vete výkresu „&V“. 

(3) Vo VGPmer sa môžu nachádzať len body, 
ktoré sú označené kódom kvality podrobného bodu 1. 

 
Čl. XII 

Aktualizácia 

(1) Pri aktualizácii vektorovej katastrálnej mapy 
správa katastra prevezme z VGPt do vektorovej 
katastrálnej mapy (číselnej alebo nečíselnej) číslo a kód 
kvality podrobného bodu určeného v JTSK03. Číslo 
bodu označeného kódom kvality podrobného bodu 1 vo 
VGPt je rovnaké ako vo VGPmer a po aktualizácii aj vo 
vektorovej katastrálnej mape. Číslo bodu zároveň slúži 
ako informácia o čísle ZPMZ, v ktorom bol bod určený 
v JTSK03. 

(2) Aktualizácia vektorovej katastrálnej mapy vo 
vrstvách KLADPAR a ZAPPAR prebieha automa-
tizovane v systéme SKM podľa platných predpisov. Pri 
aktualizácii sa postupuje nasledujúcim spôsobom6): 
a) Vytvorí sa pracovná oblasť príkazom „Aktualizácia 

MK – Pracovná oblasť – Nová PO“. Po vyplnení 
jednotlivých polí dialógu sa príkazom „Aktualizácia 
MK – Import PO ...“ do pracovnej oblasti  importuje 
VGPt. Pracovná oblasť sa uloží príkazom 
„Aktualizácia MK – Pracovná oblasť – Uloženie 
PO“. 

b) Prostredníctvom funkcie „Mapy katastra – 
Zobrazenie – Zobrazenie PO...“ sa zobrazí 
príslušná pracovná oblasť. V dialógovom okne sa 
označí príslušná pracovná oblasť a povelom 

                                                           
5) § 6a vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra 

Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z. v znení neskorších 
predpisov. 

6) Postup je možné primerane použiť aj pre vrstvu „TARCHY“, 
pričom v písmene c) sa prekopíruje celý objekt vrstvy 
„TARCHY“, písmeno d) a f) sa vynechá a v písmene g) sa 
zruší objekt vo vrstve „TARCHY“. 
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„Zobraziť“ sa zobrazí vo vektorovej katastrálnej 
mape. Dialóg sa uzavrie stlačením „ESC“. 

c) Funkciou „Výkres – Kópie a presuny – Kópia 
a presun prvkov“ sa prekopíruje objekt (objekty) 
vrstvy „HRPAR“ do vektorovej katastrálnej mapy. 

d) Spustí sa funkcia „Aktualizácia MK – Úprava – 
Oprava čiary MK“ Postupne sa identifikujú 
jednotlivé body, na ktorých je značka identického 
bodu (symbol č. 6), a značka kurzora (grafická 
identifikácia) sa umiestni na ten istý bod. Týmto 
úkonom sa prenesie nové číslo bodu a kód T=1 
(zo zobrazenej pracovnej oblasti) na pôvodný bod 
vektorovej mapy. 

e) Opätovne sa spustí funkcia „Mapy katastra – 
Zobrazenie – Zobrazenie PO...“. V dialógovom 
okne „Zobrazenie PO...“ sa zruší označenie 
pracovnej oblasti a povelom „Zobraziť“ sa zruší 
zobrazenie pracovnej oblasti. Dialóg sa uzavrie 
stlačením „ESC“. 

f) Objekt (objekty) vo vrstve „HRPAR“ sa vo 
vektorovej katastrálnej mape zruší. 

g) Príkazom „Aktualizácia MK – Pracovná oblasť – 
Otvorenie PO...“ sa otvorí pracovná oblasť. 
V pracovnej oblasti sa zruší objekt (objekty) vrstvy 
„HRPAR“. Príkazom „Aktualizácia MK – 
Aktualizácia“ sa spustí automatická aktualizácia. 

h) Vykoná sa vizuálna kontrola správnosti zobrazenia 
zobrazením čísla bodu a kódu „T“ a spustí sa 
topologická a syntaktická kontrola výkresu. 

(3) Správa katastra priebežne aktualizuje výkres 
PGB999999.VGI na podklade výsledného operátu zo 
zriaďovania a aktualizácie podrobných geodetických 
bodov. 

(4) Opravy vo VGPmer a VGPt sú neprípustné. 
 

Čl. XIII 
Úprava vektorovej katastrálnej mapy 

(1) Pri nečíselných vektorových katastrálnych 
mapách sa v hlavičke výkresu nastaví implicitný kód 
kvality podrobného bodu na hodnotu 5 postupom podľa 
prílohy č. 5 

(2) Obsah priečinkov „XML“ a „Poznamky“ 
umiestnených v priečinku „GPP“7) sa presunie do 
príslušných priečinkov umiestnených v priečinku 
„IMPORT“. Súbory VGP uložené v priečinku „VGP“, 
ktorý je umiestnený v priečinku „GPP“7), sa presunú do 
priečinka „IMPORT“. 

(3) Z vektorovej mapy katastra sa oddelí vrstva 
„POLYGON“ a jej objekty sa uložia do súboru 
„PG999999.VGI“. Ak je v katastrálnom území 
spravovaných viac súborov vektorových máp katastra, 
uložia sa objekty vrstvy „POLYGON“ do jedného 
spoločného súboru. 

(4) Vo vektorovej mape katastra sa vrstva 
„POLYGON“ vymaže. Čísla bodov, ktoré sú súčasťou 

                                                           
7) Usmernenie Úradu geodézie, kartografie a katastra 

Slovenskej republiky č. OGK-5035/2008 zo dňa 15. 08. 
2008 na zabezpečenie jednotného postupu zápisu 
poznámok geometrického plánu v samostatnom textovom 
súbore ako elektronickej prílohy k výkazu výmer vo 
výmennom formáte XML. 

objektov v iných vrstvách, sa nemenia. Vrstva 
„POLYGON“ sa znovu nevytvára. 

(5) Vytvorí sa výkres „PGB999999.VGI“. 

(6) Výkres PGB999999.VGI obsahuje jednu vrstvu 
s názvom „PGB“, ktorá obsahuje objekty predstavujúce 
podrobné geodetické body určené v JTSK03. Objekt 
obsahuje symbol a text s číslom bodu. Jeden objekt 
obsahuje len jeden bod. Parametre objektu sú uvedené 
v prílohe č. 3. 

(7) Na správne fungovanie systému SKM sú na ftp 
serveri ftp://192.168.20.11/UGKK/ZnackovyKluc/ 
umiestnené príslušné súbory, ktoré sa skopírujú do 
priečinka „TABLES“ v systémovom priečinku systému 
SKM. Pôvodné súbory sa pred kopírovaním zálohujú. 
Systém SKM sa reštartuje. 

Čl. XIV 
Lehoty 

(1) Správa katastra vytvorí priečinky v priečinkovej 
štruktúre systému SKM podľa článku VII ods. 6 
v termíne do jedného dňa od účinnosti tohto 
usmernenia. 

(2) Správa katastra vykoná úpravy podľa článku 
XIII ods. 1 v termíne do piatich pracovných dní od 
účinnosti tohto usmernenia. 

(3) Správa katastra vykoná úpravy podľa článku 
XIII ods. 2 až 5 v termíne do troch pracovných dní od 
účinnosti tohto usmernenia. 

(4) Správa katastra vykoná úpravu podľa článku 
XIII ods. 7 v termíne do jedného dňa od účinnosti tohto 
usmernenia. 

 
Čl. XV 

Prechodné ustanovenia 

(1) Vektorové geodetické podklady obsahujúce 
meraný stav, ktoré boli vyhotovené na aktualizáciu 
vektorovej katastrálnej mapy číselnej8) a boli 
odovzdané správe katastra do účinnosti tohto 
usmernenia, sa považujú za VGPt bez ohľadu na 
označenie súboru. 

(2) Vektorové geodetické podklady, ktoré boli 
odovzdané správe katastra do účinnosti tohto 
usmernenia a súbor „PG999999.VGI“, sú dokumentmi 
s trvalou dokumentárnou hodnotou a poskytujú sa na 
účely vybraných geodetických a kartografických 
činností. 

(3) Pred aktualizáciou vektorovej katastrálnej 
mapy na podklade VGPt, ktorý bol zhotovený na 
podkladoch vydaných pred určením JTSK03, správa 
katastra v pracovnej oblasti tohto VGPt opraví číslo 
bodu a kód kvality podrobného bodu podľa vektorovej 
katastrálnej mapy. Oprava sa týka bodov, ktoré sú vo 
vektorovej katastrálnej mape označené kódom kvality 
podrobného bodu T=1. 

 

                                                           
8) Čl. IV usmernenia Úradu geodézie, kartografie a katastra 

Slovenskej republiky č. KO-1587/2008 zo dňa 12. 03. 2008, 
ktorým sa stanovujú podklady na aktualizáciu katastrálneho 
operátu. 
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Čl. XVI 
Zrušovacie ustanovenia 

(1) Zrušuje sa usmernenie Úradu geodézie, 
kartografie a katastra Slovenskej republiky č. KO-
1587/2008 zo dňa 12. 03. 2008, ktorým sa stanovujú 
podklady na aktualizáciu katastrálneho operátu. 

(2) Zrušuje sa usmernenie Úradu geodézie, 
kartografie a katastra Slovenskej republiky č. KO-
4884/2004 zo dňa 26. 11. 2004, ktorým sa mení 
usmernenie č. KO-1163/2004, zo dňa 29. 03. 2004, 
ktorým sa stanovuje kód kvality vektorových máp 
a dopĺňa sa kód pôvodu vzniku súradníc bodu. 

(3) Zrušuje sa Čl. III a VI usmernenia Úradu 
geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 
č. KO-1163/2004 zo dňa 29. 03. 2004, ktorým sa 
stanovuje kód kvality vektorových máp a dopĺňa sa kód 
pôvodu vzniku súradníc bodu. 

(4) Zrušuje sa usmernenie Úradu geodézie, 
kartografie a katastra Slovenskej republiky č. OGK-
5035/2008 zo dňa 15. 08. 2008 na zabezpečenie 
jednotného postupu zápisu poznámok geometrického 
plánu v samostatnom textovom súbore ako elektro-
nickej prílohy k výkazu výmer vo výmennom formáte 
XML. 

(5) Zrušuje sa usmernenie Úradu geodézie, 
kartografie a katastra Slovenskej republiky č. KO-
4180/2003 zo dňa 4. novembra 2003, ktorým sa 
stanovujú náležitosti a presnosť merania pomocou 
globálneho systému určovania polohy (metóda GPS), 
ak sa výsledky merania preberajú do katastra 
nehnuteľností. 

 
Čl. XVII 

Toto usmernenie nadobúda účinnosť 01. apríla 
2011. 

Ing. Hedviga Májovská, v. r. 
predsedníčka 

 
Poznámka:  
Prílohy k usmerneniu sa v Spravodajcovi nezverejňujú 

 
 
 
 
 
 

3. 
U s m e r n e n i e  

Úradu geodézie, kartografie a katastra  
Slovenskej republiky  

č. P - 2946/2011 zo dňa 26. 04. 2011,  
ktorým sa ustanovuje používanie mapových 

značiek v mape katastra a v operáte  
geometrického plánu (zna čkový k ľúč) 

 
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 

republiky (ďalej len „úrad“) v súlade so smernicami 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: 

Čl. I 

Účelom usmernenia je ustanoviť používanie 
mapových značiek (značkový kľúč) v katastrálnej mape 
v papierovej podobe, vo vektorovej katastrálnej mape, 
vo vektorovej mape určeného operátu, v geometrickom 
pláne, v zázname podrobného merania zmien a vo 
vektorovom geodetickom podklade. 

 
Čl. II 

(1) V katastrálnej mape v papierovej podobe, vo 
vektorovej katastrálnej mape a vo vektorovom 
geodetickom podklade sa používajú 
a) značky druhu pozemku a spôsobu užívania 

pozemku podľa príloh č. 1 a 2, 
b) značky čiar podľa prílohy č. 3, 
c) ďalšie značky podľa prílohy č. 4, 
d) typy písma podľa prílohy č. 5. 

(2) Vo vektorovej mape určeného operátu sa 
používajú 

a) značky čiar podľa prílohy č. 3, 
b) typy písma podľa prílohy č. 5. 

(3) V geometrickom pláne a zázname podrobného 
merania zmien sa používajú  

a)    mapové značky uvedené v odseku 1,  
b)  primerane ďalšie značky uvedené v osobitnom 
predpise1). 

(4) Vo vektorovej katastrálnej mape, vo vektorovej 
mape určeného operátu a vo vektorovom geodetickom 
podklade sa používajú pre jednotlivé vrstvy farby podľa 
prílohy č. 6. 

(5) Drobné pozemky sa v katastrálnej mape 
v papierovej podobe zobrazujú spôsobom uvedeným 
v osobitnom predpise2). 

Čl. III 
Geometrický plán 

(1) V územiach, v ktorých je katastrálna mapa 
spravovaná v elektronickej podobe (vektorová katas-
trálna mapa), sa grafické znázornenie doterajšieho 
stavu nehnuteľností vyhotoví s použitím farieb podľa 
osobitného predpisu1) alebo s použitím farieb podľa 
vektorovej katastrálnej mapy, pričom nový stav sa vždy 
zobrazí červenou farbou. 

(2) V územiach, v ktorých je katastrálna mapa 
spravovaná v papierovej podobe, sa v grafickom 
znázornení doterajšieho stavu geometrického plánu 
a záznamu podrobného merania zmien zobrazia 
mapové značky podľa stavu v katastrálnej mape. 
Neplatná mapová značka sa tenkou červenou čiarou 
prečiarkne. Nová mapová značka sa vyznačí vedľa 
neplatnej značky tenkou červenou čiarou. 

 
1) § 11 smerníc na vyhotovovanie geometrických plánov a na 

vytyčovanie hraníc pozemkov (O-84.11.13.31.21.00-97),  
    § 20 smerníc na meranie a vykonávanie zmien v súbore 

geodetických informácií katastra nehnuteľností 
   (O-84.11.13.31.22.00-99). 
2)) § 39 ods. 10 a 11 smerníc na meranie a vykonávanie zmien 

v súbore geodetických informácií katastra nehnuteľností          
(O-84.11.13.31.22.00-99). 
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(3) Správa katastra vykoná kontrolu vektorového 
geodetického podkladu automatizovaným spôsobom, 
pričom pohľadovo preskúma súlad použitých symbolov 
s kódmi spôsobu využívania pozemku uvedenými vo 
výkaze výmer. Pri zistení nesúladov správa katastra 
postupuje podľa ustanovení osobitného predpisu3). 

 
Čl. IV 

Úprava vektorovej katastrálnej mapy 

(1) Vo vektorovej katastrálnej mape sa mapové 
značky používané do účinnosti tohto usmernenia 
zmenia spôsobom podľa prílohy č. 7 s využitím funkcií 
na hromadné zmeny vo vektorovej katastrálnej mape. 

(2) Opravu mapových značiek vykoná správa 
katastra do desiatich pracovných dní od účinnosti tohto 
usmernenia. 

 
Čl. V 

(1) Správnosť fungovania systému SKM sa za-
bezpečí skopírovaním súborov SKM.SYM, SKM.CAR, 
SKM.COL, SKM.LRS, SKM.DBF, SKMOKN.DBF, 
POOKN.DBF, a PREVSYM.DBF do priečinka TABLES 
v systémovom priečinku systému SKM. 

(2) Príslušné súbory sú umiestnené v spoločnom 
zdieľanom intranetovom priestore v priečinku 
ftp://192.168.20.11/UGKK/ZNACKOVYKLUC/. 

 
Čl. VI 

Prechodné ustanovenia 

(1) Mapové značky používané do účinnosti tohto 
usmernenia v katastrálnej mape v papierovej podobe 
ostávajú v platnosti do doby 

a) zákresu zmeny na podklade geometrického plánu 
v rozsahu riešeného územia, 

b) obnovy katastrálneho operátu vyhotovením 
duplikátu platného stavu. 

(2) Mapové značky používané do účinnosti tohto 
usmernenia v územiach spravovaných v aplikácii 
Viacúčelový kataster ostávajú v platnosti. Používanie 
mapových značiek podľa tohto usmernenia sa určí 
osobitným pokynom úradu. 

(3) Ak boli podklady pre geometrický plán 
vyžiadané pred účinnosťou tohto usmernenia, vykoná 
správa katastra úpravu značiek vo vektorovom 
geodetickom podklade, až pred aktualizáciou vektorovej 
katastrálnej mapy alebo vektorovej mapy určeného 
operátu, a to priamo v pracovnej oblasti. 

Čl. VII 

Toto usmernenie nadobúda účinnosť 1. mája 2011. 

Ing. Hedviga Májovská, v. r.  
predsedníčka 

 
Poznámka:  
Prílohy k usmerneniu sa v Spravodajcovi nezverejňujú 
 

3) § 46 ods. 4 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra 
Slovenskej republiky č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva 
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. 
o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov. 

Oznamovacia časť 
a) oznamy 

 
 
 
 
 

1.  Vyhlásenie platnosti nových súborov 
geodetických informácií a popisných 
informácií katastra nehnute ľností  

             Vybavuje: Ing. Darina Keblúšková 
 

Po obnove katastrálneho operátu skrátenou formou 
bola vyhlásená platnosť nových súborov geodetických 
informácií a popisných informácií katastra nehnuteľností 
takto: 
 
Kraj 
  Okres Katastrálne územie  Dátum 
____________________________________________ 

Košický 
  Košice – okolie  Moldava nad Bodvou   
   - v zastavanom území            1.3.2011
   

Ing. Jozef  Vlček, v. r.   
riaditeľ katastrálneho odboru 

 
 
 
 

2. Poskytovanie informácií o bonitova-
ných pôdno-ekologických jednotkách 
z katastra nehnute ľností  

      Vybavuje: Ing. Darina Keblúšková 
 
Správy katastra zapísali do katastra nehnuteľností   

registre obnovenej evidencie pozemkov, vyhotovené 
podľa  zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých  opatre-
niach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení 
neskorších predpisov, v nasledujúcich katastrálnych 
územiach: 
 
 
 

Kraj  
 Okres Katastrálne územie Dátum 
 

Bratislavský 
 Pezinok Neštich 2.12.2010 
 Senec Malý Madarás 7.12.2010 
  Kráľová pri Senci 13.9.2010 
  Patov 17.12.2010 
Trnavský 
 Piešťany Kočín 19.10.2010 
  Lančár 20.10.2010 
  Piešťany 16.11.2010 
  Kocurice 16.11.2010 
 Dunajská Streda Veľký Meder 30.11.2010 
  Ižop 26.11.2010 
  Čiližská Radvaň 13.12.2010 
  Baloň 7.2.2011 
 Senica Prietrž 16.11.2010 
  Koválov 15.12.2010 
Trenčiansky 
 Prievidza Hradec 29.12.2010 
  Malá Lehôtka 2.2.2011 
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 Púchov Horná Breznica 20.12.2010 
 Trenčín Bošianska Neporadza 25.1.2011 
  Rožňova Neporadza 25.1.2011 
 Bánovce nad Bebravou 
  Rybany 28.1.2011 
Žilinský   
 Čadca Oščadnica 15.12.2010 
  Horelica 1.2.2011 
 Liptovský Mikuláš Vyšná Boca 15.12.2010 
Nitriansky 
 Nové Zámky Semerovo 13.12.2010 
  Kamenný Most 23.2.2011 
 Komárno Klížska Nemá 15.12.2010 
  Bodza 9.2.2011 
 Nitra Dolný Vinodol 10.1.2011 
  Horný Vinodol 4.2.2011 
Banskobystrický   
 Detva Slatinské Lazy 23.11.2010 
 Žiar nad Hronom Horné Opatovce 16.12.2010 
  Trubín 22.12.2010 
 Krupina  Čekovce 29.12.2010 
  Ladzany 3.2.2011 
 Zvolen Zaježová 2.2.2011  
Prešovský   
 Prešov Bertotovce 13.6.2010 
  Suchá Dolina 14.2.2011 
 Stará Ľubovňa Vyšné Ružbachy 20.12.2010 
 Poprad Vyšná Šuňava 15.12.2010 
  Vydrník 14.1.2011 
 Kežmarok Holumnica 30.11.2010 
  Reľov 30.11.2010 
 Stropkov Oľšavka 10.1.2011 
 Vranov nad Topľou Sačurov 28.1.2011 
 Bardejov Abrahámovce 1.3.2011 
Košický   
 Košice - okolie Geča 17.12.2010 
  Chrastné 17.2.2011 
 Michalovce Horovce 1.12.2010 
 Rožňava Bohúňovo 12.1.2011 
  Tiba 10.1.2011 
 Trebišov Kašov 13.10.2010 
  Kožuchov 3.1.2011 
 Spišská Nová Ves Letanovce 22.6.2010 
  Poráč 4.2.2011 
 Sobrance Petrovce 12.1.2011 
 Košice Poľov 22.2.2011 
  
Od uvedeného dátumu poskytujú správy katastra 
z katastrálneho operátu v uvedených katastrálnych 
územiach informácie o bonitovaných pôdno – 
ekologických jednotkách. 
 
   Ing. Jozef Vlček, v. r.  
                 riaditeľ katastrálneho odboru 

 

 
 
3. Poskytovanie informácií z katastra ne-

hnute ľností po zápise Projektu pozem-
kových úprav 

 Vybavuje: Ing. Darina Keblúšková 
 

Správy katastra zapísali do katastra nehnuteľností 
projekty pozemkových úprav, vyhotovené podľa zákona 

č. 330/1991 Z. z. o pozemkových úpravách, usporia-
daní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, 
pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách  
v znení neskorších predpisov, v nasledujúcich katas-
trálnych územiach: 
 
 
 
 

Kraj  
 Okres Katastrálne územie Dátum 
____________________________________________________________________________________________________ 

 
Trnavský 
  Piešťany Borovce  4.11.2010 
  Dunajská Streda Čakany  17.1.2011 
Trenčiansky   
  Trenčín Újazd 14.1.2011 
   Ľuborča 24.1.2011 
  Ilava Klobušice 2.12.2010 
Banskobystrický 
  Revúca Polina 9.12.2010 
Nitriansky 
  Zlaté Moravce Vieska nad Žitavou 1.12.2010 
  Nitra Melek – extravilán 18.1.2011 
Košický 
  Rožňava Gemerská Panica 24.1.2011 
  Sobrance Svätuš – extravilán časť 3.2.2011 
 

                Ing. Jozef Vlček, v. r.  
          riaditeľ katastrálneho odboru 

 
 

 
  

 4.  Doplnenie zoznamu katastrálnych ú-
zemí s povinnou aktualizáciou vek-
torovej katastrálnej mapy s rozlíšením 
typu mapy  

            Vybavuje: Ing. Darina Keblúšková 
 

Správy katastra určili povinnosť aktualizácie 
vektorovej katastrálnej mapy v súlade so súborom 
popisných informácií v týchto katastrálnych územiach: 
 
Kraj 
  Okres Katastrálne územie  Dátum 
 

 
Bratislavský 
 Pezinok Neštich (n) 30.11.2010 
 Senec Malý Madaras (n) 7.12.2010 
  Kráľová pri Senci (n) 13.9.2010 
  Patov (n) 17.12.2010 
 Malacky Feld (n) 1.3.2011 
Trnavský 
  Piešťany Borovce  
   - extravilán (PPÚ) 1.12.2010 
  Dunajská Streda Čukárska Paka (n) 1.1.2011 
   Malá Paka (n) 1.1.2011 
   Veľká Paka (n) 1.1.2011 
   Bellova Ves (n) 1.1.2011 
   Búštelek (n) 1.1.2011 
   Dolné Janíky (n) 1.1.2011 
   Horné Janíky (n) 1.1.2011 
   Kostolné Kračany (n) 1.1.2011 
   Kynceľové Kračany (n) 1.1.2011 
   Moravské Kračany (n) 1.1.2011 
   Pinkové Kračany (n) 1.1.2011 
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   Čakany - extravilán (PPÚ) 1.2.2011 
Trenčiansky 
  Prievidza Chrenovec (n) 31.12.2010 
   Brusno (n) 1.3.2011 
  Bánovce nad Bebravou 
   Malé Hoste (PPÚ) 10.9.2010 
  Trenčín Trenčianska Závada  
   -extravilán (PPÚ) 1.2.2011 
  Myjava Chvojnica (n) 13.12.2010 
Nitriansky  
 Šaľa Diakovce (n) 15.12.2010 
  Hájske (n) 15.12.2010 
  Kráľová nad Váhom (n) 20.1.2011 
  Močenok (n) 20.1.2011 
 Komárno Iža (n) 31.12.2010 
  Chotín (n) 31.12.2010 
  Martovce (n) 31.12.2010 
  Svätý Peter (n) 31.12.2010 
 Nové Zámky Komoča (n) 21.1.2011 
  Rastislavice (n) 21.1.2011 
  Rúbaň (n) 21.1.2011 
  Hul (n) 28.2.2011 
 Zlaté Moravce Vieska nad Žitavou 
  - extravilán (PPÚ) 1.12.2010 
  Hostie (n) 31.1.2011 
  Ladice (n) 1.3.2011 
 Nitra Melek – extravilán(PPÚ) 18.1.2011 
Žilinský 
  Liptovský Mikuláš Smrečany (n) 16.12.2010 
   Vyšná Boca (n) 26.1.2011 
   Pribilina (n) 2.3.2011 
 Čadca Oščadnica 15.12.2010 
   Horelica - intravilán (n) 28.2.2011 
                - extravilán 28.2.2011 
   Riečnica 
   - extravilán časť (n) 28.2.2011 
  - extravilán časť 28.2.2011 
 Žilina Babkov (n) 20.12.2010 
  Gbeľany (n) 1.1.2011 
  Mojšová Lúčka (n) 18.2.2011 
 Martin Záturčie – extravilán 16.2.2011 
Banskobystrický 
 Žiar nad Hronom Trubín (n) 22.12.2010 
  Revúca Polina (PPÚ) 17.12.2010 
  Krupina  Čekovce (n) 3.1.2011 
   Ladzany (n) 1.3.2011 
   Krnišov (n) 1.3.2011 
  Rimavská Sobota  
   Rimavská Baňa (n) 12.1.2011 
   Vyšná Pokoradz (n)  2.2.2011 
   Dubovec (n) 2.3.2011  
Košický 
  Rožňava Kružná 31.12.2010 
   Gemerská Panica 
   - extravilán (PPÚ) 24.1.2011 
  Michalovce  Laškovce (n) 31.12.2010 
   Horovce 31.1.2011 
  Košice - okolie Háj (n) 19.1.2011 
   Bunetice (n) 13.1.2011 
  Spišská Nová Ves Jamník - intravilán (n) 28.1.2011 

      - extravilán 28.1.2011 
Prešovský 
  Snina Zemplýnske Hámre 23.12.2010 
  Prešov Veľký Šariš 20.12.2010 
  Svidník Krajná Bystrá 30.12.2010 
   Nižný Orlík (PPÚ) 17.8.2009 

  Bardejov Tročany- intravilán (n) 23.2.2011 
  Poprad Vyšná Šuňava (n) 28.2.2011 
  
 Použité skratky: 
(n) – nečíselná 
(k) – kombinovaná 
(PPÚ) – VKM v obvode projektu pozemkových úprav  
 

                                 Ing. Jozef Vlček, v. r.  
                            riaditeľ katastrálneho odboru 

 
 
 
 
 

5.  Skon čenie tvorby vektorovej  mapy   
určeného operátu 

                   Vybavuje: Ing. Darina Keblúšková 
 

Správy katastra vyhlásili skončenie tvorby vektorovej 
mapy určeného operátu v týchto katastrálnych 
územiach: 
 
Kraj 
  Okres Katastrálne územie  Dátum 
 

Bratislavský 
 Pezinok Neštich 30.11.2010 
 Senec Malý Madaras 7.12.2010 
  Kráľová pri Senci 13.9.2010 
  Patov 17.12.2010 
 Malacky Feld 1.3.2011  
Trnavský 
 Piešťany Kočín 19.10.2010 
  Lančár 20.10.2010 
  Piešťany 16.11.2010 
  Kocurice 16.11.2010 
 Dunajská Streda Veľký Meder 1.1.2011 
  Ižop 1.1.2011 
  Čiližská Radvaň 1.1.2011 
  Baloň 7.2.2011 
 Senica Prietrž 18.1.2011 
  Koválov 1.2.2011 
Nitriansky  
 Šaľa Diakovce 15.12.2010 
  Hájske 15.12.2010 
  Kráľová nad Váhom 20.1.2011 
  Močenok 20.1.2011 
 Nitra Dolný Vinodol 10.1.2011 
  Horný Vinodol 4.2.2011 
  Melek 18.1.2011 
 Zlaté Moravce Jedľové Kostoľany 1.3.2011 
Trenčiansky 
 Trenčín Bošianska Neporadza 25.1.2011 
  Rožňová Neporadza 25.1.2011 
 Púchov Horná Breznica 21.2.2011 
 Prievidza Hradec 1.3.2011 
  Malá Lehôtka 1.3.2011  
Prešovský 
  Prešov Šarišské Lužianky 11.1.2011 
  Levoča Brutovce 1.2.2011 
  Bardejov Tročany 23.2.2011 
  Stará Ľubovňa Vyšné Ružbachy 20.12.2010 
   Podolínec 1.4.2010 
Košický 
  Michalovce Veľké Raškovce 1.12.2010 
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   Šamudovce 6.9.2010 
   Dúbravka 10.11.2010 
   Laškovce 24.11.2010 
   Horovce 1.12.2010 
  Spišská Nová Ves Harichovce 7.12.2010 
   Letanovce 28.1.2011 
  Košice Letná 8.12.2010 
   Huštáky 8.12.2010 
   Pereš 8.12.2010 
   Myslava 20.12.2010 
   Nové Ťahanovce 16.12.2010 
  Košice – Okolie Herľany 7.12.2010 
   Obišovce 3.1.2011 
  Rožňava Petrovo 31.12.2010 
   Rochovce 31.12.2010 
   Rudná 31.12.2010 
   Kružná 31.12.2010 
   Silická Brezová 31.12.2010 
  Bohúňovo 12.1.2011 
   Tiba 10.1.2011 
  Trebišov Leles 31.12.2010 
   Viničky 31.12.2010 
  Malé Ozorovce 31.1.2011 
   Kožuchov 31.1.2011 
   Somotor 28.2.2011 
   Strážne 28.2.2011 
   Kašov 28.2.2011 
  Gelnica Henclová 1.2.2011 
  Sobrance Petrovce 12.1.2011 
  

     Ing. Jozef Vlček, v. r. 
                 riaditeľ katastrálneho odboru    

 
 
 
 

                
6. Vydanie osved čení o osobitnej odbor-

nej spôsobilosti fyzických osôb na 
overovanie činností pod ľa § 6 písm. a) 
až e) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o 
geodézii a kartografii 

      Vybavuje: Alžbeta Belzárová 
 

   Úrad, geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 
republiky vydal osvedčenia o získaní osobitnej odbornej 
spôsobilosti na overovanie činnosti podľa § 6 písm. a) 
až e) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a 
kartografii nasledujúcim fyzickým osobám: 

 
Evidenčné 
číslo  

osvedčenia 
Meno Dátum 

vydania 

585 Ing. Andrea Ballová 23. 2. 2011 

586 Ing. Felix Virsik 23. 2. 2011 

587 Ing. Dušan Lydik 23. 2. 2011 

588 Ing. Jozef Valachovič 24. 2. 2011 

589  Ing. Dagmar Pekarovičová 24. 2. 2011 

590 Ing. Daniel Turcár 24. 2. 2011 

591 Ing. Terézia Stieranková 24. 2. 2011 

592 Ing. Ivan Tajzler 24. 2. 2011 

593 Ing. Marián Šuran 24. 2. 2011 

 
Ing. Jozef  Vlček, v. r. 

 riaditeľ katastrálneho odboru 
 

 
 
 

7. Oznámenie o personálnych zmenách 
 

I. 
 

V súlade s § 16a ods. 2 zákona NR SR   č. 162/1995 
Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych 
a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) 
v znení neskorších predpisov predsedníčka Úradu 
geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 
odvolala dňom 13. januára 2011 Ing. Máriu Ková čovú  
z  funkcie prednostky Katastrálneho úradu v Banskej 
Bystrici. 

 
V súlade s § 16a ods. 2 zákona NR SR č. 162/1995    

Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych 
a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) 
v znení neskorších predpisov predsedníčka Úradu 
geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 
vymenovala dňom 14. januára 2011 Ing. Petra 
Bednára  do funkcie prednostu Katastrálneho úradu 
v Banskej Bystrici. 

II. 
 

V zmysle § 37 ods. 5 zákona č. 400/2009 Z. z. 
o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov  v  znení zákona č. 151/2010 Z. z. bol dňom 
10. januára 2011 odvolaný  Mgr. Jozef Seman  z 
funkcie vedúceho štátneho  zamestnanca – vedúci 
útvaru zvláštnych úloh. 

 
V zmysle § 37 ods. 5  zákona č. 400/2009 Z. z. 

o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v  znení zákona č. 151/2010 Z. z. bola dňom 
10. januára 2011 odvolaná Ing. Bronislava Tóthová  z 
 funkcie vedúceho štátneho  zamestnanca - riaditeľa 
odboru koordinácie projektov OPIS.  
 

V zmysle § 37 ods. 5  zákona č. 400/2009 Z. z. 
o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v  znení zákona č. 151/2010 Z. z.  bol dňom 
25. februára  2011 odvolaný  Ing.  Viktor Birmon  z 
funkcie vedúceho štátneho zamestnanca - riaditeľa 
odboru informatiky, bezpečnosti a krízového riadenia.  

 
III. 

 
V zmysle § 36 ods. 3 písm. b)  zákona č. 400/2009 Z. 

z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v  znení zákona č. 151/2010 Z. z. bol  dňom 
11. januára 2011 na zastupovanie vedúceho štátneho 
zamestnanca -  riaditeľa odboru koordinácie projektov 
OPIS vymenovaný  Ing.  Slavomír Božo ň a to do doby 
obsadenia tohto miesta výberovým konaním alebo 
trvalým preložením. 
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V zmysle § 36 ods. 1 zákona č. 400/2009 Z. z. 
o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v  znení zákona č. 151/2010 Z. z. bol  dňom 1. 
marca 2011 do funkcie vedúceho štátneho 
zamestnanca - riaditeľa odboru koordinácie projektov 
OPIS  vymenovaný  Ing. Slavomír Božo ň.  

 
V zmysle § 36 ods. 1 zákona č. 400/2009 Z. z. 

o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v  znení zákona č. 151/2010 Z. z. bol  dňom 1. 
marca 2011 do funkcie vedúceho štátneho 
zamestnanca - riaditeľa katastrálneho odboru 
vymenovaný  Ing. Jozef Vl ček.  

 
IV. 

      
V zmysle § 36 ods. 3 písm. b)  zákona č. 400/2009 Z. 

z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v  znení zákona č. 151/2010 Z. z. bol  dňom 
17. februára 2011 na zastupovanie vedúceho štátneho 
zamestnanca -  riaditeľa právneho odboru  vymenovaný 
Mgr. Ing. Ctibor Lisický  a to do doby obsadenia tohto 
miesta výberovým konaním alebo trvalým preložením. 

 
V zmysle § 32 ods. 1 písm. b) a d), § 33 ods. 1 písm. 

e)  a ods. 5 a § 36 ods. 1  zákona č. 400/2009 Z. z. 
o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v  znení  zákona č. 151/2010 Z. z.  bola dňom 
1. marca  trvalo  preložená  vedúca štátna zamestnan-
kyňa -  riaditeľka odboru kontroly  Ing. Beáta 
Haršányiová  do iného služobného úradu do iného 
odboru štátnej služby.  
 

V zmysle § 36 ods. 3 písm. b)  zákona č. 400/2009 Z. 
z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v  znení zákona č. 151/2010 Z. z. bol  dňom          
1. marca 2011 na zastupovanie vedúceho štátneho 
zamestnanca -  riaditeľa odboru kontroly vymenovaná  
Ing. Anna Somíková  a to do doby obsadenia tohto 
miesta výberovým konaním alebo trvalým preložením. 

      
V zmysle § 36 ods. 3 písm. b)  zákona č. 400/2009 Z. 

z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v  znení zákona č. 151/2010 Z. z. bol  dňom 
16. marca 2011 na zastupovanie vedúceho štátneho 
zamestnanca - riaditeľa odboru informatiky 
a bezpečnosti krízového riadenia  vymenovaný  Ing. 
Pavel Hajdin  a to do doby obsadenia tohto miesta 
výberovým konaním alebo trvalým preložením.  

 
Ing. Nora Gavorová  

Osobný úrad 
 
 
 
 

8. Oznámenie o zmenách  v zložení 
skúšobnej komisie 
Vybavuje: Alžbeta Belzárová  

 
V zmysle čl. 1 ods. 3 prílohy č. 1 Rozhodnutia 

predsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra 
Slovenskej republiky zo dňa 18. 11. 2009 č. P - 
7580/2009 o zriadení Skúšobnej komisie Úradu 
geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky na 

preverovanie osobitnej odbornej spôsobilosti fyzických 
osôb na autorizačné a úradné overovanie výsledkov 
vybraných geodetických a kartografických činností 
podľa § 6 písm. a) - e) zákona č. 215/1995 Z. z. 
o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov 
bola dňa 12. januára 2011  z funkcie predsedníčky 
komisie  tohto poradného orgánu predsedníčky Úradu 
geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 
odvolaná   Ing. Anna Somíková. 

 
V zmysle čl. 1 ods. 3 prílohy č. 1 Rozhodnutia 

predsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra 
Slovenskej republiky zo dňa 18. 11. 2009 č. P - 
7580/2009 o zriadení Skúšobnej komisie Úradu 
geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky na 
preverovanie osobitnej odbornej spôsobilosti fyzických 
osôb na autorizačné a úradné overovanie výsledkov 
vybraných geodetických a kartografických činností 
podľa § 6 písm. a) - e) zákona  č. 215/1995 Z. z. 
o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov 
bol dňa 12. januára 2011 za predsedu komisie  tohto 
poradného orgánu predsedníčky Úradu geodézie, 
kartografie a katastra Slovenskej republiky menovaný   
Ing. Jozef Vl ček. 

      
     Ing. Jozef Vlček, v. r. 

riaditeľ katastrálneho odboru 
 
 
 

 
 
 
9.  Oznámenie o personálnych zmenách 

v Názvoslovnej komisii ÚGKK SR 
 Vybavuje: Ing. Eva Miklušová 
 

V súlade s čl. III Rozhodnutia predsedu Úradu 
geodézie, kartografie a katastra SR z 18.11.1996  č.        
P – 3902/ 1996 o zriadení Názvoslovnej komisie boli za 
členov Názvoslovnej komisie ÚGKK SR menovaní: 
PaeDr. Elena Kačalová, Ministerstvo kultúry SR;   
Ing. Monika Supeková, Výskumný ústav vodného 
hospodárstva a Tatiana Ušalová, Stiefel Eurocart, s. r. o. 

Z funkcie člena Názvoslovnej komisie ÚGKK SR boli 
odvolaní: Ľubica Kaliská,  Ministerstvo kultúry SR;           
Ing. Kristína Husáková, Výskumný ústav vodného 
hospodárstva a Miloslav Bielik,  Stiefel Eurocart, s. r. o. 

 
Ing. Katarína Leitmannová, v. r.  

riaditeľka odboru geodézie 
a medzinárodných vzťahov 

 
 
 
 
 

10. Vydanie publikácie Toponymický 
návod pre vydavate ľov kartogra-
fických a iných diel 
Vybavuje: Ing. Eva Miklušová 

 
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR vydal 

publikáciu Toponymický návod pre vydavateľov 
kartografických a iných diel. Publikáciu schválila 
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predsedníčka Úradu geodézie, kartografie a katastra 
SR Ing. Hedviga Májovská rozhodnutím č. P - 
7690/2010  z  20. decembra 2010. 

Publikácia ISBN 978-80-85672-93-0 sa predáva 
prostredníctvom Mapovej služby Geodetického 
a kartografického ústavu Bratislava za 3,80 €  a je 
zverejnená na adrese: http://www.skgeodesy.sk. 

 
Ing. Katarína Leitmannová, v. r. 

riaditeľka odboru geodézie  
a medzinárodných vzťahov 

 
 
 
 
 
11. Oznámenie o  ú činnosti vyhlášky  

ÚGKK SR, ktorou sa mení a dop ĺňa 
katastrálny zákon a  o  ú činnosti vy-
hlášky ÚGKK SR, ktorou sa mení 
a dop ĺňa zákon o geodézii a karto-
grafii 

 
 

Dňa 1. 4. 2011 nadobudla účinnosť vyhláška Úradu 
geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, 
zverejnená pod č. 74/2011 Z. z., ktorou sa mení 

a dopĺňa vyhláška Úradu geodézie, kartografie 
a katastra Slovenskej republiky č.461/2009 Z. z., ktorou 
sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky 
č.162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise 
vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katas-
trálny zákon) v znení neskorších predpisov. 
 

Dňa 1. 4. 2011 nadobudla účinnosť vyhláška Úradu 
geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, 
zverejnená pod č. 75/2011 Z. z., ktorou sa mení 
a dopĺňa vyhláška Úradu geodézie, kartografie 
a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z. z., 
ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii 
v znení neskorších predpisov. 
 

JUDr. Odeta Poldaufová, v. r.   
riaditeľka legislatívneho odboru 

 
 
 

b) informácie o vydaných aktoch riadenia 
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Systémové 
označenie 

Staré systémové 
označenie Názov te chnického predpisu                                                                                           Vydavate ľ Dátum 

schválenia 
Schva ľovacie 

číslo Účinnos ť 

 
GEODETICKÉ ZÁKLADY 

 

84.11.13.31.11.00-06 S 74.20.73.11.00 Smernice na spravovanie  geodetických základov ÚGKK SR 26.7.2006 P-3878/2006 1.1.2007 

84.11.13.33.11.00-94 I 74.20.73.12.00 
(984 121 I/93) 

Inštrukcia na práce v polohových bodových poliach ÚGKK SR 20.12.1994 ÚGKK SR č. NP-
3638/1994 1.3.1995 

84.11.13.32.11.00-87 MN 74.20.73.12.00 
(984 126 MN-1/87) 

Metodický návod na meranie d ĺžok svetelnými 
diaľkomermi SÚGK 9.10.1987 SÚGK č. 3-

2574/1987 1.1.1988 

 
KATASTER NEHNUTEĽNOSTÍ, REGISTER OBNOVENEJ EVIDENCIE POZEMKOV (ROEP) , PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV (PPÚ) 

 

84.11.13.31.23.00-00 S 74.20.73.40.00 Smernice na spravovanie katastra nehnute ľností ÚGKK SR 15.3.2000 P-1459/2000 1.6.2000 

84.11.13.32.31.00-06 MN 74.20.73.47.00 
Metodický návod na spracovanie registra obnovenej 
evidencie pozemkov 

ÚGKK SR,          
MP SR 

29.6.2006 
27.6.2006 

ÚGKK SR č.   PP-
3442/2006, MP SR            
č. 4650/2006-910 

1.7.2006 

84.11.13.32.31.00-02 MN 74.20.73.41.10 
Metodický návod na spracovanie registra obnovenej 
evidencie pozemkov 

ÚGKK SR,  
MP SR 2.8.2002 

ÚGKK SR č.  
 P-3389/2002    
MP SR č. 
2247/2002-1000,  

1.4.2003 

84.11.13.32.31.00-96 MN 74.20.73.41.10 
(984 410 MN-1/96) 

Metodický návod na spracovanie registra obnovenej 
evidencie pozemkov 

ÚGKK SR,  
MP SR 21.5.1996 

ÚGKK SR č. NP-
1917/1996, MP SR          
č.   812/96-430 

1.6.1996 

    Dodatok č. 1/97 ÚGKK SR,  
MP SR 

18.9.1997 
23.10.1997 

ÚGKK SR č. NP-
2724/1997, MP SR  
č. 91-I/97-430 

1.11.1997 

84.11.13.31.24.00-02 S 74.20.73.42.00 
Smernica na vykonávanie zmien hraníc katastrálnych 
území ÚGKK SR 5.3.2002  P-1193/2001 1.5.2002 

84.11.13.31.21.00-97 S 74.20.73.43.00 
(984 240 I/93) 

Smernice na vyhotovovanie geometrických plánov           
a vyty čovanie hraníc pozemkov ÚGKK SR 28.11.1997 NP-3595/1997 20.7.1998 

84.11.13.31.22.00-99 S 74.20.73.43.20 
Smernice na meranie a vykonávanie zmien v súbore 
geodetických informácií katastra nehnute ľností ÚGKK SR 18.3.1999 P-840/1999 9.4.1999 

84.11.13.32.25.00-95 MN 74.20.73.43.23 
(984 420 MN-1/95) 

Metodický návod na aktualizáciu vektorovej 
katastrálnej mapy ÚGKK SR 20.12.1995 NP-4876/1995 1.1.1996 
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Systémové 
označenie 

Staré systémové 
označenie Názov technického predpisu                                                                                           Vydavate ľ Dátum 

schválenia 
Schva ľovacie  

číslo Účinnos ť 

84.11.13.31.25.00-03 S 74.20.73.45.00 Smernice na obnovu katastrálneho operátu  ÚGKK SR 3.9.2003 P-3242/2003 1.10.2003 

84.11.13.32.32.00-08 MN 74.20.73.46.40 
Metodický návod na vykonávanie geodetických 
činností pre projekt pozemkových úprav 

ÚGKK SR,  
MP SR 

23.7.2008, 
25.7.2008 

ÚGKK SR č.  PP-
4298/2008, MP SR           
č. 2413/2008-420 

1.8.2008 

84.11.13.32.32.00-00 MN 74.20.73.46.00 
Metodický návod na vykonávanie geodetických 
činností pre projekt pozemkových úprav 

ÚGKK SR,  
MP SR 28.4.2000 

ÚGKK SR č.  P-
2023/2000, MP SR            
č. 3671/2000-430 

21.6.2000 

84.11.13.32.23.00-02 MN 74.20.73.46.10 
Metodický návod na digitalizáciu ne číselných máp 
katastra nehnute ľností a ich aktualizáciu ÚGKK SR 18.4.2002 P-1561/2002 1.5.2002 

84.11.13.32.22.00-01 MN 74.20.73.46.20 
Metodický návod na číselné ur čenie hraníc 
katastrálnych území ÚGKK SR 26.7.2001 P-2572/2001 1.9.2001 

84.11.13.32.21.00-03  MN 74.20.73.46.30 
Metodický návod na vyhotovovanie identifikácie 
parciel ÚGKK SR 13.6.2003 P-2280/2003 1.8.2003 

84.11.13.32.24.00-95 MN 74.20.73.21.00 
(984 210 MN-1/95) 

Metodický návod na tvorbu vektorovej katastrálnej 
mapy ÚGKK SR 17.8.1995 NP-3467/1995 1.9.1995 

84.11.13.31.26.00-99  S 74.20.73.49.00 Smernice na ostatné úlohy katastra nehnute ľností ÚGKK SR 18.3.1999 P-878/1999 9.4.1999 

 
MAPOVANIE; INFORMAČNÝ SYSTÉM GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA;  

ŠTANDARDIZÁCIA GEOGRAFICKÉHO NÁZVOSLOVIA 
 

84.11.13.33.51.00-93 I 74.20.73.21.00 
(984 211 I/93) 

Inštrukcia na tvorbu Základnej mapy Slovenskej 
republiky ve ľkej mierky ÚGKK SR 15.12.1993 NP-2703/1993 1.1.1994 

84.11.13.31.61.00-99 S 74.20.73.84.00 
Smernice na prevádzkovanie Automatizovaného infor-
mačného systému geodézie, kartografie a katastra ÚGKK SR 22.11.1999 P-3558/1999 1.12.1999 

84.11.13.31.62.00-99 S 74.20.73.22.00 
Smernice na tvorbu a aktualizáciu základnej bázy  
údajov geografického informa čného systému SR  ÚGKK SR 30.12.1999 P-3955/1999 1.1.2000 

84.11.13.33.52.00-84 I 74.20.73.22.10 
(984 221 I/84) 

Inštrukcia na tvorbu, obnovu a vydávanie Základnej 
mapy Slovenskej republiky 1:10 000 SÚGK 2.4.1984 3-1340/1984 1.1.1986 

    Dodatok č. 1/92 SÚGK 11.6.1992 3-813/1992 1.10.1992 

84.11.13.32.51.00-85 MN 74.20.73.22.10 
(984 221 MN-1/85) 

Metodický návod na tvorbu a vydávanie Základnej 
mapy Slovenskej republiky 1:10 000 SÚGK 2.8.1985 3-2300/1985 1.1.1986 

    Dodatok č. 1/92 SÚGK 29.5.1992 3-873/1992 1.10.1992 
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Systémové 
označenie 

Staré systémové 
označenie Názov technického predpisu                         Vydavate ľ Dátum 

schválenia 
Schva ľovacie  

číslo Účinnos ť 

84.11.13.32.52.00-85 MN 74.20.73.22.11 
(984 221 MN-2/85) 

Metodický návod na obnovu a vydávanie Základnej 
mapy Slovenskej republiky 1:10 000 SÚGK 2.8.1985 3-2301/1985 1.1.1986 

    Dodatok č. 1/92 SÚGK 29.5.1992 3-923/1992 1.10.1992 

84.11.13.32.61.00-95 MN 74.20.73.22.12 
(984 221 MN-3/95) 

Metodický návod na tvorbu základnej bázy pre 
geografický informa čný systém v rastrovej forme ÚGKK SR 21.8.1995 GK-3416/1995 1.9.1995 

84.11.13.33.71.00-96 I 74.20.73.26.00 
(984 600 I-1/96) 

Inštrukcia na štandardizáciu geografického názvoslo via ÚGKK SR 9.12.1996 NP-4220/1996 16.12.1996 

84.11.13.33.53.00-88 I 22.11.33.10.00   
(735 241 I/88)  

Inštrukcia na štandardizáciu farieb máp pre 
hospodársku výstavbu SÚGK 27.12.1988 3-3090/1988 1.7.1989 

 
ŠTÁTNA DOKUMENTÁCIA 

 

84.11.13.33.81.00-96 I 74.20.73.80.00   
(984 800 I/96) 

Inštrukcia na dokumenta čnú činnos ť a skarta čný plán 
dokumenta čných fondov ÚGKK SR 26.2.1996 GK-200/1996 1.4.1996 

84.11.13.32.81.00-96 MN 74.20.73.85.10   
(984 841 MN-1/96) 

Metodický návod na mikrografickú dokumentáciu ÚGKK SR 21.3.1996 NP-1095/1996 1.5.1996 

84.11.13.31.81.00-08   Smernice na štatistickú klasifikáciu produkcie rezo rtu ÚGKK SR 27.10.2008 P-6526/2008 1.12.2008 

 
KARTOGRAFIA - VYHOTOVOVANIE MÁP 

 

84.11.13.31.41.00-99 S 74.20.74.11.00 
Smernice na tvorbu a vydávanie Základnej ortofoto-
mapy Slovenskej republiky ÚGKK SR 13.4.1999 P-1154/1999 1.5.1999 

84.11.13.33.41.00-83 I 74.20.74.11.38  
(984 612 I/83) 

Inštrukcia na tvorbu, obnovu a vydávanie Štátnej 
mapy 1:5000 - odvodenej SÚGK 26.10.1983 3-3402/1983 1.1.1984 

    Dodatok č. 1/88 SÚGK 3.6.1988 3-1673/1988 1.7.1988 

84.11.13.32.41.00-88 MN 74.20.74.11.38  
(984 612 MN-1/88) 

Metodický návod na tvorbu, obnovu a vydávanie 
Štátnej mapy 1:5000 - odvodenej SÚGK 14.8.1988 3-2306/1988 1.11.1988 

84.11.13.31.42.00-98 S 74.20.74.12.20 
Smernice na aktualizáciu Základnej mapy Slovenskej 
republiky 1:50 000 ÚGKK SR 7.10.1998 P-2706/1998 16.10.1998 

84.11.13.33.42.00-89 I 74.20.74.12.21 
(984 614 I-1/89) 

Inštrukcia na tvorbu, obnovu a vydávanie Základnej 
mapy Slovenskej republiky 1:25 000 SÚGK 14.6.1989 3-1460/1989 1.1.1990 

    Dodatok č. 1/91 SÚGK 7.11.1991 3-1693/1991 1.1.1992 
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Systémové 
označenie 

Staré systémové 
označenie Názov technického predpisu Vydavate ľ Dátum 

schválenia 
Schva ľovacie  

číslo Účinnos ť 

84.11.13.32.42.00-02 MN 74.20.74.12.21 
Metodický návod k torým sa ustanovuje postup pri 
tvorbe, obnove a vydávaní Základnej mapy Slovenskej  
republiky 1:25 000 

ÚGKK SR 6.5.2002 P-1114/2002 15.5.2002 

84.11.13.33.43.00-84  I 74.20.74.12.22  
(984 614 I-2/84) 

Inštrukcia na tvorbu, obnovu a vydávanie Základnej 
mapy Slovenskej republiky 1:50 000 SÚGK 13.6.1984 3-2050/1984 1.7.1985 

    Dodatok č. 1/92 SÚGK 23.10.1992 3-1621/1992 1.1.1993 

84.11.13.32.43.00-84 MN 74.20.74.12.22 
(984 614 MN-2/84) 

Metodický návod na tvorbu, obnovu a vydávanie 
Základnej mapy Slovenskej republiky 1:50 000 SÚGK 13.6.1984 3-2051/1984 1.7.1985 

    Dodatok č. 1/92 SÚGK 23.10.1992 3-1665/1992 1.1.1993 

84.11.13.33.44.00-86 I 74.20.74.12.23 
(984 614 I-4/86) 

Inštrukcia na tvorbu, obnovu a vydávanie Základnej 
mapy SR 1:100 000 SÚGK 17.11.1986 3-3340/1986 1.4.1987 

    Dodatok č. 1/92 SÚGK 5.11.1992 3-1678/1992 1.1.1993 

84.11.13.32.44.00-86 MN 74.20.74.12.23 
(984 614 MN-4/86) 

Metodický návod na tvorbu, obnovu a vydávanie 
Základnej mapy Slovenskej republiky 1:100 000 SÚGK 17.11.1986 3-3341/1986 1.4.1987 

    Dodatok č. 1/92 SÚGK 5.11.1992 3-1712/1992 1.1.1993 

84.11.13.33.45.00-89 I 74.20.74.12.24 
(984 614 I-5/89) 

Inštrukcia na tvorbu, obnovu a vydávanie Základnej 
mapy Slovenskej republiky 1:200 000 SÚGK 29.9.1989 3-2080/1989 1.10.1990 

    Dodatok č. 1/92 SÚGK 23.11.1992 3-1773/1992 1.1.1993 

84.11.13.32.45.00-89 MN 74.20.74.12.24 
(984 614 MN-5/89) 

Metodický návod na tvorbu, obnovu a vydávanie 
Základnej mapy Slovenskej republiky 1:200 000 SÚGK 29.9.1989 3-2081/1989 1.10.1990 

    Dodatok č. 1/92 SÚGK 23.11.1992 3-1793/1992 1.1.1993 

84.11.13.33.46.00-94 I 74.20.74.12.31 
(984 614 I-8/94) 

Inštrukcia na tvorbu, obnovu a vydávanie Základnej 
mapy Slovenskej republiky 1:500 000 ÚGKK SR 19.12.1994 GK-3612/1994 19.12.1994 

84.11.13.33.47.00-95 I 74.20.74.12.32 
(984 614 I-9/95) 

Inštrukcia na tvorbu, obnovu a vydávanie Základnej 
mapy Slovenskej republiky 1:1 000 000 ÚGKK SR 27.10.1995 GK-2477/1995 1.11.1995 

84.11.13.33.48.00-89 I 74.20.74.14.11 
(984 616 I-5/89) 

Inštrukcia na tvorbu, obnovu a vydávanie Mapy mesta  
Slovenskej republiky 1:10 000 SÚGK 3.2.1989 3-470/1989 1.10.1989 

  
 

Dodatok č. 1/92 SÚGK 22.9.1992 3-1489/1992 1.1.1993 

84.11.13.32.46.00-89 MN 74.20.74.14.11 
(984 616 MN-5/89) 

Metodický návod na tvorbu, obnovu a vydávanie Mapy 
mesta Slovenskej republiky 1:10 000 SÚGK 3.2.1989 3-471/1989 1.10.1989 

  
 

Dodatok č. 1/92 SÚGK 22.9.1992 3-1499/1992 1.1.1993 
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označenie 

Staré systémové 
označenie Názov technického predpisu Vydavate ľ Dátum 

schválenia 
Schva ľovacie  

číslo Účinnos ť 

84.11.13.33.49.00-87 I 74.20.74.15.11  
(984 615 I-2/87) 

Inštrukcia na tvorbu, obnovu a vydávanie Mapy 
okresov SSR 1 : 50 000 SÚGK 4.5.1987 3-1270/1987 1.1.1988 

84.11.13.31.45.00-98 S 74.20.74.15.11 
Smernice, ktorými sa mení a dop ĺňa Inštrukcia na 
tvorbu, obnovu a vydávanie Mapy okresov SSR  
1:50 000 

ÚGKK SR 20.11.1998 P-3094/1998 1.12.1998 

84.11.13.32.47.00-87 MN 74.20.74.15.11 
(984 615 MN-2/87) 

Metodický návod na tvorbu, obnovu a vydávanie Mapy 
okresov SSR 1:50 000 SÚGK 4.5.1987 3-1271/1987 1.1.1988 

84.11.13.32.47.00-98 MN 74.20.74.15.11 
Metodický návod, ktorým sa mení a dop ĺňa Metodický 
návod na tvorbu, obnovu a vydávanie Mapy okresov 
SSR 1:50 000 

ÚGKK SR 20.11.1998 P-3095/1998 1.12.1998 

84.11.13.33.91.00-95 I 74.20.74.15.12 
(984 615 I-3/95) 

Inštrukcia na tvorbu, obnovu a vydávanie Mapy 
okresov Slovenskej republiky 1:100 000 ÚGKK SR 18.12.1995 GK-3953/1995 1.1.1996 

84.11.13.31.43.00-97 S 74.20.74.15.13 
Smernice na tvorbu, obnovu a vydávanie Mapy krajov 
Slovenskej republiky 1:200 000 ÚGKK SR 19.12.1997 NP-3856/1997 1.1.1998 

84.11.13.33.92.00-96 I 74.20.74.15.21 
(984 615 I-5/96) 

Inštrukcia na tvorbu, obnovu a vydávanie Administra - 
tívnej mapy Slovenskej republiky 1:250 000 ÚGKK SR 13.12.1996 NP-4340/1996 1.1.1997 

84.11.13.33.93.00-89 I 74.20.74.15.22 
(984 615 I-7/89) 

Inštrukcia na tvorbu, obnovu a vydávanie Administra -
tívnej mapy Slovenskej republiky 1:400 000 SÚGK 3.11.1989 3-3026/1989 3.11.1989 

84.11.13.31.44.00-03  S 74.20.74.16.10 

Smernica Úradu geod ézie, kartografie a katastra Slo -
venskej republiky na tvorbu, obnovu a vydávanie 
mapy kladov katastrálnych máp a bodov geodetických 
základov 1: 50 000 

ÚGKK SR  15.12.2003 P-4715/2003 1.1.2004 
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Kategória: ŠTATÚTY ORGÁNOV, ORGANIZÁCIÍ A ICH JEDNO TIEK 
 

Poradie/znak  Dokument Čiastka/rok 

2/N 
Rozhodnutie predsedu SÚGK o zmene vecnej pôsobnosti na úseku geodetických 
základov, dokumentácie, archívnictva, zhromažďovania muzeálií a odbytu máp pre 
hospodársku výstavbu  a technických predpisov 

1/1990 

O inf Rozhodnutie predsedu SÚGK z 8. decembra 1989 č. P-403/1989, ktorým sa mení 
organizačný poriadok SÚGK a ktorým sa zrušujú niektoré interné predpisy SÚGK 

1/1990 

O inf Rozhodnutie predsedu SÚGK z 8. februára 1990 č. P-97/1990, ktorým sa mení 
a dopĺňa organizačný poriadok 

1/1990 

11/N Rozhodnutie predsedu SÚGK o zmene štatútu VÚGK v Bratislave 2/1990 

12/N Rozhodnutie predsedu SÚGK o zmene štatútu krajských správ geodézie a kartografie 2/1990 

14/O Vznik Ústredného archívu geodézie a kartografie a jeho začlenenie medzi archívy 
osobitného významu 2/1990 

O inf Rozhodnutie predsedu SÚGK z 30. marca 1990 č. P-302/1990 o zmene štatútu VÚGK  
v Bratislave 2/1990 

O inf Rozhodnutie predsedu SÚGK z 13. apríla 1990 č. P-663/1990 o zmene štatútu 
krajských správ geodézie a kartografie 2/1990 

19/N Rozhodnutie predsedu SÚGK o spôsobe ďalšieho zabezpečenia prác na úseku 
evidencie nehnuteľností územnými orgánmi geodézie a kartografie 3/1990 

21/N Rozhodnutie predsedu SÚGK, ktorým sa mení a dopĺňa Rozhodnutie predsedu SÚGK 
o zabezpečení metrologickej činnosti 3/1990 

3/N Rozhodnutie predsedu SÚGK o reštrukturalizácii rezortu SÚGK 1/1991 

6/N Rozhodnutie predsedu SÚGK o zrušení Geodetického podniku, š. p., Bratislava 1/1991 

7/N Rozhodnutie predsedu SÚGK o zriadení GKÚ Bratislava 1/1991 

8/N Rozhodnutie predsedu SÚGK o schválení a vydaní Štatútu GKÚ Bratislava 1/1991 

9/N Rozhodnutie predsedu SÚGK o zmene Štatútu krajských správ geodézie a kartografie 1/1991 

16/N Rozhodnutie predsedu SÚGK o zmene Štatútu krajských správ geodézie a kartografie 3/1991 

17/N Rozhodnutie predsedu SÚGK o zmene Štatútu GKÚ Bratislava 3/1991 

17/O Zriadenie detašovaného pracoviska Strediska geodézie Senica v Skalici 3/1991 

O inf Rozhodnutie predsedu SÚGK, ktorým sa mení a dopĺňa organizačný poriadok SÚGK 
z 31. mája 1991 č. P-294/1991 3/1991 

2/O Zriadenie detašovaného pracoviska Strediska geodézie Trebišov vo Veľkých 
Kapušanoch 1/1992 

6/N Rozhodnutie predsedu SÚGK o zrušení štátneho podniku Geodézia, štátny podnik, 
Bratislava 2/1992 

7/N Rozhodnutie predsedu SÚGK o zrušení štátneho podniku Geodézia, štátny podnik, 
Žilina 2/1992 

8/N Rozhodnutie predsedu SÚGK o zrušení štátneho podniku Geodézia, štátny podnik, 
Prešov 2/1992 

9/N Výpis z uznesenia Obvodného súdu Bratislava 1 o zápise akciovej spoločnosti 
Geodézia Bratislava, a. s. 2/1992 

13/N Rozhodnutie predsedu SÚGK o zrušení štátneho podniku Slovenská kartografia, 
štátny podnik, Bratislava 3/1992 

14/N Výpis z uznesenia Obvodného súdu Bratislava 1 o zápise akciovej spoločnosti 
Slovenská kartografia, a. s., so sídlom Bratislava 3/1992 

13/O Zmena názvu SÚGK 3/1992 

1/N Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR o schválení a vydaní Štatútu katastrálnych úradov 1/1993 

1/O Zmena názvu SÚGKK 1/1993 

O inf Rozhodnutie predsedu SÚGK z 30. apríla 1992 č. P-214/1992  z 9. decembra 1992           
č. P-467/1992, ktorým sa mení a dopĺňa Organizačný poriadok SÚGK 1/1993 

7/N Zriadenie Správy katastra Kežmarok 2/1993 

6/O Organizačné členenie ÚGKK SR 2/1993 
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22/N 
Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR o zrušení Odborového informačného strediska 
a Odborového strediska pre vzdelávanie pracujúcich vo VÚGK a o prevode správy 
majetku štátu – knižnice z VÚGK do GKÚ 

4/1994 

4/N Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR o prechode Slovenského strediska diaľkového 
prieskumu Zeme z VÚGK do GKÚ 

1/1995 

7/N Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR, ktorým sa mení a dopĺňa Štatút katastrálnych 
úradov 

1/1995 

17/O Územná pôsobnosť katastrálnych úradov – správ katastra 3/1995 

18/O Zriadenie Správy katastra Bánovce nad Bebravou 3/1995 

11/N Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR, ktorým sa mení a dopĺňa Štatút katastrálnych 
úradov 4/1995 

12/N Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR, ktorým sa mení a dopĺňa Štatút katastrálnych 
úradov 4/1995 

26/O Zriadenie Správy katastra Ilava 4/1995 

27/O Zriadenie Správy katastra Levoča 4/1995 

2/N Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR o doplnení Štatútu Výskumného ústavu geodézie 
a kartografie v Bratislave 

1/1996 

16/N Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR o zriadení Katastrálneho ústavu v Žiline 4/1996 

18/N Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR o schválení a vydaní štatútu Katastrálneho ústavu 
v Žiline 4/1996 

25/O Zriadenie Katastrálneho ústavu v Žiline 4/1996 

1/O Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR o zriadení rezortného školiaceho strediska 1/1998 

O inf Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR z 30.4.1998 č. P-1340/1998, ktorým sa mení  
a dopĺňa Organizačný poriadok ÚGKK SR 

2/1998 

11/N Štatút Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 3/1998 

5/N Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR o schválení a vydaní Štatútu VÚGK v Bratislave 2/1999 

13/N Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR o schválení a vydaní Štatútu GKÚ Bratislava 3/1999 

O inf Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR č. P-3130/2000 z 11. augusta 2000 o zmene 
Organizačného poriadku ÚGKK SR 3/2000 

2/N Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR o zmene Štatútu Katastrálneho ústavu v Žiline 1/2001 

3/N Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR o delimitácii zamestnancov a polygrafických činností 
z Katastrálneho ústavu v Žiline do GKÚ Bratislava 

1/2001 

O inf 
Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR z 10. decembra 2001 č. P-4435/2001, ktorým sa 
mení a dopĺňa Organizačný poriadok ÚGKK SR z. 25.6.1998 č. P-1844/1998 v znení 
neskorších rozhodnutí 

4/2001 

25/N 
Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR, ktorým sa mení  a dopĺňa rozhodnutie predsedu 
ÚGKK SR o schválení a vydaní štatútu GKÚ Bratislava 3/2002 

16/O Rozhodnutie riaditeľky GKÚ Bratislava o zrušení Mapovej služby Banská Bystrica 2/2004 

17/N Rozhodnutie predsedníčky ÚGKK SR, ktorým sa mení a dopĺňa Organizačný poriadok 
ÚGKK SR 

4/2004 

5/N Rozhodnutie predsedníčky ÚGKK SR, ktorým sa mení a dopĺňa Štatút GKÚ 2/2005 

9/N Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR č. P-2324/2007, ktorým sa mení Organizačný  
poriadok ÚGKK SR 

2/2007 

10/N Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR č. P-2404/2007, ktorým sa mení Organizačný 
poriadok  ÚGKK SR 

2/2007 

11/N Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR č. P-4695/2007, ktorým sa mení a dopĺňa 
Organizačný poriadok ÚGKK SR 2/2007 

3/N Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR č. P-3061/2008 o schválení a vydaní Štatútu GKÚ 
Bratislava 1/2008 

3/N Štatút Geodetického a kartografického ústavu Bratislava 1/2010 

6/N Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR č. P-548/2010 o schválení Štatútu VÚGK v Bratislave 2/2010 
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Kategória: MEDZIREZORTNÉ A INÉ DOHODY 
 

Poradie/znak  Dokument Čiastka/rok  

1/O Zásady spoločného postupu SÚGK a ČÚGK pri tvorbe nových vykonávacích vyhlášok 
k zákonu č. 46/1971 

1/1990 

22/N Rozhodnutie predsedu SÚGK a predsedu ČÚGK o zrušení Dohody o vedení 
jednotného zoznamu tlačív geodetických  a kartografických služieb ČSR a SSR 

3/1990 

1/N Dohoda SÚGK a Slovenského výboru odborového zväzu pracovníkov štátnych 
orgánov a organizácií o zabezpečení rekvalifikácie uvoľnených pracovníkov SÚGK 

1/1991 

10/N Rozhodnutie námestníka predsedu SÚGK a námestníka ministra vnútra SR o zrušení 
zásad spolupráce pri vydávaní Cestnej mapy ČSSR 1:50 000 

1/1991 

12/N Dohoda SÚGK a Slovenského výboru odborového zväzu pracovníkov štátnych 
orgánov a organizácií 

2/1991 

15/O Dohoda SÚGK a ČÚGK o vydávaní súhlasov na výkon geodetických a kartografických prác 3/1991 

4/N Dohoda o koordinácii a spolupráci SÚGKK a Topografickej služby Armády SR 1/1993 

5/N Dohoda o zverení výkonu správy operátov železničnej knihy Železniciam SR 1/1993 

8/N Dohoda ÚGKK SR a ČÚZK o delimitácii dokumentačných a archívnych fondov 2/1993 

12/N Dohoda ÚGKK SR a ČÚZK o zrušení spoločných dohôd a iných aktov riadenia 2/1994 

13/N Dohoda ŠÚ SR a ÚGKK SR o spolupráci pri zabezpečovaní podkladov na udržiavanie 
a využívanie automatizovaného registra priestorových jednotiek 2/1994 

1/N Dohoda MŽP SR a ÚGKK SR o spôsobe poskytovania informácií o životnom prostredí 1/1995 

10/N 
Dohoda MDPT SR a ÚGKK SR o koordinácii a spolupráci v odbore geodézie, 
kartografie a katastra 3/1995 

23/N Dohoda o spolupráci medzi Komorou geodetov a kartografov a ÚGKK SR 4/1996 

7/N Dohoda ÚGKK SR a Železníc SR o zrušení spoločnej Dohody o zverení výkonu správy 
operátov Železničnej knihy Železniciam SR 

1/1997 

25/N 
Dohoda medzi ÚGKK SR a MP SR o koordinácii a spolupráci pre zabezpečovaní 
podkladov potrebných na prevzatie bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek do SGI 
KN  a aktualizácii bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek v KN 

4/1997 

6/N 
Dohoda medzi Ministerstvom pôdohospodárstva SR a Ministerstvom poľno-
hospodárstva ČR o vzájomnom odovzdaní a prevzatí údajov, dokladov a dokumentov 
z katastrov nehnuteľností SR a ČR 

2/1998 

3/N 
Dohoda medzi MO SR a ÚGKK SR o odovzdaní a prevzatí údajov, dokladov 
a dokumentov katastra nehnuteľností a o spolupráci pri zabezpečovaní výkonu štátnej 
správy na úseku katastra nehnuteľností 

2/1999 

4/N Dohoda ŠÚ SR a ÚGKK SR na medzirezortnú spoluprácu 2/1999 

10/N Dohoda MŽP SR a ÚGKK SR na medzirezortnú spoluprácu 3/1999 

1/N Dohoda o koordinácii činností a spolupráci v oblasti geodézie a kartografie ÚGKK SR 
a MO SR 

1/2000 

5/N Dodatok č. 1 k Dohode na medzirezortnú spoluprácu MŽP SR a ÚGKK SR 2/2000 

6/N Dohoda o spolupráci uzavretá medzi ÚGKK SR a Stavebnou fakultou STU 2/2000 

4/N 

Usmernenie MV SR a ÚGKK SR o pozastavení účinnosti Usmernenia MV SR a ÚGKK 
SR na zabezpečenie realizácie Koncepcie ďalšieho rozvoja katastra nehnuteľností 
a s tým súvisiacej reformy orgánov miestnej štátnej správy na úseku katastra 
nehnuteľností podľa uznesení vlády SR č. 260/2000 a č. 410/2000 

1/2001 

13/O Dokončenie úloh vyplývajúcich z medzirezortnej spolupráce na sčítaní obyvateľov, 
domov a bytov v roku 2001 

1/2001 

15/N Rámcová dohoda o spolupráci medzi Slovenskou sporiteľňou, a. s. a ÚGKK SR 3/2001 

O inf 
Zmluva o projekte SABE (Seamless Administrative Boundaries of Europe) medzi 
asociáciou EuroGeographics a ÚGKK SR číslo GK-3742/2001 z 3.12.2001 – 
informácia 

1/2002 

10/N Odvetvová dohoda ÚGKK SR a SLOVES o vzájomnej spolupráci 2/2002 

11/N Dodatok č. 1 k Odvetvovej dohode o vzájomnej spolupráci ÚGKK SR a SLOVES 2/2002 

12/N Dodatok č. 2 k Odvetvovej dohode o vzájomnej spolupráci ÚGKK SR a SLOVES 2/2002 
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15/N Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR, ktorým sa ukladá Katastrálnemu úradu v Bratislave 
uzavrieť dohodu so Železnicami Slovenskej republiky 

2/2002 

1/N Zásady pre uzatvorenie kolektívnych zmlúv ÚGKK SR a SLOVES 1/2003 

1/N Dohoda ÚGKK SR a MP SR o preberaní údajov o bonitovaných pôdno-ekologických 
jednotkách do katastra nehnuteľností a ich aktualizácii 1/2004 

17/N Dohoda MP SR a ÚGKK SR, MP SR č. 2983/2007-430, ÚGKK SR č. GK-1136/2007 
o vzájomnom poskytovaní a využívaní údajov z PPÚ na aktualizáciu ZB GIS 3/2007 

6/N Aktualizovaný zoznam dohôd/zmlúv uzatvorených medzi ÚGKK SR a vonkajšími 
subjektmi 2/2009 

10/N Dohoda o spolupráci ÚGKK SR a Slovenskou technickou univerzitou, Stavebná fakulta 3/2009 

11/N Dohoda na medzirezortnú spoluprácu medzi MŽP SR a ÚGKK  SR  4/2009 

12/N Dohoda na medzirezortnú spoluprácu medzi ÚGKK SR a Štatistickým úradom SR 4/2009 

13/N Dohoda o spolupráci medzi Komorou geodetov a kartografov a ÚGKK SR 4/2009 

14/N 
Dohoda medzi MO SR č. OdRŠS-145/2010 a ÚGKK SR č. P-6212/2010 o odovzdaní 
a prevzatí údajov, dokladov a dokumentov KN; o spracovaní sumárnych údajov KN; 
o získaní odbornej spôsobilosti a o spolupráci na úseku KN 

4/2010 

 
Kategória: RIADIACE, SKÚŠOBNÉ, ORGANIZA ČNÉ A PORADNÉ KOMISIE 

 

Poradie/znak  Dokument Čiastka/rok 

2/N Rozhodnutie predsedu SÚGK o zrušení investičnej komisie SÚGK 1/1990 

3/O Zmeny v zložení rezortnej atestačnej komisie SÚGK 1/1990 

4/O Zmeny v členstve Názvoslovnej komisie pri SÚGK 1/1990 

5/O Zmeny v zložení redakcie a redakčnej rady GaKO 1/1990 

6/O Zrušenie Koordinačnej rady diaľkového prieskumu Zeme v SSR 1/1990 

12/O Rokovací poriadok a zloženie Kolégia predsedu SÚGK 2/1990 

24/N 
Rozhodnutie predsedu SÚGK o zriadení pracovnej skupiny na zabezpečenie prípravy 
a realizácie transferu majetku štátnych podnikov rezortu SÚGK do akciových 
spoločností 

3/1990 

19/O Zmeny v skúšobných komisiách SÚGK 3/1990 

4/N 
Rozhodnutie predsedu SÚGK o zriadení Rezortnej riadiacej skupiny, ktorá bude 
metodicky riadiť delimitačné komisie pri realizácii Komplexného projektu 
reštrukturalizácie rezortu SÚGK 

1/1991 

5/N Rozhodnutie predsedu SÚGK o zriadení delimitačných komisií pri realizácii 
Komplexného projektu reštrukturalizácie rezortu SÚGK 

1/1991 

5/O Zmeny v zložení Redakčnej rady GaKO 2/1991 

6/O Zloženie Názvoslovnej komisie pri SÚGK 2/1991 

7/O Zmena v Skúšobnej komisii SÚGK 2/1991 

3/N Rozhodnutie predsedu SÚGK o schválení a vydaní štatútu a rokovacieho poriadku 
Názvoslovnej komisie pri SÚGK 

1/1992 

1/O Ustanovenie riaditeľa odboru inšpektorátu SÚGK 1/1992 

10/N Rozhodnutie predsedu SÚGK o zriadení Riadiacej skupiny pre informatiku rezortu 
SÚGK 

2/1992 

11/O Zmeny v Názvoslovnej komisii pri SÚGK 2/1992 

3/N Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR, ktorým sa mení a dopĺňa Štatút a rokovací poriadok 
Názvoslovnej komisie SÚGK 1/1993 

1/N Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR, ktorým sa mení a dopĺňa Štatút a rokovací poriadok 
Názvoslovnej komisie SÚGK 1/1994 

6/O Rokovací poriadok a zloženie Kolégia predsedu ÚGKK SR 2/1994 

11/O Doplnenie Názvoslovnej komisie pri ÚGKK SR 2/1994 

17/N Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR o zriadení Investičnej komisie ÚGKK SR 3/1994 

18/N Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR o zriadení Komisie pre vedecko-technický rozvoj 
rezortu ÚGKK SR 3/1994 
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14/O Zloženie Investičnej komisie ÚGKK SR 3/1994 

15/O Zloženie Komisie pre vedecko-technický rozvoj rezortu ÚGKK SR 3/1994 

19/O Zmeny v Názvoslovnej komisii pri ÚGKK SR 4/1994 

21/O Zmeny v Skúšobnej komisii ÚGKK SR na preverovanie kvalifikácie pracovníkov, ktorí 
majú overovať geometrické plány a iné výsledky geodetických prác 

4/1994 

5/N 

Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR, ktorým sa mení Úprava SÚGK o zriadení Skúšobnej 
komisie SÚGK na preverovanie kvalifikácie pracovníkov, ktorí majú overovať 
geometrické plány a iné výsledky geodetických prác a Rokovací a skúšobný poriadok 
Skúšobnej komisie SÚGK na preverovanie kvalifikácie pracovníkov, ktorí majú 
overovať geometrické plány a iné výsledky geodetických prác 

1/1995 

4/O Zmeny v Skúšobnej komisii ÚGKK  SR na preverovanie spôsobilosti pracovníkov, ktorí 
majú vykonávať funkciu zodpovedného geodeta 

1/1995 

13/N 

Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR, ktorým sa mení Úprava SÚGK o zriadení Skúšobnej 
komisie SÚGK na preverovanie kvalifikácie pracovníkov, ktorí majú overovať 
geometrické plány a iné výsledky geodetických prác a Rokovací a skúšobný poriadok 
Skúšobnej komisie SÚGK na preverovanie kvalifikácie pracovníkov, ktorí majú 
overovať geometrické plány a iné výsledky geodetických prác 

4/1995 

14/N Rokovací poriadok Kolégia predsedu ÚGKK SR 4/1995 

28/O Prípravný výbor na zvolanie ustanovujúceho zhromaždenia Komory geodetov  
a kartografov 

4/1995 

4/N Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR o zriadení Pracovnej skupiny na riešenie otázok 
katastra nehnuteľností a o schválení a vydaní jej štatútu 

1/1996 

7/N 
Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR o zriadení Komisie ÚGKK SR na preverovanie 
osobitnej odbornej spôsobilosti pracovníkov na autorizačné overovanie činností podľa 
§ 6 písm. d) až j) zákona NR SR č. 215/1996 Z. z. o geodézii a kartografii 

2/1996 

13/O 
Zloženie Komisie ÚGKK SR na preverovanie osobitnej odbornej spôsobilosti 
pracovníkov na autorizačné overovanie činností podľa § 6 písm. d) až j) zákona NR SR 
č. 215/1996 Z. z. o geodézii a kartografii 

2/1996 

9/N 

Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR o zriadení komisie ÚGKK SR na preverovanie 
osobitnej odbornej spôsobilosti fyzických osôb na autorizačné  úradné overovanie 
výsledkov vybraných geodetických a kartografických činností podľa § 6 písm. a) až e) 
zákona NR SR č. 215/1996 Z. z. o geodézii a kartografii 

3/1996 

11/N Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR o zriadení Komisie na overovanie spôsobilosti 
zamestnancov katastrálnych úradov rozhodovať o návrhu na vklad 

3/1996 

17/O Zloženie Komisie ÚGKK SR na overovanie spôsobilosti zamestnancov katastrálnych 
úradov rozhodovať o návrhu na vklad 

3/1996 

18/O 
Zloženie Komisie ÚGKK SR na preverovanie osobitnej odbornej spôsobilosti 
pracovníkov na autorizačné overovanie činností podľa § 6 písm. a) až e) zákona NR 
SR č. 215/1996 Z. z. o geodézii a kartografii 

3/1996 

22/O Zmena v zložení Kolégia predsedu ÚGKK SR 3/1996 

4/N Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR, ktorým sa mení Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR 
o zriadení Riadiacej skupiny pre informatiku rezortu SÚGK 

1/1997 

5/N 

Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie predsedu 
ÚGKK SR o zriadení Komisie ÚGKK SR na preverovanie osobitnej odbornej 
spôsobilosti fyzických osôb na autorizačné a úradné overovanie výsledkov vybraných 
geodetických a kartografických činností podľa § 6 písm. a) až e) zákona NR SR           
č. 215/1996 Z. z. o geodézii a kartografii 

1/1997 

7/O Zloženie Komisie pre vedecko-technický rozvoj ÚGKK SR 1/1997 

8/O Zloženie Riadiacej skupiny pre informatiku ÚGKK SR 1/1997 

9/O Zloženie Názvoslovnej komisie ÚGKK SR 1/1997 

10/N Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR o zriadení Redakčnej rady propagačného katalógu 
ÚGKK SR 

2/1997 

12/O Zloženie redakčnej rady Katastrálneho bulletinu 2/1997 

15/O Zloženie Pracovnej skupiny na riešenie otázok katastra nehnuteľností 2/1997 

18/O Zloženie Redakčnej rady propagačného katalógu ÚGKK SR 2/1997 

26/O Zmena v zložení Komisie ÚGKK SR na overovanie spôsobilosti zamestnancov 
katastrálnych odborov okresných úradov rozhodovať o návrhu na vklad 

3/1997 
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27/O 

Zmena v zložení Komisie ÚGKK SR na preverovanie osobitnej spôsobilosti fyzických 
osôb na autorizačné a úradné overovanie výsledkov vybraných geodetických 
a kartografických činností podľa § 6 písm. a) až e) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. 
o geodézii a kartografii 

3/1997 

30/O Zmena v zložení Riadiacej skupiny pre informatiku rezortu ÚGKK SR 3/1997 

2/N Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR o zriadení Názvoslovnej komisie 1/1998 

3/N Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR o vydaní vzorového štatútu a rokovacieho poriadku 
Názvoslovných zborov katastrálnych odborov okresných úradov 

1/1998 

2/O 

Zmena v zložení Komisie ÚGKK SR na preverovanie osobitnej odbornej spôsobilosti 
fyzických osôb na overovanie výsledkov vybraných geodetických  a kartografických 
činností podľa § 6 písm. a) až e) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii 
a kartografii 

1/1998 

9/N Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR o zriadení Rozkladovej komisie predsedu ÚGKK SR 2/1998 

10/O Zloženie komisie ÚGKK SR na overovanie spôsobilosti zamestnancov okresných 
úradov, katastrálnych odborov, rozhodovať o návrhu na vklad 

2/1998 

11/O Zmena v zložení Redakčnej rady Katastrálneho bulletinu 2/1998 

12/O Zloženie Rozkladovej komisie predsedu ÚGKK SR 2/1998 

28/N Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR o zriadení Riadiacej skupiny pre kataster 4/1998 

29/O Zloženie Riadiacej skupiny pre kataster 4/1998 

6/O Zmena v zložení Názvoslovnej komisie ÚGKK SR 1/1999 

7/O Zmena v zložení Komisie pre vedecko-technický rozvoj ÚGKK SR 1/1999 

26/O Menovanie sektorového koordinátora zahraničnej pomoci 3/1999 

30/O Komisia na prípravu novely zákona o geodézii a kartografii a zákona o Komore 
geodetov a kartografov 

4/1999 

2/N Rokovací poriadok Kolégia predsedu ÚGKK SR 1/2000 

1/O Zmena v zložení Komisie na prípravu novely zákona o geodézii a kartografii a zákona 
o Komore geodetov a kartografov 

1/2000 

3/O Zloženie Kolégia predsedu ÚGKK SR k 1. februáru 2000 1/2000 

9/O Zloženie Komisie pre vedecko-technický rozvoj rezortu ÚGKK SR k 1. februáru 2000 1/2000 

10/O Zmena v zložení Názvoslovnej komisie ÚGKK SR 1/2000 

8/N Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Kolégia predsedu ÚGKK SR 2/2000 

28/O Zmena v zložení Názvoslovnej komisie ÚGKK SR 2/2000 

33/O Zloženie Redakčnej rady Katastrálneho bulletinu 3/2000 

40/O Zmena v zložení Názvoslovnej komisie ÚGKK SR 3/2000 

10/O Zmena v zložení Názvoslovnej komisie ÚGKK SR 1/2001 

9/N Rokovací poriadok Porady vedenia ÚGKK SR 2/2001 

10/N Dodatok č. 2, ktorým sa mení  a dopĺňa Rokovací poriadok Kolégia predsedu ÚGKK 
SR č. KP-89/2000 zo dňa 12. januára 2000 2/2001 

1/N Rokovací poriadok Grémia predsedu ÚGKK SR 1/2002 

10/O Zloženie Komisie pre vedecko-technický rozvoj rezortu ÚGKK SR k 1. marcu 2002 1/2002 

13/N Dodatok č. 3 k Rokovaciemu poriadku Kolégia predsedu ÚGKK SR 2/2002 

14/N Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Porady vedenia ÚGKK SR 2/2002 

23/N Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Grémia predsedu ÚGKK SR 3/2002 

6/N Rozhodnutie predsedníčky ÚGKK SR o zriadení Rozkladovej komisie predsedníčky 
ÚGKK SR 1/2003 

6/O Zmena v zložení Názvoslovnej komisie ÚGKK SR 1/2003 

24/N Rozhodnutie predsedníčky ÚGKK SR o zriadení Pracovnej skupiny pre Základnú bázu 
geografického informačného systému 

2/2003 

14/O Zloženie Komisie pre vedecko-technický rozvoj rezortu ÚGKK SR 2/2003 

2/N Rozhodnutie predsedníčky ÚGKK SR, ktorým sa dopĺňa rozhodnutie predsedu ÚGKK 
SR o zriadení Riadiacej skupiny pre kataster 1/2004 

8/O Zmena v zložení Názvoslovnej komisie ÚGKK SR 1/2004 
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9/O Zloženie Riadiacej skupiny pre kataster 1/2004 

11/N Rozhodnutie predsedníčky ÚGKK SR o vydaní vzorového štatútu a rokovacieho 
poriadku názvoslovného zboru správy katastra 2/2004 

13/N Rozhodnutie predsedníčky ÚGKK SR, ktorým sa mení a dopĺňa Rokovací poriadok 
Grémia predsedu ÚGKK SR 3/2004 

14/N Rozhodnutie predsedníčky ÚGKK SR, ktorým sa mení a dopĺňa Rokovací poriadok 
Porady vedenia ÚGKK SR 

3/2004 

1/N Rozhodnutie predsedníčky ÚGKK SR o zriadení Riadiaceho výboru projektu Technická 
asistencia PHARE 2003-004-995-02-01 Správa územia a katastrálna infraštruktúra 

1/2005 

6/N 
Rozhodnutie predsedníčky ÚGKK SR o zriadení Projektovej rady v rámci projektu 
Technická asistencia PHARE 2003-004-995-02-01 Správa územia a katastrálna 
infraštruktúra 

2/2005 

13/O Zmena v zložení Názvoslovnej komisie ÚGKK SR 2/2005 

24/O Zriadenie funkcie implementačného manažéra 4/2005 

3/N 
Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR č. P-571/2007 o zriadení Projektovej rady projektu 
prechodného    fondu 2004/016-764.08.01 Posilnenie efektívnosti katastrálnych služieb 
– Twinning Light 

1/2007 

4/N 
Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR č. P-574/2007 o zriadení Riadiaceho výboru projektu 
prechodného fondu 2004/016-764.08.01 Posilnenie efektívnosti katastrálnych služieb – 
Technická asistencia   

1/2007 

5/N 
Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR č. P-576/2007 o zriadení Projektovej rady projektu 
prechodného fondu 2004/016-764.08.01 Posilnenie efektívnosti katastrálnych služieb – 
Technická asistencia   

1/2007 

7/N Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR č. KP-3921/2007, ktorým sa vydáva Rokovací 
poriadok Porady vedenia ÚGKK SR 

2/2007 

9/N Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR č. P-2324/2007, ktorým sa mení Organizačný  
poriadok ÚGKK SR 

2/2007 

10/N Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR č. P-2404/2007, ktorým sa mení Organizačný 
poriadok  ÚGKK SR 

2/2007 

11/N Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR č. P-4695/2007, ktorým sa mení a dopĺňa 
Organizačný poriadok ÚGKK SR 

2/2007 

12/N 
Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR č, P-2476/2007 o zriadení Komisie na prípravu 
strategických zámerov a projektových podkladov rezortu ÚGKK SR v oblasti čerpania 
štrukturálnych fondov 

2/2007 

13/N 

Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR č. P-2961/2007, ktorým sa dopĺňa Rozhodnutie 
predsedu ÚGKK SR č. P-2476/2007 o zriadení Komisie na prípravu strategických 
zámerov a projektových podkladov rezortu ÚGKK SR v oblasti čerpania štrukturálnych 
fondov 

2/2007 

23/N 
Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR č. P-5489/2007 o zriadení Komisie na prípravu 
zmien právnych a technických predpisov v súvislosti s obnovou katastrálneho operátu 
novým mapovaním 

4/2007 

24/N Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR č. P-6269/2007 o zriadení Komisie na prípravu 
organizačných zmien v GKÚ Bratislava 

4/2007 

25/N Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR č. P-6319/2007 o zriadení Komisie v súvislosti so 
zrušením Katastrálneho ústavu v Žiline a zabezpečením plnenia jeho prioritných úloh 

4/2007 

26/N 
Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR č. P-6967/2007, ktorým sa mení rozhodnutie 
predsedu ÚGKK SR č. P-6269/2007 o zriadení Komisie na prípravu organizačných 
zmien v GKÚ Bratislava 

4/2007 

27/N 
Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR č. P-6968/2007, ktorým sa mení rozhodnutie 
predsedu ÚGKK SR č. P-6319/2007 o zriadení Komisie v súvislosti so zrušením 
Katastrálneho ústavu v Žiline a zabezpečením plnenia jeho prioritných úloh 

4/2007 

25/O Oznam o zmene v zložení Redakčnej rady časopisu GaKO 4/2007 

9/N Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR č. P-4004/2008 o zriadení Koordinačnej rady pre 
Operačný program informatizácie spoločnosti 

2/2008 

14/O Oznámenie o menovaní Ing. Vladimíra Stankovského do funkcie predsedu Redakčnej 
rady GaKO 

2/2008 

3/N Dodatok č. 2 k Rozhodnutiu predsedu  ÚGKK SR č. P-5489/2007 o zriadení Komisie 1/2009 
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na prípravu zmien právnych a technických predpisov v súvislosti s obnovou 
katastrálneho operátu novým mapovaním 

15/N Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR č. P-6732/2009 o riadení a organizácii projektu 
Elektronické služby katastra nehnuteľností 4/2009 

16/N Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR č. P-7841/2009 o zriadení Komisie na implementáciu 
JTSK 09 do katastra nehnuteľností 4/2009 

31/O Oznámenie o zmenách v zložení redakčnej rady a redakcie GaKO 4/2009 

1/N 

Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR č. P-7580/2009 o zriadení Skúšobnej komisie ÚGKK 
SR na preverovanie osobitnej odbornej spôsobilosti fyzických osôb na autorizačné 
a úradné overovanie výsledkov vybraných geodetických a kartografických činností 
podľa § 6 písm. a) až e) zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení 
neskorších predpisov 

1/2010 

2/N Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR č. P-8269/2009 o riadení a organizácii projektu 
Elektronické služby katastra nehnuteľností – ZB GIS 

1/2010 

15/O Oznámenie o personálnych zmenách a aktuálny zoznam členov Skúšobnej komisie 2/2010 

16/O Oznámenie o personálnej zmene v Rozkladovej komisii ÚGKK SR 2/2010 

9/N 
Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR č. P-4852/2010 o zriadení Komisie na prípravu 
zmien predpisov v súvislosti s vyhotovovaním geometrických plánov a iných 
geodetických činností pre kataster nehnuteľností 

3/2010 

22/O Oznámenie o personálnych zmenách Skúšobnej komisie ÚGKK SR 3/2010 

15/N Rozhodnutie predsedníčky ÚGKK SR č. P-7217/2010-1344 o zriadení Komisie na 
riadenie procesu čistenia údajov KN na správach katastra 4/2010 

31/O Oznámenie o personálnych zmenách v riadení a organizácii projektu Elektronické 
služby KN 4/2010 

32/O 
Oznámenie o personálnych zmenách v riadení a organizácii projektu Elektronické 
služby KN – ZB GIS 4/2010 

33/O Oznámenie o zmenách v zložení Redakčnej rady Katastrálneho bulletinu 4/2010 

34/O Oznámenie o zložení Redakčnej rady GaKO 4/2010 
 

Kategória: PERSONALISTIKA 
 

Poradie/znak  Dokument Čiastka/rok  

2/O 
Zmeny vo funkciách na SÚGK, menovanie riaditeľov štátnych podnikov rezortu SÚGK 
a zmena riaditeľa Správy geodézie a kartografie v Bratislave 1/1990 

13/O Zmena vo funkcii riaditeľa Geodézie, š. p., Bratislava 2/1990 

2/N Rozhodnutie predsedu SÚGK o spôsobe zabezpečenia personálnych činností v súlade 
s Komplexným projektom reštrukturalizácie rezortu SÚGK 

1/1991 

4/O Menovanie námestníka predsedu SÚGK a riaditeľa GKÚ Bratislava 2/1991 

1/O Ustanovenie riaditeľa odboru inšpektorátu SÚGK 1/1992 

6/O Ustanovujúce zhromaždenie Komory geodetov a kartografov 2/1996 

16/N 

Rozsah a obsah kvalifikačnej skúšky na preverovanie osobitnej odbornej spôsobilosti 
fyzických osôb na autorizačné a úradné overovanie výsledkov vybraných geodetických  
a kartografických činností podľa § 6 písm. a) až e) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. 
o geodézii a kartografii 

2/1997 

príloha Zoznam členov Komory geodetov  kartografov – stav k 5.11.1997 4/1997 

príloha Aktualizácia zoznamu členov Komory geodetov a kartografov 1/1999 

38/O Diaľkové špecializované štúdium v znaleckom odbore geodézia a kartografia 4/1999 

41/O Aktualizácia zoznamu členov Komory geodetov a kartografov 4/1999 

29/O Zmeny vo funkciách vedúcich katastrálnych odborov 2/2000 

31/O Aktualizácia zoznamu členov Komory geodetov a kartografov 2/2000 

O inf Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR č. P-2503/1999 o zmene a doplnení Pracovného 
poriadku SÚGK 

2/2000 

42/O Aktualizácia zoznamu členov Komory geodetov a kartografov 3/2000 

15/O Aktualizácia zoznamu členov Komory geodetov a kartografov 1/2001 
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23/O Aktualizácia zoznamu členov Komory geodetov a kartografov 2/2001 

31/O Aktualizácia zoznamu členov Komory geodetov a kartografov 3/2001 

21/N 
Usmernenie ÚGKK SR, ktorým sa ustanovuje postup pri výberovom konaní na funkciu 
prednostu katastrálneho úradu a na funkciu riaditeľa správy katastra 4/2001 

13/O Aktualizácia zoznamu členov Komory geodetov a kartografov 1/2002 

15/O Aktualizácia zoznamu členov Komory geodetov a kartografov 2/2003 

8/N Smernica ÚGKK SR o realizácii odbornej prípravy štátnych zamestnancov v prípravnej 
štátnej službe 

2/2004 

9/N Smernica ÚGKK SR, ktorou sa vydáva Skúšobný poriadok na vykonávanie 
kvalifikačných skúšok štátnych zamestnancov v prípravnej štátnej službe 

2/2004 

10/N 
Smernica ÚGKK SR, ktorou sa vydáva Skúšobný poriadok na vykonávanie 
kvalifikačných skúšok štátnych zamestnancov v dočasnej štátnej službe a v stálej 
štátnej službe 

2/2004 

17/O Aktualizácia zoznamu členov Komory geodetov a kartografov 2/2004 

15/N Služobný predpis ÚGKK SR o druhoch a formách prehlbovania kvalifikácie štátnych 
zamestnancov 3/2004 

16/N Usmernenie odborného vzdelávania štátnych zamestnancov v dočasnej štátnej službe 
v rezorte ÚGKK SR (Služobný predpis) 3/2004 

1/O Výkon regulovaného povolania geodetov a kartografov občanmi členských štátov EÚ 
v Slovenskej republike, ak nezískali potrebnú kvalifikáciu v SR – výklad 1/2005 

18/O Aktualizácia zoznamu členov Komory geodetov a kartografov 3/2005 

14/N Smernice ÚGKK SR o prehlbovaní jazykových znalostí zamestnancov 4/2005 

26/O Aktualizácia zoznamu členov Komory geodetov a kartografov 4/2005 

5/N Pokyn ÚGKK SR na vyhotovenie a spravovanie centrálneho registra geodetov 
oprávnených na vstup do štátnej dokumentácie 

2/2006 

13/N Služobný predpis najvyššieho služobného úradu o podrobnostiach výberového 
konania na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta 

3/2006 

8/N Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR č. P-4752/2007, ktorým sa určuje zoznam funkcií, pri 
výkone ktorých sa môžu oprávnené osoby oboznamovať s utajovanými skutočnosťami 

2/2007 

7/O Aktualizácia členov Komory geodetov a kartografov 1/2009 

15/O Aktualizácia členov Komory geodetov a kartografov 2/2009 

23/O Oznámenie o personálnych zmenách 3/2009 

30/O Oznámenie o personálnej zmene 4/2009 

15/O Oznámenie o personálnych zmenách a aktuálny zoznam členov Skúšobnej komisie 2/2010 

21/O Oznámenie o personálnych zmenách 3/2010 

30/O Oznámenie o personálnych zmenách 4/2010 

35/O Oznámenie o personálnych zmenách 4/2010 
 

Kategória: INTERNÉ PREDPISY (OKREM USMERNENÍ) 
 

Poradie/znak  Dokument Čiastka/rok 

1/N Smernica SÚGK, ktorou sa zrušujú niektoré interné predpisy a iné akty riadenia SÚGK 1/1990 

9/O Vydanie nových technických predpisov 1/1990 

príloha Prehľad predpisov Jednotného systému technických predpisov odboru 984 a 735 24 
SÚGK a ČÚGK k 1. januáru 1990 

1/1990 

O inf Smernica SÚGK z 9. novembra 1989 č. S-3048/1989, ktorou sa zrušujú niektoré 
interné predpisy a iné akty riadenia 1/1990 

5/N Opatrenie predsedu ČÚGK zo 16. marca 1990 č. 765/1990-11 a predsedu SÚGK z 21. 
marca 1990 č. P-178/1990 vo veci máp pre hospodársku výstavbu  2/1990 

6/N Zabezpečenie Opatrenia predsedu SÚGK zo 6. apríla 1990 č. 3-623/1990 vo veci máp 
pre hospodársku výstavbu  2/1990 

7/N Rozhodnutie predsedu SÚGK z 8. mája 1990 č. 3-762/1990 o rozširovaní máp pre 
hospodársku výstavbu veľkých mierok a o poskytovaní geodetických údajov o bodoch  2/1990 
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15/O Zabezpečenie metrológie v geodézii a kartografii 2/1990 

15/N 
Smernica SÚGK, ktorou sa opravujú názvy a text predpisov SÚGK v súvislosti so 
zmenou názvov republík a zrušením obmedzenia „Pre vnútornú potrebu štátnych 
orgánov a socialistických organizácií“ 

3/1990 

17/N Dodatok č. 1, ktorým sa menia a dopĺňajú Pokyny SÚGK na použitie štátnych 
mapových diel 

3/1990 

18/N Pokyny SÚGK na tvorbu a vydávanie predpisov v jednotnom systéme technických 
predpisov v odbore geodézie a kartografie 

3/1990 

18/O Podklady na prijímanie objednávok na vyhotovovanie geometrických plánov 
v poľnohospodárskom extraviláne – usmernenie 

3/1990 

21/O Vydanie nových technických predpisov 3/1990 

23/O Dodávanie tlačív 3/1990 

príloha Zoznam geodetických a kartografických tlačív rezortu SÚGK so stavom k 1.1.1991 1/1991 

13/N Pokyny SÚGK na vydávanie oprávnení na overovanie geometrických plánov a iných 
výsledkov geodetických prác 

2/1991 

14/N Pokyny SÚGK, ktorými sa menia Pokyny SÚGK na tvorbu a vydávanie predpisov 
v jednotnom systéme technických predpisov v odbore geodézie a kartografie 

2/1991 

3/O Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Prehľad predpisov jednotného systému 
technických predpisov odboru 984 a 735 24 SÚGK a ČÚGK 

2/1991 

10/O Oprava v Zozname geodetických a kartografických tlačív rezortu SÚGK 2/1991 

14/O Vydanie nových technických predpisov 3/1991 

O inf Koncepcia využitia počítačov PC na strediskách geodézie v okresoch Slovenskej 
republiky zo 14. októbra 1991 č. 3-1990/1991 3/1991 

O inf Koncepcia rozvoja štandardizácie geografického názvoslovia do roka 1995                  
z 31. októbra 1991 č. 3-2001/1991 3/1991 

O inf Koncepcia využívanie mikrografie v rezorte SÚGK z 8. novembra 1991 č. 3-1998/1991 3/1991 

1/N 
Pokyny pre činnosť orgánov štátnej správy SÚGK – stredísk geodézie, MPVž SR – 
pozemkových úradov a MLVH SR – Lesoprojektu Zvolen na vykonávanie 
pozemkových úprav podľa zákona SNR č. 330/1991 Zb. 

1/1992 

2/N Pokyny SÚGK, ktorými sa menia Pokyny SÚGK na tvorbu a vydávanie predpisov 
v jednotnom systéme technických predpisov v odbore geodézie a kartografie 1/1992 

4/N Opatrenie na zmenu vo vydávaní a využívaní máp pre hospodársku výstavbu 1/1992 

6/O Dodávanie geodetických a kartografických tlačív 1/1992 

príloha Prehľad predpisov jednotného systému technických predpisov odboru 984 a 735 24 
SÚGK a ČÚGK k 1. januáru 1992 

1/1992 

5/N Smernica SÚGK, ktorou sa zrušujú niektoré interné predpisy a iné akty riadenia SÚGK 2/1992 

11/N 
Rozhodnutie námestníka ministra PVž SR, námestníka ministra LVH SR a námestníka 
predsedu SÚGK o zrušení spoločného usmernenia na vymedzenie drobných úprav 
hraníc medzi poľnohospodárskym pôdnym fondom a lesným pôdnym fondom 

2/1992 

16/O Vydanie nových technických predpisov 3/1992 

2/O Výklad k niektorým článkom Pokynov pre činnosť orgánov  štátnej správy SÚGK – 
stredísk geodézie 1/1993 

9/N Pokyny ÚGKK SR na tvorbu a vydávanie názvoslovných publikácií 2/1993 

15/N 
Pokyny ÚGKK SR na tvorbu a vydávanie technických predpisov v odbore geodézie, 
kartografie a katastra 2/1993 

16/N 
Pokyny ÚGKK SR o odovzdávaní a distribúcii pracovných výtlačkov máp, ktorých 
vydavateľom je ÚGKK SR 2/1993 

17/N 
Pokyny ÚGKK SR o odovzdávaní a distribúcii povinných a pracovných výtlačkov 
názvoslovných publikácií 2/1993 

18/N 
Pokyny na činnosť orgánov štátnej správy ÚGKK SR – katastrálnych úradov – správ 
katastra a MP SR – pozemkových úradov na vykonávanie pozemkových úprav podľa 
zákona SNR č. 330/1991 Zb. 

2/1993 

10/O Vydanie nových technických predpisov 2/1993 

príloha Spisový poriadok správy katastra 2/1993 
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príloha Smernica na prevádzkovanie automatizovaného informačného systému geodézie, 
kartografie a katastra 

2/1993 

7/N Pokyny MP SR a ÚGKK SR na spracovanie registra vlastníckych práv 
k nehnuteľnostiam v extraviláne 

1/1994 

8/N Pokyny ÚGKK SR na použitie operátu kartografického diela, ktorého vydavateľom je 
ÚGKK SR 

1/1994 

2/O Hromadné poskytovanie údajov zo súboru popisných informácií ISKN na 
magnetických médiách 

1/1994 

9/N Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR o zmene názvov hraničných mapových listov 2/1994 

11/N Pokyny na spracovanie zjednodušeného registra pôvodného stavu k nehnuteľnostiam 
v extraviláne 2/1994 

8/O Poskytovanie podkladov z katastra nehnuteľností a pozemkového katastra v roku 1994 2/1994 

16/N 
Pokyny na spracovanie zjednodušeného registra pôvodného stavu k nehnuteľnostiam 
v extraviláne – dodatok č. 1 3/1994 

16/O Vydanie nového technického predpisu 3/1994 

príloha Smernica ÚGKK SR, ktorou sa mení a dopĺňa Smernica ÚGKK SR na prevádzkovanie 
Automatizovaného informačného systému geodézie, kartografie a katastra 

3/1994 

27/N Pokyny na skenovanie máp veľkých mierok pre účely katastra nehnuteľností 4/1994 

28/N Pokyny ÚGKK SR, ktorými sa dopĺňajú Pokyny ÚGKK SR na použitie operátu 
kartografického diela, ktorého vydavateľom je ÚGKK SR 4/1994 

20/O Vydanie nových technických predpisov 4/1994 

2/N Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR o zmene názvov mapových listov stredných mierok 1/1995 

6/O Vydanie nových technických predpisov 1/1995 

12/O Vydanie nových technických predpisov 2/1995 

15/O Poskytovanie informácií z katastra nehnuteľností modemovým prepojením 2/1995 

31/O Vydanie nových technických predpisov 4/1995 

príloha Prehľad technických predpisov z pôsobnosti ÚGKK SR platných k 1.1.1995 1/1995 

príloha 
Pokyny na spracovanie zjednodušeného registra pôvodného stavu k nehnuteľnostiam 
v extraviláne, ktorými sa menia a dopĺňajú Pokyny na spracovanie zjednodušeného 
registra pôvodného stavu k nehnuteľnostiam v extraviláne – úplné znenie 

2/1995 

príloha Dodatok č. 1 k Pokynom MP SR a ÚGKK SR na spracovanie zjednodušeného registra 
pôvodného stavu k nehnuteľnostiam v extraviláne 

3/1995 

príloha Dodatok č. 2 k Pokynom MP SR a ÚGKK SR na spracovanie zjednodušeného registra 
pôvodného stavu k nehnuteľnostiam v extraviláne 

4/1995 

5/N 

Pokyn MP SR a ÚGKK SR na postup pre zosúladenie skutočného stavu držby 
(užívania) lesných pozemkov so súborom popisných informácií a geodetických 
informácií katastra nehnuteľností a na spôsob evidencie nových právnych vzťahov, 
ktoré vznikli po reštitúcii majetku na základe zákona č. 229/1991 Zb. o úprave 
vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení 
neskorších predpisov 

1/1996 

2/O Vydanie technických predpisov 1/1996 

10/O Vydanie nových technických predpisov 2/1996 

príloha Prehľad technických predpisov z pôsobnosti ÚGKK SR, stav k 1. aprílu 1996 2/1996 

12/N 
Pokyny ÚGKK SR o odovzdávaní a distribúcii pracovných výtlačkov máp, ktorých 
vydavateľom je ÚGKK SR 3/1996 

20/O Vydanie technického predpisu 3/1996 

20/N 
Pokyny na činnosť orgánov štátnej správy ÚGKK SR – katastrálnych úradov – správ 
katastra a MP SR – pozemkových úradov na vykonávanie pozemkových úprav podľa 
zákona SNR č. 330/1991 Zb. – dodatok č. 1/1996 

4/1996 

21/N 
Pokyny ÚGKK SR, ktorými sa vydávajú vzorové zmluvy na použitie operátu štátneho 
mapového diela  bázy údajov pre geografický informačný systém 4/1996 

24/O Pokyn ÚGKK SR a MP SR o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva 
k pozemkom 

4/1996 

6/N Pokyny ÚGKK SR o odovzdávaní a prevzatí pracovných výtlačkov máp, ktorých 
vydavateľom je ÚGKK SR 

1/1997 
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11/O Vydanie technických predpisov 1/1997 

14/N Dodatok č. 3 k Pokynom na spracovanie zjednodušeného registra pôvodného stavu 
k nehnuteľnostiam v extraviláne 2/1997 

17/O Režim poskytovania súradníc a geodetických bodov štátnej hranice 2/1997 

17/N 
Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR o zabezpečení stabilizovania a vymeriavania 
geodetických bodov štátnej hranice a aktualizácie geodetickej časti hraničného 
dokumentárneho diela 

3/1997 

37/O Vydanie technických predpisov 4/1997 

5/N 
Pokyny ÚGKK SR na organizovanie konzultačných dní katastrálnymi odbormi 
krajských úradov k otázkam usporiadania pozemkového vlastníctva v Slovenskej 
republike 

1/1998 

5/O Vydanie technického predpisu 1/1998 

7/O 
Tvorba základnej bázy údajov pre geografický informačný systém 1:10 000 v rastrovej 
forme 1/1998 

8/O Obnova katastrálneho operátu vyhotoviteľom mimo rezortu ÚGKK SR 1/1998 

7/N Smernice ÚGKK SR na tvorbu technických predpisov 2/1998 

8/N 
Pokyny ÚGKK SR, ktorými sa menia a dopĺňajú Pokyny ÚGKK SR, ktorými sa 
ustanovuje postup pri uplatnení zásad zákona o verejnom obstarávaní tovarov, služieb 
a verejných prác 

2/1998 

13/N 

Pokyn MP SR a ÚGKK SR na postup zosúladenia skutočného stavu držby (užívanie) 
lesných pozemkov so súborom popisných informácií a súborom geodetických 
informácií KN a na spôsob evidencie nových právnych vzťahov, ktoré vznikli po 
reštitúcii majetku na základe zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov 
k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov, zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákona č. 282/1993 Z. 
z. o zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským 
spoločnostiam 

3/1998 

14/N 

Pokyn MP SR a ÚGKK SR na vyhotovovanie registra obnovenej evidencie pozemkov 
v katastrálnych územiach, v ktorých boli podľa zákona SNR č. 330/1991 Zb. schválené 
a zapísané do katastra nehnuteľností registre pôvodného stavu, resp. registre 
vlastníckych práv a zjednodušené registre pôvodného stavu 

3/1998 

15/N Pokyny ÚGKK SR na rozmnožovanie a rozširovanie technických predpisov 3/1998 

17/N Pokyn ÚGKK SR na tvorbu parciel pre výkup pozemkov líniových stavieb 3/1998 

23/O Účinnosť Smerníc na vyhotovovanie geometrických plánov a vytyčovanie hraníc 
pozemkov 3/1998 

25/O Vydanie Terminologického slovníka geodézie, kartografie a katastra 3/1998 

26/N Smernice ÚGKK SR na tvorbu a vydávanie predpisov v pôsobnosti ÚGKK SR 4/1998 

30/O Vydanie technických predpisov 4/1998 

32/O Zoznam tlačív ÚGKK SR 4/1998 

14/O Vydanie technických predpisov 2/1999 

25/O Návrh rozvojového programu odvetvia geodézie, kartografie a katastra 3/1999 

27/O Vydanie príručky Kataster nehnuteľností 3/1999 

14/N Pokyny UGKK SR na aktualizáciu mapových podkladov na sčítanie obyvateľov, domov 
a bytov 3/1999 

18/N Pokyny ÚGKK SR, ktorými sa menia Pokyny na rozmnožovanie a rozširovanie 
technických predpisov 4/1999 

36/O Vydanie technického predpisu 4/1999 

príloha Prehľad technických predpisov – stav k 1.1.1999 4/1999 

3/N Pokyny ÚGKK SR na inventarizáciu máp katastra nehnuteľností 1/2000 

12/O Zhodnotenie realizácie Koncepcie tvorby a aktualizácie máp stredných mierok           
na území SR do roka 2000 1/2000 

13/O Zhodnotenie realizácie Koncepcie rozvoja štandardizácie geografického názvoslovia 
v SR do roka 2000 1/2000 

15/O Vydanie technického predpisu 1/2000 

O inf Skartačný poriadok ÚGKK SR č.  P-3957/1999 1/2000 
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10/N Dodatok č. 1 k Usmerneniu ÚGKK SR, ktorým sa ustanovuje výkon vyhotovenia 
identifikácie parciel a ich väzba na právne listiny určené na zápis do KN 

2/2000 

24/O Vydanie technických predpisov 2/2000 

O inf Koncepcia rozvoja štandardizácie geografického názvoslovia v Slovenskej republike 
v rokoch 2000 - 2005, P-2401/2000 zo 6. júna 2000 2/2000 

12/N Usmernenie MPSVaR SR a ÚGKK SR k vydávaniu podkladov z KN k príspevku na 
bývanie 3/2000 

13/N Pokyny ÚGKK SR, ktorými sa menia Pokyny o odovzdávaní a prevzatí pracovných 
výtlačkov máp, ktorých vydavateľom je ÚGKK SR 3/2000 

13/O Dokončenie úloh vyplývajúcich z medzirezortnej spolupráce na sčítaní obyvateľov, 
domov a bytov v roku 2001 1/2001 

14/O Vyznačenie hranice zastavaného územia obce v katastrálnom operáte 1/2001 

O inf 
Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR č. P-2966/2000 z 20. decembra 2000, ktorým sa 
vydáva Registratúrny poriadok pre automatizovaný systém správy registratúry ÚGKK 
SR – informácia 

1/2001 

20/O Doplnenie zoznamu katastrálnych území, z ktorých katastrálne odbory poskytujú 
informácie o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách 2/2001 

O inf Koncepcia rozvoja geodetických základov Slovenska na roky 2001-2005, číslo                
GK-310/2001 z 31.1.2001 – informácia 2/2001 

O inf Koncepcia rozvoja KN do roka 2005, číslo P-1543/2001 z 27.4.2001 2/2001 

O inf Rozpracovanie Koncepcie starostlivosti o štátny jazyk Slovenskej republiky 
v podmienkach ÚGKK SR, číslo  GK-1892/2001 z 13.6.2001 

2/2001 

26/O Integrovaná katastrálna mapa 3/2001 

28/O Vydanie technického predpisu 3/2001 

16/N 
Dodatok č. 2 k usmerneniu ÚGKK SR, ktorým sa ustanovuje výkon vyhotovenia 
identifikácie parciel a ich väzba na právne listiny určené na zápis do KN v znení 
dodatku č. 1 

3/2001 

O inf Koncepcia digitalizácie máp KN, číslo P-3608/2001 z 23.10.2001 3/2001 

20/N Pokyny ÚGKK SR, ktorými sa menia Pokyny ÚGKK SR o odovzdávaní a prevzatí 
pracovných výtlačkov máp, ktorých vydavateľom je ÚGKK SR 4/2001 

2/N Smernice ÚGKK SR, ktorými sa menia a dopĺňajú Smernice ÚGKK SR na tvorbu  
a vydávanie predpisov v pôsobnosti ÚGKK SR 1/2002 

O inf Koncepcia tvorby, aktualizácie a správy základnej bázy geografického informačného 
systému do roku 2005, číslo P-506/2002 z 1.2.2002 – informácia 1/2002 

O inf 
Zmluva o projekte SABE (Seamless Administrative Boundaries of Europe) medzi 
asociáciou EuroGeographics a ÚGKK SR číslo GK-3742/2001 z 3.12.2001 – 
informácia 

1/2002 

18/N Pokyny ÚGKK SR na zadávanie, sledovanie, preberanie a realizáciu výsledkov 
riešenia úloh vedecko-technického rozvoja 

2/2002 

19/N Pokyny ÚGKK SR na skenovanie a transformáciu máp katastra nehnuteľností 2/2002 

19/O Vydanie technických predpisov 2/2002 

4/N 
Smernice ÚGKK SR, ktorými sa menia a dopĺňajú Smernice ÚGKK SR na spravovanie 
katastra nehnuteľností 1/2003 

1/O inf 
Smernice ÚGKK SR na tvorbu, obnovu a vydávanie Mapy kladov katastrálnych máp  
a bodov geodetických základov 1:50 000 – informácia 1/2004 

12/N 
Dodatok č. 1 k Usmerneniu ÚGKK SR na odstránenie chýb a doplnenie chýbajúcich 
údajov v súbore popisných a v súbore geodetických informácií KN 2/2004 

15/O Údaje katastra nehnuteľností na internete 2/2004 

1/O inf 
Internal Procedures Manual (Príručka vnútorných postupov), Programme 
Implementation Unit Geodesy, Cartography and Cadastre Autority of the Slovak 
Republic. No. MS-1478/2005, 21.1.2005 – informácia 

2/2005 

6/N Pokyny ÚGKK SR na preverenie, dopracovanie, aktualizáciu a prevzatie vektorových 
máp vyhotovených v rámci registrov do katastra nehnuteľností 

3/2006 

1/O inf Metodický návod na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov,                  
MN 74.20.73.47.00 – informácia 

3/2006 
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21/N Vyhlásenie ÚGKK SR o platných autorizovaných transformačných parametroch 
a verzie digitálneho výškového referenčného modelu (DVRM_Bpv) 

3/2007 

4/N Smernice ÚGKK SR č. P-6911/2008, ktorými sa menia a dopĺňajú Smernice ÚGKK SR 
na tvorbu technických predpisov č. P-1419/1998 

1/2009 

1/O inf Metodický návod na vykonávanie geodetických činností pre Projekt pozemkových 
úprav – informácia 1/2009 

2/O inf Smernice ÚGKK SR na štatistickú klasifikáciu produkcie rezortu – informácia 1/2009 

5/N Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR č. P-2582/2009 o vydaní Katalógu tried objektov 
základnej bázy údajov pre geografický informačný systém 2/2009 

7/N 
Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR č. P-2377/2010 o doplnení Manuálu vnútro-
rezortných postupov č. MS-3169/2005 pre realizáciu programov PHARE 
a Prechodného fondu (Transition Facility) ÚGKK SR 

2/2010 

 
Kategória: USMERNENIA 

 

Poradie/znak  Dokument Čiastka/rok 

O inf Usmernenie na archivovanie zmenových viet zo dňa 11.11.1994 č. GK-3113/1994 1/1995 

4/O Usmernenie ÚGKK SR, ktorým sa ustanovuje výkon vyhotovenia identifikácie parciel 
a ich väzba na právne listiny určené na zápis do katastra nehnuteľností 

1/1995 

6/O Usmernenie, ktorým sa ustanovuje výkon správy železničnej knihy 1/1997 

15/N Usmernenie ÚGKK SR k Inštrukcii na vedenie katastra nehnuteľností – 984 400 I/93 2/1997 

19/N 

Usmernenie ÚGKK SR k zaradeniu druhov pozemkov v operáte KN v zmysle prílohy     
č. 1 Vyhlášky ÚGKK SR č. 79/1996 Z. z. ku katastrálnemu zákonu, vo väzbe na 
charakteristiku účelu využívania spevnených aj nespevnených poľných ciest a lesných 
ciest 

3/1997 

20/N 

Usmernenie MP SR a ÚGKK SR k postupu odborov pozemkových, poľnohospodárstva 
a lesného hospodárstva a katastrálnych odborov krajských úradov a okresných úradov 
pri poskytovaní hromadných informácií z návrhov RVP, ZRPS a ROEP pre potreby 
Slovenského pozemkového fondu ku konaniu o námietkach 

3/1997 

21/N 
Usmernenie ÚGKK SR k postupu okresných úradov, katastrálnych odborov, pri zápise 
správy lesných nehnuteľností, ktorá vzniká zo zákona Slovenskému pozemkovému 
fondu a pri oznamovaní o vykonaní zápisu 

3/1997 

24/N Usmernenie ÚGKK SR k vyhotoveniu nového súboru popisných informácií KN po 
obnove katastrálneho operátu 

3/1997 

1/N Usmernenie, ktorým sa ustanovuje postupné odstraňovanie dielov parciel z KN 1/1998 

2/N Usmernenie na zápis identifikačného čísla organizácie do súboru popisných informácií 
katastra nehnuteľností 

1/1998 

3/N Usmernenie ÚGKK SR k postupu okresných úradov, katastrálnych odborov, v konaní 
o určenie priebehu hranice pozemkov 

1/1998 

4/N 

Usmernenie ÚGKK SR k postupu okresných úradov, katastrálnych odborov, pri 
vyberaní správnych poplatkov podľa položky 9 písm. e), f) a h) sadzobníka správnych 
poplatkov, ktorý je prílohou k zákonu NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch 
v znení neskorších predpisov 

1/1998 

O inf 

Usmernenie zo dňa 19.1.1998 č. TK-3841/1997, ktorým sa mení a dopĺňa Usmernenie 
ÚGKK SR, ktorým sa ustanovuje výkon spracovania sumárnych údajov katastra 
o pôdnom fonde, sektorových prehľadov o plochách druhov pozemkov a úhrnných 
hodnôt druhov pozemkov podľa údajov KN 

1/1998 

10/N Usmernenie ÚGKK SR k postupu okresných úradov, katastrálnych odborov, pri zmene 
údajov katastra nehnuteľností po zápise registrov do KN 

2/1998 

14/O 
Strata platnosti Usmernenia ÚGKK SR k postupu okresných úradov, katastrálnych 
odborov, pri zápise správy lesných nehnuteľností, ktorá vzniká zo zákona 
Slovenskému pozemkovému fondu a pri oznamovaní o vykonaní zápisu 

2/1998 

19/N Usmernenie ÚGKK SR na evidovanie stavieb v katastri nehnuteľností 3/1998 

20/N Usmernenie ÚGKK SR na odovzdávanie naskenovaných máp katastra nehnuteľností 
v elektronickej forme do Ústredného archívu geodézie a kartografie 

3/1998 

21/N Usmernenie ÚGKK SR k postupu okresných úradov, katastrálnych odborov, pri zápise 
správy lesných nehnuteľností, ktorý vyplýva zo zákona NR SR č. 80/1998 Z. z., ktorým 

3/1998 
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sa mení zákon č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 330/1991 Zb. 
v znení neskorších predpisov a zákon NR SR č. 180/1995 Z. z. 

23/N Usmernenie ÚGKK SR na vyznačenie kódov v súbore popisných informácií KN 3/1998 

24/N Usmernenie ÚGKK SR na usporiadanie skupín poľnohospodárskych, lesných 
a ostatných podnikov – závodov (sektorov) a rozdelenie sektora 19 

3/1998 

25/N Usmernenie ÚGKK SR, ktorým sa stanovuje evidovanie pozemkov a stavieb s malou 
výmerou 

3/1998 

33/N Usmernenie MP SR a ÚGKK SR na zostavenie registrov obnovenej evidencie 
pozemkov a vykonanie zmien v súvislosti s účinnosťou zákona NR SR č. 80/1998 Z. z. 

4/1998 

34/N 
Usmernenie ÚGKK SR, ktorým sa mení Usmernenie na usporiadanie skupín 
poľnohospodárskych, lesných a ostatných podnikov – závodov (sektorov) a rozdelenie 
sektora 19 

4/1998 

36/N Usmernenie ÚGKK SR, ktorým sa ustanovuje postup testovania okresnej bázy údajov 
informačného systému katastra nehnuteľností 

4/1998 

O inf Usmernenie na spracovanie sumárnych údajov o pôdnom fonde podľa údajov katastra 
nehnuteľností k 1. januáru 1999 z 3. novembra 1998 č. KO-2983/1998 

4/1998 

O inf 

Metodické usmernenie MP SR, ÚGKK SR a Slovenského pozemkového fondu na 
realizáciu zákona NR SR č. 64/1997 Z. z. o užívaní pôdy v zriadených záhradkových 
osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim (ÚGKK SR číslo 2967/98 z 2. novembra 
1998, účinnosť 16. novembra 1998). 

4/1998 

6/N Usmernenie ÚGKK SR na postup pri odovzdávaní rastrových a vektorových máp 
katastra nehnuteľností do Ústredného archívu geodézie a kartografie 

2/1999 

7/N 

Usmernenie ÚGKK SR k postupu okresných úradov, katastrálnych odborov, pri 
rozhodovaní o návrhu na vklad práva pri prevode majetku nadobudnutého z kúpnych 
zmlúv uzavretých podľa zákona č. 92/1991 Zb. o prevode majetku štátu na iné osoby 
v znení neskorších predpisov 

2/1999 

8/N Usmernenie ÚGKK SR na zápis trvalého odňatia z poľnohospodárskeho pôdneho 
fondu mimo zastavaného územia obce, pre stavbu domov  a iných budov do KN 

2/1999 

9/N 

Usmernenie MP SR a ÚGKK SR k výkonu štátnej správy na úseku finančného 
zabezpečenia nákladov konania podľa prvej časti zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. 
o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva v znení neskorších predpisov – 
dodatok č. 1 

2/1999 

15/N 
Usmernenie ÚGKK SR na zápis identifikátorov pre účastníkov právnych vzťahov 
a kódov pre dočasné odňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu a vyňatie 
z lesného pôdneho fondu 

3/1999 

16/N Usmernenie ÚGKK SR na zápis vlastníckeho práva k bytu v rodinnom byte do KN 3/1999 

17/N Usmernenie ÚGKK SR oznámenia o zápise v katastri nehnuteľností 3/1999 

20/N Usmernenie ÚGKK SR na postup KO OÚ pri matematickom definovaní hraníc a výmer 
katastrálnych území 

4/1999 

4/N Dodatok č. 1 k Usmerneniu MP SR a ÚGKK SR na zostavenie ROEP a vykonanie 
zmien v súvislosti s účinnosťou zákona NR SR č. 80/1998 Z. z. 

1/2000 

12/N Usmernenie MPSVaR  SR a ÚGKK SR k vydávaniu podkladov z KN k príspevku         
na bývanie 

3/2000 

4/N 

Usmernenie MV SR a ÚGKK SR o pozastavení účinnosti Usmernenia MV SR a ÚGKK 
SR na zabezpečenie realizácie Koncepcie ďalšieho rozvoja KN a s tým súvisiacej 
reformy orgánov miestnej štátnej správy na úseku KN podľa uznesení vlády SR   
č. 260/2000 a č. 410/2000 

1/2001 

5/N 
Usmernenie ÚGKK SR na dodržiavanie poradia pri rozhodovaní o návrhoch na vklad 
vlastníckeho práva alebo iného vecného práva do katastra nehnuteľností a pri zápise 
verejných listín a iných listín do katastra nehnuteľností 

1/2001 

6/N 
Usmernenie ÚGKK SR, ktorým sa dopĺňa Usmernenie ÚGKK SR na dodržiavanie 
poradia pri rozhodovaní o návrhoch na vklad vlastníckeho práva alebo iného vecného 
práva do KN a pri zápise verejných listín a iných listín do KN 

1/2001 

7/N 
Usmernenie ÚGKK SR pri aplikácii správnych poplatkov podľa zákona č. 468/2000 Z. 
z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch 
v znení neskorších predpisov 

1/2001 

8/N Usmernenie ÚGKK SR k postupu okresných úradov, katastrálnych odborov, pri zápise 
osvedčení vyhlásenia o vydržaní podľa § 63 zákona č. 397/2000 Z. z., ktorým sa mení  

1/2001 
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a dopĺňa zákon SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky 
poriadok) v znení zákona NR SR č. 232/1995 Z. z. do KN 

13/N 
Usmernenie ÚGKK SR na jednotný postup okresných úradov, katastrálnych odborov, 
pri rozhodovaní o návrhu na vklad vlastníckeho práva pri prevode majetku štátu na iné 
osoby 

2/2001 

14/N 
Usmernenie ÚGKK SR, ktorým sa podľa uznesenia vlády SR č. 452/1998 (Opatrenia 
bod 3b) určuje kategorizácia dôležitosti odborných podujatí na úseku KN pre 
zamestnancov krajských a okresných úradov 

2/2001 

16/N 
Dodatok č. 2 k usmerneniu ÚGKK SR, ktorým sa ustanovuje výkon vyhotovenia 
identifikácie parciel a ich väzba na právne listiny určené na zápis do KN v znení 
dodatku č. 1 

3/2001 

O inf Usmernenie MV SR číslo 202.2001/00842-54 a ÚGKK SR číslo PP-2543/2001 
z 22.7.2001 na zabezpečenie reformy orgánov miestnej štátnej správy KN 

3/2001 

21/N Usmernenie ÚGKK SR, ktorým sa ustanovuje postup pri výberovom konaní na funkciu 
prednostu katastrálneho úradu a na funkciu riaditeľa správy katastra 

4/2001 

22/N 
Usmernenie ÚGKK SR, ktorým sa ustanovuje používanie úradných pečiatok 
katastrálnymi úradmi a správami katastra a vonkajšie označenie budov, v ktorých 
sídlia katastrálne úrady a správy katastra 

4/2001 

23/N Usmernenie ÚGKK SR, ktorým sa ustanovuje minimálny rozsah stránkových dní 
a stránkových hodín katastrálnych úradov a správ katastra 

4/2001 

24/N 
Dodatok č. 3 k Usmerneniu ÚGKK SR, ktorým sa ustanovuje výkon vyhotovenia 
identifikácie parciel a ich väzba na právne listiny určené na zápis do KN v znení 
dodatku č. 1 a 2 

4/2001 

O inf 

Dodatok č. 1 k Metodickému usmerneniu MP SR, ÚGKK SR a Slovenského 
pozemkového fondu na realizáciu zákona NR SR č. 64/1997 Z. z.  o užívaní pôdy 
v zriadených záhradkových osadách a vysporiadaní vlastníctva k nim, MP SR č. 
5835/2001-430, ÚGKK SR č. KO-1980/2001, SPF č. 23683/2001-110 

4/2001 

4/N Usmernenie ÚGKK SR na stanovenie priorít plnenia úloh správ katastra na rok 2002 1/2002 

5/N Usmernenie k zápisu práv k nehnuteľnostiam zo zmlúv o prevode bytov a nebytových 
priestorov do KN 

1/2002 

6/N Usmernenie ÚGKK SR, ktorým sa dopĺňa Usmernenie ÚGKK SR k zápisu práv 
k nehnuteľnostiam zo zmlúv o prevode bytov a nebytových priestorov do KN 

1/2002 

7/N Usmernenie na zápis práv k nehnuteľnostiam v prospech Železničnej spoločnosti a. s. 
do KN 

1/2002 

9/N 
Dodatok č. 4 k Usmerneniu ÚGKK SR, ktorým sa ustanovuje výkon vyhotovenia 
identifikácie parciel a ich väzba na právne listiny určené na zápis do KN v znení 
dodatku č. 1, 2 a 3 

1/2002 

20/N Usmernenie ÚGKK SR na klasifikáciu preberania registrov do KN pri obnove 
vlastníckych práv k pozemkom, kalkuláciu spotreby času a hodnotové vyjadrenie 

2/2002 

21/N Usmernenie ÚGKK SR, ktorým sa ustanovuje postup katastrálnych úradov pri 
odstraňovaní sklzu v rozhodovaní o nevybavených návrhoch na vklad do katastra 

2/2002 

22/N 
Usmernenie ÚGKK SR, ktorým sa mení Usmernenie ÚGKK SR, ktorým sa ustanovuje 
postup katastrálnych úradov pri odstraňovaní sklzu v rozhodovaní o nevybavených 
návrhoch na vklad do katastra 

2/2002 

26/N 
Usmernenie ÚGKK SR, ktorým sa ustanovuje postup katastrálnych úradov pri 
odstraňovaní sklzu zápisu verejných listín a iných listín záznamom do katastra 
nehnuteľností 

3/2002 

34/N Usmernenie ÚGKK SR na vyhotovovanie geometrických plánov vymedzujúcich rozsah 
duplicitného alebo viacnásobného vlastníctva k pozemkom 

3/2003 

35/N 
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 priebežnej aktualizácie 

3/2003 

36/N Usmernenie ÚGKK SR na skenovanie listín a inej dokumentácie KN a na tvorbu 
archívu skenovaných listín 

3/2003 

3/N 
Usmernenie ÚGKK SR, ktorým sa stanovujú náležitosti a presnosť merania pomocou 
globálneho systému určovania polohy (metódou GPS), ak sa výsledky merania 
preberajú do KN 

1/2004 
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4/N Usmernenie ÚGKK SR  na odstránenie chýb a doplnenie chýbajúcich údajov v súbore 
popisných informácií  KN a v súbore geodetických informácií KN 

1/2004 

5/N 
Usmernenie ÚGKK SR, ktorým sa stanovuje jednotný postup správ katastra pri 
archivácií a aktualizácii údajov súboru geodetických informácií (SGI) a súboru 
popisných informácií (SPI) katastra nehnuteľností na centrálnej úrovni 

1/2004 

6/N Usmernenie ÚGKK SR, ktorým sa stanovuje kód kvality vektorových máp a dopĺňa sa 
kód pôvodu vzniku súradníc bodu 

1/2004 

12/N Dodatok č. 1 k Usmerneniu ÚGKK SR na odstránenie chýb a doplnenie chýbajúcich 
údajov v súbore popisných a v súbore geodetických informácií KN 

2/2004 

18/N 
Usmernenie ÚGKK SR, ktorým sa mení a dopĺňa Usmernenie č. KO-1163/2004, 
ktorým sa stanovuje kód kvality vektorových máp a dopĺňa sa kód pôvodu vzniku 
súradníc bodu 

4/2004 

4/N Usmernenie ÚGKK SR na stanovenie postupu pri spracovaní podkladov na odňatie 
poľnohospodárskej pôdy 

1/2005 

8/N Usmernenie ÚGKK SR na pridelenie údajov katastrálneho operátu pre potreby 
vyhotovenia geometrických plánov prostredníctvom elektronickej pošty 

2/2005 

12/N Usmernenie ÚGKK SR na označovanie vektorových geodetických podkladov 3/2005 

13/N Usmernenie ÚGKK SR, ktorým sa dopĺňa výkaz výmer geometrického plánu  3/2005 

2/N Usmernenie  ÚGKK SR, ktorým sa stanovuje jednotný postup správ katastra pri 
archivácii a aktualizácii údajov súboru geodetických informácií KN na centrálnej úrovni 

1/2006 

14/N Usmernenie ÚGKK SR na zápis geometrického plánu evidenčným spôsobom 3/2006 

15/N Usmernenie ÚGKK SR na zápis nehnuteľného majetku štátu do listu vlastníctva 3/2006 

2/N 
Usmernenie ÚGKK SR č. KO-1107/2007 na aktualizáciu registrov územno-technických 
jednotiek   a registrov územno-správnych jednotiek a na ich rozšírenie o identifikátor 
čísla pracoviska 

1/2007 

14/N 
Usmernenie ÚGKK SR č. KO-3450/2007 a MP SR č. 2799/2007-430 na postup 
obvodných pozemkových úradov a správ katastra pri pozastavení zápisov do KN 
v obvode PPÚ pred vydaním rozhodnutia o schválení vykonania PPÚ 

2/2007 

15/N Usmernenie ÚGKK SR č. KO-4078/2007 k úprave postupu výpočtových prác pri tvorbe 
geometrického plánu 

2/2007 

28/N Usmernenie ÚGKK SR č. KO-5479/2007, ktorým sa stanovuje jednotný postup správ 
katastra pri aktualizácii hraníc katastrálnych území 

4/2007 

4/N Usmernenie ÚGKK SR č. OGK- 274/2008, ktorým sa stanovuje jednotný postup správ 
katastra na zápis kódu typu vlastníka 

1/2008 

5/N Usmernenie ÚGKK SR č. OGK-7661/2007 na poskytovanie údajov KN pre 
spracovanie hromadných vstupov 

1/2008 

6/N Dodatok č. 1 k Usmerneniu č. OGK-7661/2008 na poskytovanie údajov katastra 
nehnuteľností pre spracovanie hromadných vstupov 

1/2008 

7/N Usmernenie ÚGKK SR č. KO-1587/2008, ktorým sa stanovujú podklady na 
aktualizáciu katastrálneho operátu 

1/2008 

8/N Usmernenie ÚGKK SR č. OGK-1905/2008 na opravu chýb v katastrálnom operáte 1/2008 

10/N Dodatok k Usmerneniu ÚGKK SR č. KO-2333/2005 na pridelenie údajov katastrálneho       
operátu pre potreby poskytovania GP prostredníctvom elektronickej pošty 

2/2008 

11/N Usmernenie ÚGKK SR č. GK- 5035/2008 na zabezpečenie jednotného postupu zápisu 
poznámok geometrického plánu v samostatnom textovom súbore 

2/2008 

8/N Usmernenie ÚGKK SR č. OGK-2904/2009 na odstránenie chýb a doplnenie 
chýbajúcich údajov v SPI a v SGI katastra nehnuteľností 

3/2009 

9/N Usmernenie ÚGKK SR č. OKP-4648/2009 na inventarizáciu spisov registra V, ktorý 
obsahuje údaje o konaní pri vklade vlastníckeho práva alebo iného práva 

3/2009 

17/N Usmernenie ÚGKK SR č. P-6250/2009, ktorým sa stanovuje jednotný postup správ 
katastra pri aktualizácií hraníc katastrálnych území 

4/2009 

18/N Usmernenie ÚGKK SR č. P-6307/2009 na odstránenie dielov parciel 4/2009 

19/N Usmernenie ÚGKK SR č. P-7371/2009, ktorým sa ustanovuje spôsob vyznačenia  
rozsahu vecného bremena vo vektorovej katastrálnej mape 

4/2009 

20/N Usmernenie ÚGKK SR č. P-7810/2009, ktorým sa ustanovuje spôsob rozčlenenia 
kódov spôsobu využívania pozemkov 

4/2009 
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4/N Usmernenie ÚGKK SR č. OKP-3597/2010-433 na kontrolu a preberanie inventa-
rizovaných spisov registra V do CERS 

2/2010 

5/N Usmernenie ÚGKK SR č. P-1697/2010 na zápis listín zaevidovaných v registroch 
katastrálnych   konaní na základe dielov parciel geometrického plánu  

2/2010 

10/N Usmernenie ÚGKK SR č. OKP-5496/2010 na inventarizáciu, kontrolu a preberanie 
spisov registrov X, Y, H, O, C a UP do CERS 

3/2010 

11/N Usmernenie ÚGKK SR č. P-5172/2010 na poskytovanie spisov z CERS 3/2010 

12/N Usmernenie ÚGKK SR č. P-5283 na úpravu údajov SPI a SGI KN 3/2010 

13/N Usmernenie ÚGKK SR č. P-5259/2010 k aplikácii § 31 ods. 2 katastrálneho zákona 3/2010 
 

Kategória: ŠTANDARDIZÁCIA GEOGRAFICKÝCH NÁZVOV 
 

Poradie/znak Dokument Čiastka/rok 

4/N Rozhodnutie predsedu SÚGK o štandardizácii geografických názvov okresov Košice 
- mesto a Košice - vidiek 

1/1990 

9/N Rozhodnutie predsedu SÚGK z 15. marca 1990 č. P-165/1990 o štandardizácii 
názvov hradov a zámkov v Slovenskej republike 

2/1990 

20/N Rozhodnutie predsedu SÚGK o štandardizácii geografických názvov okresu Vranov 
nad Topľou 

3/1990 

23/N Rozhodnutie predsedu SÚGK o štandardizácii geografických názvov okresu 
Rožňava 

3/1990 

18/N Rozhodnutie predsedu SÚGK o štandardizácii geografických názvov okresu 
Komárno 

3/1991 

19/N Rozhodnutie predsedu SÚGK o štandardizácii geografických názvov okresu Trenčín 3/1991 

20/N Rozhodnutie predsedu SÚGK o štandardizácii geografických názvov okresu Trebišov 3/1991 

21/N Rozhodnutie predsedu SÚGK o štandardizácii geografických názvov okresu Veľký 
Krtíš 

3/1991 

15/N Rozhodnutie predsedu SÚGK o štandardizácii geografických názvov okresu 
Rimavská Sobota 

3/1992 

16/N Rozhodnutie predsedu SÚGK o štandardizácii geografických názvov okresu 
Bardejov 

3/1992 

17/N Rozhodnutie predsedu SÚGK o štandardizácii geografických názvov okresu Prešov 3/1992 

18/N Rozhodnutie predsedu SÚGK o štandardizácii geografických názvov okresu Lučenec 3/1992 

19/N Rozhodnutie predsedu SÚGK o štandardizácii geografických názvov okresu 
Dunajská Streda 

3/1992 

20/N Rozhodnutie predsedu SÚGK o štandardizácii geografických názvov okresu Spišská 
Nová Ves 

3/1992 

10/N Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR o štandardizácii geografických názvov okresu 
Galanta 

2/1993 

11/N Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR o štandardizácii geografických názvov okresu 
Zvolen 

2/1993 

12/N Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR o štandardizácii geografických názvov okresu 
Svidník 

2/1993 

13/N Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR o štandardizácii geografických názvov okresu 
Nové Zámky 

2/1993 

14/N Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR o štandardizácii geografických názvov okresu 
Humenné 

2/1993 

3/N Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR o štandardizácii geografických názvov 
katastrálnych území Slovenskej republiky 

1/1994 

4/N Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR o štandardizácii geografických názvov okresu 
Levice 

1/1994 

5/N Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR o štandardizácii geografických názvov okresu 
Michalovce 

1/1994 

19/N Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR o štandardizácii geografických názvov okresu 
Dolný Kubín 

3/1994 
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20/N Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR o štandardizácii geografických názvov okresu 
Žilina 

3/1944 

21/N Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR o štandardizácii geografických názvov okresu 
Čadca 

3/1994 

23/N Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR o štandardizácii geografických názvov okresu 
Bratislva 

4/1994 

24/N Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR o štandardizácii geografických názvov okresu 
Martin 

4/1994 

25/N Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR o štandardizácii geografických názvov okresu 
Prievidza 

4/1994 

10/N Rozhodnutie ÚGKK SR o štandardizácii názvov trigonometrických bodov 3/1996 

14/N Rozhodnutie ÚGKK SR o štandardizácii vžitých slovenských názvov štátov  závislých 
území 

4/1996 

15/N Rozhodnutie ÚGKK SR o štandardizácii názvov trigonometrických bodov 4/1996 

9/N Rozhodnutie ÚGKK SR o štandardizácii názvov trigonometrických bodov 2/1997 

12/N Rozhodnutie ÚGKK SR o štandardizácii vžitých slovenských názvov geografických 
objektov ležiacich mimo územia Slovenskej republiky 

2/1997 

18/O Tvorba bázy údajov o štandardizovaných názvoch nesídelných geografických 
objektov 

2/1998 

21/O Zmena názvu katastrálneho územia 3/1998 

29/N Rozhodnutie ÚGKK SR o spôsobe prepisu názvov geografických objektov z ruskej 
cyriliky do latinky 

4/1998 

31/N Pokyny predsedu ÚGKK SR o odovzdaní a distribúcii povinných a pracovných 
výtlačkov názvoslovných publikácií 

4/1998 

1/N Rozhodnutie ÚGKK SR o spôsobe prepisu názvov geografických objektov 
z bulharskej cyriliky do latinky 

1/1999 

15/O Tvorba bázy údajov o štandardizovaných názvoch nesídelných geografických 
objektov 

2/1999 

12/N 
Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR o reštandardizovaní geografických názvov 
v Základnej mape Slovenskej republiky 1:10 000 a o štandardizácii geografických 
názvov doplnených do Základnej mapy Slovenskej republiky 1:10 000 

3/1999 

22/O Zmeny názvov katastrálnych území 3/1999 

19/N Rozhodnutie ÚGKK SR o štandardizácii názvov trigonometrických bodov 4/1999 

37/O Tvorba bázy údajov o štandardizovaných názvoch nesídelných geografických 
objektov 

4/1999 

11/O Zmeny názvov katastrálnych území 1/2000 

27/O Zmeny názvov katastrálnych zemí 2/2000 

11/N Rozhodnutie ÚGKK SR o štandardizácii názvov chránených území z územia SR 3/2000 

37/O Zmeny názvov katastrálnych území 3/2000 

38/O Tvorba bázy údajov o štandardizovaných názvoch nesídelných geografických 
objektov 

3/2000 

7/O Vydanie publikácie Slovenské vžité názvy štátov a závislých území 1/2001 

8/O Vydanie publikácie Slovenské vžité názvy geografických objektov ležiacich mimo 
územia SR 

1/2001 

9/O Zmeny názvov katastrálnych území 1/2001 

11/O Tvorba bázy údajov o štandardizovaných názvoch nesídelných geografických 
objektov 

1/2001 

21/O Zmeny názvov katastrálnych území 2/2001 

29/O Zmeny názvov katastrálnych území 3/2001 

40/O Zmeny názvov katastrálnych území 4/2001 

3/N Rozhodnutie ÚGKK SR o štandardizácii geografického názvoslovia 1/2002 

8/O Zmeny názvov katastrálnych území 1/2002 

9/O Tvorba bázy údajov o štandardizovaných názvoch nesídelných geografických objektov 1/2002 
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24/N Rozhodnutie ÚGKK SR o štandardizácii názvov chránených území 3/2002 

7/N Rozhodnutie ÚGKK SR o štandardizácii názvov chránených území 1/2003 

8-20/N Rozhodnutia ÚGKK SR o štandardizácii názvov katastrálnych území 1/2003 

25/N Rozhodnutie ÚGKK SR o štandardizácii názvov súkromnej prírodnej rezervácie 3/2003 

26/N Rozhodnutie ÚGKK SR o štandardizácii názvov chránených území 3/2003 

27-30/N Rozhodnutia ÚGKK SR o štandardizácii názvov katastrálnych území 3/2003 

31/N Rozhodnutie ÚGKK SR o štandardizácii názvov nesídelných geografických objektov 3/2003 

32-33/N Rozhodnutia ÚGKK SR o štandardizácii názvov katastrálnych území 3/2003 

14/O Vydanie názvoslovných publikácií 2/2004 

2/N Rozhodnutie ÚGKK SR o štandardizácii 620 názvov nesídelných geografických 
objektov – chránených území 

1/2005 

3/N 
Oprava rozhodnutia ÚGKK SR, ktorým sa opravuje chyba v písaní v názve obce 
alebo v názve katastrálneho územia v prílohe číslo 1 a číslo 2 k rozhodnutiu               
č. P-1999/2003 

1/2005 

7/N Rozhodnutie ÚGKK SR o štandardizácii názvov vodných tokov 2/2005 

10/N Rozhodnutie ÚGKK SR o štandardizácii názvu katastrálneho územia 3/2005 

11/N Rozhodnutie ÚGKK SR o štandardizácii názvov nesídelných geografických objektov 3/2005 

1/N Rozhodnutie ÚGKK SR o štandardizácii 38 názvov nesídelných geografických 
objektov – chránených vtáčích území 

1/2006 

3/N Rozhodnutie ÚGKK SR o štandardizácii 11 názvov nesídelných geografických 
objektov – chránených území 

2/2006 

4/N Rozhodnutie  ÚGKK SR o štandardizácii 4 názvov nesídelných geografických 
objektov 

2/2006 

7/N Rozhodnutie ÚGKK SR o štandardizácii názvov štátov a administratívnej jednotky 2/2006 

8/N Rozhodnutie ÚGKK SR o štandardizácii názvu katastrálneho územia 3/2006 

9/N Rozhodnutie ÚGKK SR o štandardizácii názvov vodných tokov 3/2006 

10/N Rozhodnutie ÚGKK SR o štandardizácii 9 názvov nesídelných geografických 
objektov z územia mimo SR 

3/2006 

11/N Rozhodnutie ÚGKK SR o štandardizácii 18 názvov nesídelných geografických objektov 3/2006 

12/N Rozhodnutie ÚGKK SR o štandardizácii 17 názvov nesídelných geografických 
objektov -  chránených území 

3/2006 

1/N Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR č. P-1913/2007 o štandardizácii 291 názvov 
nesídelných geografických objektov 

1/2007 

16/N Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR č. P-2144/2007 o štandardizácii 566 názvov 
nesídelných geografických objektov – vodných tokov a vodných plôch 

2/2007 

18/N Rozhodnutie ÚGKK SR č. P-5340/2007 o štandardizácii 318 názvov nesídelných 
geografických objektov 

3/2007 

19/N Rozhodnutie ÚGKK SR č. P-5343/2007 o štandardizácii 22 názvov nesídelných 
geografických objektov 

3/2007 

20/N Rozhodnutie ÚGKK SR č. P-5879/2007 o štandardizácii 52 názvov nesídelných 
geografických objektov 

3/2007 

1/N Rozhodnutie ÚGKK SR č. P-2165/2008 o štandardizácii 150 názvov nesídelných 
geografických objektov, vodných tokov 

1/2008 

2/N Rozhodnutie ÚGKK SR č. P-2166/2008 o štandardizácii 235 názvov nesídelných 
geografických objektov, ktoré sú obsahom základnej bázy údajov pre GIS 

1/2008 

1/N Rozhodnutie ÚGKK SR č. P-100/2009 o štandardizácii 22 názvov chránených území 1/2009 

2/N Rozhodnutie ÚGKK SR č. P-101/2009 o štandardizácii 381 názvov území 
európskeho významu 

1/2009 

7/N Rozhodnutie ÚGKK SR č. P-4730/2009 o štandardizácii 415 názvov nesídelných 
geografických objektov 

3/2009 

14/4 Rozhodnutie ÚGKK SR č. P-5596/2009 o štandardizácii 302 názvov vodných tokov 4/2009 

8/N Rozhodnutie ÚGKK SR č. P-2826/2010 o štandardizácii 18 názvov geografických 
objektov z územia mimo SR 

3/2010 
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16/N Rozhodnutie ÚGKK SR č. P-6811/2010 o štandardizácii 92 názvov geografických 
objektov z územia SR 

4/2010 

17/N Rozhodnutie ÚGKK SR č. P-6813/2010 o štandardizácii 114 názvov vodných tokov, 
vodných nádrží a prameňov z územia SR 

4/2010 

18/N Rozhodnutie ÚGKK SR č. P-7022/2010 o štandardizácii 214 názvov území 
európskeho významu 

4/2010 

19/N Rozhodnutie ÚGKK SR č. P-7023/2010 o štandardizácii 6 názvov chránených území 4/2010 
 

Kategória: ZMENY HRANÍC A VÝMER ADMINISTRATÍVNYCH J EDNOTIEK  
A KATASTRÁLNYCH ÚZEMÍ 

 

Poradie/znak Dokument Čiastka/rok 

7/O Prehľad o zmenách výmer katastrálnych území v SR za rok 1989 1/1990 

8/O Prehľad o zmenách hraníc a názvov administratívnych jednotiek a katastrálnych 
území v roku 1990 v SR 

2/1991 

8/O Prehľad o zmenách hraníc a názvov administratívnych jednotiek a katastrálnych 
území v roku 1991 v SR 

2/1992 

9/O Prehľad o zmenách hraníc a názvov administratívnych jednotiek a katastrálnych 
území v roku 1992 v SR 

2/1993 

7/O Prehľad o zmenách hraníc obcí a katastrálnych území v roku 1993 v SR 2/1994 

11/O Prehľad o zmenách hraníc obcí a katastrálnych území v roku 1994 v SR 2/1995 

29/O Prehľad o zmenách výmer obcí a katastrálnych území v roku 1994 v SR 4/1995 

9/O Prehľad zmien hraníc a názvov obcí a katastrálnych území v roku 1995 v SR 2/1996 

29/O Prehľad zmien hraníc a názvov katastrálnych území a obcí v roku 1996 v SR 3/1997 

15/O Prehľad zmien hraníc a názvov katastrálnych území a obcí v roku 1997 v SR 2/1998 

2/O Prehľad zmien hraníc katastrálnych území a obcí v roku 1998 v SR 1/1999 

21/O Prehľad zmien hraníc katastrálnych území a obcí v roku 1999 v SR 2/2000 

2/O Prehľad zmien hraníc a výmer katastrálnych území a obcí v roku 2000 v SR 1/2001 

2/O Prehľad zmien hraníc a výmer katastrálnych území a obcí v roku 2001 v SR 1/2002 

3/O Prehľad zmien hraníc a výmer katastrálnych území a obcí v roku 2002 v SR 1/2003 

3/O Prehľad zmien hraníc a výmer katastrálnych území a obcí v roku 2003 v SR 1/2004 

3/O Prehľad zmien hraníc a výmer katastrálnych území a obcí v roku 2004 v SR 1/2005 

2/O Prehľad zmien hraníc a výmer katastrálnych území a obcí v roku 2005 v SR 1/2006 

2/O Prehľad zmien hraníc a výmer katastrálnych území a obcí v r. 2006 v SR 1/2007 

2/O Prehľad zmien hraníc a výmer katastrálnych území a obcí v roku 2007 v SR 1/2008 

1/O Prehľad zmien hraníc a výmer katastrálnych území a obcí v roku 2008 v SR 1/2009 

2/O Prehľad zmien hraníc a výmer katastrálnych území a obcí v roku 2009 v SR 1/2010 

24/O Prehľad zmien hraníc a výmer katastrálnych území a obcí v roku 2010 v SR 4/2010 
 

Kategória: SÚBORY GEODETICKÝCH INFORMÁCIÍ A SÚBORY POPISNÝCH INFORMÁCIÍ KN 
 

Poradie/znak Dokument Čiastka/rok 

12/O Vyhlásenie platnosti nových mapových a písomných operátov EN 3/1991 

9/O Vyhlásenie platnosti nových mapových a písomných operátov EN 2/1992 

8/O Vyhlásenie platnosti nových mapových a písomných operátov EN 2/1993 

3/O Prehľad spravovania katastrálnych operátov podľa územia obcí, obvodov a okresov 
príslušnými katastrálnymi úradmi – správami katastra 

1/1994 

4/O Zoznam katastrálnych území, v ktorých bolo do 31.12.1993 vykonané zakladanie 
evidencie právnych vzťahov k pôvodným nehnuteľnostiam 

2/1994 

5/O Vyhlásenie platnosti nových mapových a písomných operátov katastra (evidencie) 
nehnuteľností katastrálnymi úradmi 

2/1994 

13/O Vyhlásenie platnosti nových mapových a písomných operátov KN katastrálnymi úradmi 3/1994 
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17/O Vyhlásenie platnosti nových SGI a popisných informácií KN 4/1994 

1/O Vyhlásenie platnosti nových SGI a popisných informácií KN 1/1995 

3/O Skončenie tvorby vektorovej katastrálnej mapy a jej aktualizácia 1/1995 

9/O Zoznam katastrálnych území, v ktorých bola v roku 1994 založená evidencia 
právnych vzťahov k pôvodným nehnuteľnostiam 

2/1995 

8/O Vyhlásenie platnosti nových SGI a popisných informácií KN 2/1995 

14/O Zoznam katastrálnych území s povinnou aktualizáciou VKM 2/1995 

21/O Zoznam katastrálnych území s povinnou aktualizáciou VKM 3/1995 

30/O Zoznam katastrálnych území s povinnou aktualizáciou VKM 4/1995 

1/O Doplnenie zoznamu katastrálnych území s povinnou aktualizáciou VKM 1/1996 

7/O Vyhlásenie platnosti nových SGI a popisných informácií KN 2/1996 

8/O Zoznam katastrálnych území, v ktorých bola v roku 1995 zložená evidencia právnych 
vzťahov k pôvodným nehnuteľnostiam 

2/1996 

12/O Doplnenie zoznamu katastrálnych území s povinnou aktualizáciou VKM 2/1996 

21/O Doplnenie zoznamu katastrálnych území s povinnou aktualizáciou VKM 3/1996 

26/O Vyhlásenie platnosti nových SGI a popisných informácií KN 4/1996 

28/O Doplnenie zoznamu katastrálnych území s povinnou aktualizáciou VKM 4/1996 

3/O Vyhlásenie platnosti nových SGI  a popisných informácií KN 1/1997 

10/O Zoznam katastrálnych území s povinnou aktualizáciou VKM 1/1997 

13/O Vyhlásenie platnosti nových SGI a popisných informácií KN 2/1997 

19/O Doplnenie zoznamu katastrálnych území s povinnou aktualizáciou VKM 2/1997 

22/O Vyznačenie hranice zastavaného územia obce k 1.1.1990 v katastrálnom operáte 2/1997 

25/O Vyhlásenie platnosti nových SGI a popisných informácií KN 3/1997 

31/O Doplnenie zoznamu katastrálnych území s povinnou aktualizáciou VKM 3/1997 

37/O Doplnenie zoznamu katastrálnych území s aktualizáciou VKM 4/1997 

1/O Vyhlásenie platnosti nových SGI a popisných informácií KN 1/1998 

6/O Doplnenie zoznamu katastrálnych území s povinnou aktualizáciou VKM 1/1998 

9/O Vyznačenie hranice zastavaného územia obce v katastrálnom operáte 1/1998 

13/O Vyhlásenie platnosti nových SGI a popisných informácií KN 2/1998 

17/O Doplnenie zoznamu katastrálnych území s povinnou aktualizáciou VKM 2/1998 

20/O Vyhlásenie platnosti nových SGI a popisných informácií KN 3/1998 

24/O Doplnenie zoznamu katastrálnych území s povinnou aktualizáciou VKM 3/1998 

27/O Vyhlásenie platnosti nových SGI a popisných informácií KN 4/1998 

31/O Doplnenie zoznamu katastrálnych území s povinnou aktualizáciou VKM 4/1998 

9/O Vyznačenie hranice zastavaného územia obce v katastrálnom operáte 1/1999 

1/O Vyhlásenie platnosti nových SGI a popisných informácií KN 1/1999 

8/O Doplnenie zoznamu katastrálnych území s povinnou aktualizáciou VKM 1/1999 

10/O Vyhlásenie platnosti nových SGI a popisných informácií KN 2/1999 

16/O Doplnenie zoznamu katastrálnych území s povinnou aktualizáciou VKM 2/1999 

19/O Vyhlásenie platnosti nových SGI a popisných informácií KN 3/1999 

23/O Doplnenie zoznamu katastrálnych území s povinnou aktualizáciou VKM 3/1999 

31/O Vyhlásenie platnosti nových SGI a popisných informácií KN 4/1999 

35/O Doplnenie zoznamu katastrálnych území s povinnou aktualizáciou VKM 4/1999 

2/O Vyhlásenie platnosti nových SGI a popisných informácií KN 1/2000 

6/O Doplnenie zoznamu katastrálnych území s povinnou aktualizáciou VKM 1/2000 

7/O Integrovaná katastrálna mapa z registra 1/2000 

17/O Vyznačenie hranice zastavaného územia obce v katastrálnom operáte 1/2000 

19/O Vyhlásenie platnosti nových SGI a popisných informácií KN 2/2000 
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23/O Doplnenie zoznamu katastrálnych území s povinnou aktualizáciou VKM 2/2000 

32/O Vyhlásenie platnosti nových SGI a popisných informácií KN 3/2000 

36/O Doplnenie zoznamu katastrálnych území s povinnou aktualizáciou VKM 3/2000 

1/O Vyhlásenie platnosti nových SGI a popisných informácií KN 1/2001 

5/O Doplnenie zoznamu katastrálnych území s povinnou aktualizáciou VKM 1/2001 

17/O Vyhlásenie platnosti nových SGI a popisných informácií KN 2/2001 

19/O Doplnenie zoznamu katastrálnych území s povinnou aktualizáciou integrovanej 
katastrálnej mapy 

2/2001 

22/O Doplnenie zoznamu katastrálnych území s povinnou aktualizáciou VKM 2/2001 

24/O Vyhlásenie platnosti nových SGI a popisných informácií KN 3/2001 

30/O Doplnenie zoznamu katastrálnych území s povinnou aktualizáciou VKM 3/2001 

35/O Vyhlásenie platnosti nových SGI a popisných informácií KN 4/2001 

38/O Doplnenie zoznamu katastrálnych území s povinnou aktualizáciou VKM 4/2001 

39/O Autorizované programy na spravovanie okresnej bázy údajov informačného systému KN 4/2001 

1/O Vyhlásenie platnosti nových SGI a popisných informácií KN 1/2002 

4/O Doplnenie zoznamu katastrálnych území s povinnou aktualizáciou integrovanej 
katastrálnej mapy z registra 

1/2002 

7/O Doplnenie zoznamu katastrálnych území s povinnou aktualizáciou VKM  1/2002 

14/O Vyhlásenie platnosti nových SGI a popisných informácií KN 2/2002 

18/O Doplnenie zoznamu katastrálnych území s povinnou aktualizáciou VKM 2/2002 

20/O Vyhlásenie platnosti nových SGI a popisných informácií KN 3/2002 

24/O Doplnenie zoznamu katastrálnych území s povinnou aktualizáciou VKM 3/2002 

1/O Vyhlásenie platnosti nových SGI a popisných informácií KN 1/2003 

7/O Doplnenie zoznamu katastrálnych území s povinnou aktualizáciou VKM 1/2003 

9/O Vyhlásenie platnosti nových SGI a popisných informácií KN 2/2003 

12/O Doplnenie zoznamu katastrálnych území s povinnou aktualizáciou VKM a obnova 
katastrálneho operátu novým mapovaním 

2/2003 

13/O Autorizované programy na spravovanie okresnej bázy údajov informačného systému KN 2/2003 

17/O Vyhlásenie platnosti nových SGI a popisných informácií KN 3/2003 

20/O Doplnenie zoznamu katastrálnych území s povinnou aktualizáciou VKM 3/2003 

2/O Vyhlásenie platnosti nových SGI a popisných informácií KN 1/2004 

6/O Doplnenie zoznamu katastrálnych území s povinnou aktualizáciou VKM 1/2004 

10/O Vyhlásenie platnosti nových SGI a popisných informácií KN 2/2004 

13/O Doplnenie zoznamu katastrálnych území s povinnou aktualizáciou VKM 2/2004 

18/O Vyhlásenie platnosti nových SGI a popisných informácií KN 3/2004 

21/O Doplnenie zoznamu katastrálnych území s povinnou aktualizáciou VKM 3/2004 

23/O Vyhlásenie platnosti nových SGI a popisných informácií KN 4/2004 

26/O Doplnenie zoznamu katastrálnych území s povinnou aktualizáciou VKM 4/2004 

6/O Doplnenie zoznamu katastrálnych území s povinnou aktualizáciou VKM 1/2005 

8/O Vyhlásenie platnosti nových SGI a popisných informácií KN 2/2005 

11/O Doplnenie zoznamu katastrálnych území s povinnou aktualizáciou VKM 2/2005 

12/O Autorizované programy na spravovanie údajov informačného systému KN 2/2005 

14/O Vyhlásenie platnosti nových SGI a popisných informácií KN 3/2005 

17/O Doplnenie zoznamu katastrálnych území s povinnou aktualizáciou VKM 3/2005 

19/O Vyhlásenie platnosti nových SGI a popisných informácií KN 4/2005 

22/O Doplnenie zoznamu katastrálnych území s povinnou aktualizáciou VKM 4/2005 

23/O Autorizované programy na spravovanie údajov informačného systému KN 4/2005 

1/O Vyhlásenie platnosti nových SGI a popisných informácií KN 1/2006 
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5/O Doplnenie zoznamu katastrálnych území s povinnou aktualizáciou VKM 1/2006 
8/O Vyhlásenie platnosti nových SGI a popisných informácií KN 2/2006 

11/O Doplnenie zoznamu katastrálnych území s povinnou aktualizáciou VKM s rozlíšením 
typu mapy 

2/2006 

14/O Vyhlásenie platnosti nových SGI a popisných informácií KN 3/2006 

17/O Doplnenie zoznamu katastrálnych území s povinnou aktualizáciou VKM s rozlíšením 
typu mapy 

3/2006 

18/O Vyhlásenie platnosti nových SGI a popisných informácií KN 4/2006 

22/O Doplnenie zoznamu katastrálnych území s povinnou aktualizáciou VKM s rozlíšením 
typu mapy 

4/2006 

1/O Vyhlásenie platnosti nových SGI a popisných informácií KN 1/2007 

5/O Doplnenie zoznamu katastrálnych území s povinnou aktualizáciou VKM  s rozlíšením 
typu mapy 

1/2007 

6/O Skončenie tvorby vektorovej mapy určeného operátu 1/2007 

9/O Vyhlásenie platnosti nových SGI a popisných informácií KN 2/2007 

11/O Doplnenie zoznamu katastrálnych území s povinnou aktualizáciou VKM  s rozlíšením 
typu mapy 

2/2007 

12/O Skončenie tvorby vektorovej mapy určeného operátu 2/2007 

17/O Doplnenie zoznamu katastrálnych území s povinnou aktualizáciou VKM s rozlíšením 
typu mapy 

3/2007 

18/O Skončenie tvorby vektorovej mapy určeného operátu 3/2007 

20/O Vyhlásenie platnosti nových SGI a popisných informácií KN 4/2007 

22/O Doplnenie zoznamu katastrálnych území s povinnou aktualizáciou VKM s rozlíšením 
typu mapy 

4/2007 

23/O Skončenie tvorby vektorovej mapy určeného operátu 4/2007 

1/O Vyhlásenie platnosti nových súborov geodetických informácií a popisných informácií 
katastra nehnuteľností 

1/2008 

5/O Doplnenie zoznamu katastrálnych území s povinnou aktualizáciou VKM s rozlíšením 
typu mapy – Oprava chyby v čiastke 4/2007 

1/2008 

6/O Skončenie tvorby vektorovej mapy určeného  operátu   1/2008 

9/O Vyhlásenie platnosti nových SGI a popisných informácií KN 2/2008 

12/O Doplnenie zoznamu katastrálnych území s povinnou aktualizáciou VKM s rozlíšením 
typu mapy 

2/2008 

13/O Skončenie tvorby vektorovej mapy určeného operátu 2/2008 

4/O Doplnenie zoznamu katastrálnych území s povinnou aktualizáciou VKM s rozlíšením 
typu mapy 

1/2009 

5/O Skončenie tvorby vektorovej mapy určeného  operátu 1/2009 

9/O Vyhlásenie platnosti nových SGI a popisných informácií KN 2/2009 

12/O Doplnenie zoznamu katastrálnych území s povinnou aktualizáciou VKM s rozlíšením 
typu mapy 

2/2009 

13/O Skončenie tvorby vektorovej mapy určeného  operátu   2/2009 

18/O Vyhlásenie platnosti nových súborov geodetických informácií a popisných informácií 
katastra nehnuteľností 

3/2009 

20/O Doplnenie zoznamu katastrálnych území s povinnou aktualizáciou VKM s rozlíšením 
typu mapy 

3/2009 

21/O Skončenie tvorby vektorovej mapy určeného operátu 3/2009 

26/O Doplnenie zoznamu katastrálnych území s povinnou aktualizáciou VKM s rozlíšením 
typu mapy 

4/2009 

27/O Skončenie tvorby vektorovej mapy určeného operátu 4/2009 

1/O Vyhlásenie platnosti nových SGI a popisných informácií KN 1/2010 

5/O Doplnenie zoznamu katastrálnych území s povinnou aktualizáciou VKM s rozlíšením 
typu mapy 

1/2010 
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6/O Skončenie tvorby vektorovej mapy určeného   operátu   1/2010 

12/O Doplnenie zoznamu katastrálnych území s povinnou aktualizáciou VKM s rozlíšením 
typu mapy 

2/2010 

13/O Skončenie tvorby vektorovej mapy určeného   operátu   2/2010 

19/O Doplnenie zoznamu katastrálnych území s povinnou aktualizáciou VKM s rozlíšením 
typu mapy 

3/2010 

20/O Skončenie tvorby vektorovej mapy určeného   operátu   3/2010 

27/O Doplnenie zoznamu katastrálnych území s povinnou aktualizáciou VKM s rozlíšením 
typu mapy 

4/2010 

28/O Skončenie tvorby vektorovej mapy určeného   operátu 4/2010 
 

Kategória: SOFTVÉROVÁ VÝBAVA 
 

Poradie/znak Dokument Čiastka/rok 

21/O Zoznam autorizovných programov informačného systému katastra nehnuteľností 2/1997 

33/O Zoznam autorizovných programov ISKN a na preberanie ZRPS  a ROEP 3/1997 

22/N 
Usmernenie ÚGKK SR, ktorým sa stanovuje rozsah minimálneho programového 
vybavenia na spravovanie informačného systému katastra nehnuteľností pre 
katastrálne odbory 

3/1998 

17/O Autorizované programy na spravovanie okresnej bázy údajov informačného systému KN 2/1999 

11/N Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR o koordinácii tvorby a aktualizácie programového 
vybavenia Automatizovaného informačného systému geodézie, kartografie a katastra 

3/1999 

16/O Autorizované programy na spravovanie okresnej bázy údajov informačného systému KN 1/2000 

6/O Autorizované programy na spravovanie okresnej bázy údajov informačného systému KN 1/2001 

39/O Autorizované programy na spravovanie okresnej bázy údajov informačného systému KN 4/2001 

13/O Autorizované programy na spravovanie okresnej bázy údajov informačného systému KN 2/2003 

12/O Autorizované programy na spravovanie údajov informačného systému KN 2/2005 

23/O Autorizované programy na spravovanie údajov informačného systému KN 4/2005 

6/O Autorizované programy na spravovanie údajov informačného systému KN 1/2006 

12/O Autorizované programy na spravovanie údajov informačného systému KN 2/2006 

7/O Autorizované programy na spravovanie údajov informačného systému KN 1/2007 

7/O Autorizované programy na spravovanie údajov informačného systému KN                      1/2008 
 

Kategória: BONITOVANÉ PÔDNO-EKOLOGICKÉ JEDNOTKY 
 

Poradie/znak Dokument Čiastka/rok 

3/O Poskytovanie informácií o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách z KN 1/1999 

11/O Poskytovanie informácií o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách z KN 2/1999 

20/O Poskytovanie informácií o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách z KN 3/1999 

32/O Poskytovanie informácií o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách z KN 4/1999 

4/O Poskytovanie informácií o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách z KN 1/2000 

22/O Poskytovanie informácií o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách z KN 2/2000 

35/O Poskytovanie informácií o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách z KN 3/2000 

4/O Poskytovanie informácií o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách z KN 1/2001 

25/O Poskytovanie informácií o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách z KN 3/2001 

37/O Poskytovanie informácií o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách z KN 4/2001 

3/O Poskytovanie informácií o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách z KN 1/2002 

15/O Poskytovanie informácií o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách z KN 2/2002 

21/O Poskytovanie informácií o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách z KN  3/2002 

2/O Poskytovanie informácií o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách z KN 1/2003 

11/O Poskytovanie informácií o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách z KN 2/2003 
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18/O Poskytovanie informácií o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách z KN 3/2003 

4/O Poskytovanie informácií o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách z KN 1/2004 

11/O Poskytovanie informácií o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách z KN 2/2004 

19/O Poskytovanie informácií o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách z KN 3/2004 

24/O Poskytovanie informácií o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách z KN 4/2004 

4/O Poskytovanie informácií o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách z KN 1/2005 

9/O Poskytovanie informácií o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách z KN 2/2005 

15/O Poskytovanie informácií o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách z KN 3/2005 

20/O Poskytovanie informácií o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách z KN 4/2005 

3/O Poskytovanie informácií o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách z KN 1/2006 

9/O Poskytovanie informácií o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách z KN 2/2006 

15/O Poskytovanie informácií o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách z KN 3/2006 

19/O Poskytovanie informácií o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách z KN 4/2006 

3/O Poskytovanie informácií o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách z KN 1/2007 

10/O Poskytovanie informácií o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách z KN 2/2007 

16/O Poskytovanie informácií o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách z KN 3/2007 

21/O Poskytovanie informácií o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách z KN 4/2007 

3/O Poskytovanie informácií o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách z KN 1/2008 

10/O Poskytovanie informácií o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách z KN 2/2008 

2/O Poskytovanie informácií o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách z KN 1/2009 

10/O Poskytovanie informácií o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách z KN 2/2009 

19/O Poskytovanie informácií o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách z KN 3/2009 

25/O Poskytovanie informácií o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách z KN 4/2009 

3/O Poskytovanie informácií o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách z KN 1/2010 

10/O Poskytovanie informácií o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách z KN 2/2010 

17/O Poskytovanie informácií o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách z KN 3/2010 

25/O Poskytovanie informácií o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách z KN  4/2010 
 

Kategória: POZEMKOVÉ ÚPRAVY 
 

Poradie/znak Dokument Čiastka/rok 

3/O Poskytovanie informácií z katastra nehnuteľností po zápise PPÚ 1/2009 

11/O Poskytovanie informácií z katastra nehnuteľností po zápise PPÚ 2/2009 

24/O Poskytovanie informácií z katastra nehnuteľností po zápise PPÚ 4/2009 

4/O Poskytovanie informácií z katastra nehnuteľností po zápise PPÚ 1/2010 

11/O Poskytovanie informácií z katastra nehnuteľností po zápise PPÚ 2/2010 

18/O Poskytovanie informácií z katastra nehnuteľností po zápise PPÚ 3/2010 

26/O Poskytovanie informácií z katastra nehnuteľností po zápise PPÚ 4/2010 
 

Kategória: OSVED ČENIA O OSOBITNEJ ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI 
 

Poradie/znak Dokument Čiastka/rok 

11/O Vydanie preukazov na vykonávanie funkcie zodpovedného geodeta 1/1990 

16/O Vydanie preukazov na vykonávanie funkcie zodpovedného geodeta 2/1990 

22/O Vydanie preukazov na vykonávanie funkcie zodpovedného geodeta 3/1990 

2/O Vydanie preukazov na vykonávanie funkcie zodpovedného geodeta 1/1991 

11/O Vydanie preukazov na vykonávanie funkcie zodpovedného geodeta 2/1991 

5/O Vydanie preukazov zodpovedného geodeta 1/1992 
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12/O Vydávanie rozhodnutí, ktorými sa udeľuje súhlas na vykonávanie geodetických 
a kartografických prác 

2/1992 

14/O Postup pri odoberaní oprávnení na overovanie geometrických plánov a iných 
výsledkov geodetických prác 

3/1992 

5/O Vydanie preukazov na vykonávanie funkcie zodpovedného geodeta 1/1995 

20/O Vydanie preukazov na vykonávanie funkcie zodpovedného geodeta 3/1995 

19/O 
Vydanie osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti fyzických osôb na autorizačné 
overovanie činností podľa § 6 písm. a) až e) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. 
o geodézii a kartografii 

3/1996 

27/O 
Vydanie osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti fyzických osôb na autorizačné 
overovanie činností podľa § 6 písm. a) až e) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. 
o geodézii a kartografii 

4/1996 

5/O 
Vydanie osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti fyzických osôb na autorizačné 
overovanie činností podľa § 6 písm. a) až e) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. 
o geodézii a kartografii 

1/1997 

14/O 
Vydanie osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti fyzických osôb na autorizačné 
overovanie činností podľa § 6 písm. a) až e) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. 
o geodézii a kartografii 

2/1997 

28/O 
Vydanie osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti fyzických osôb na autorizačné 
overovanie činností podľa § 6 písm. a) až e) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. 
o geodézii a kartografii 

3/1997 

35/O 
Vydanie osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti fyzických osôb na autorizačné 
overovanie činností podľa § 6 písm. a) až e) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. 
o geodézii a kartografii 

4/1997 

príloha Zoznam osôb spôsobilých overovať činnosti podľa § 6 písm. a) až e) zákona NR SR 
č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii 

4/1997 

3/O 
Vydanie osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti fyzických osôb na overovanie 
činností podľa § 6 písm. a) až e) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii 
a kartografii 

1/1998 

16/O 
Vydanie a odňatie osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti fyzických osôb na 
overovanie činností podľa § 6 písm. a) až e) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. 
o geodézii a kartografii 

2/1998 

22/O 
Vydanie a odňatie osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti fyzických osôb na 
overovanie činností podľa § 6 písm. a) až e) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. 
o geodézii a kartografii 

3/1998 

28/O 
Vydanie a odňatie osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti fyzických osôb na 
overovanie činností podľa § 6 písm. a) až e) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. 
o geodézii a kartografii 

4/1998 

4/O 
Vydanie a odňatie osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti fyzických osôb na 
overovanie činností podľa § 6 písm. a) až e) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. 
o geodézii a kartografii 

1/1999 

12/O 
Vydanie a odňatie osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti fyzických osôb na 
overovanie činností podľa § 6 písm. a) až e) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. 
o geodézii a kartografii 

2/1999 

21/O 
Vydanie a odňatie osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti fyzických osôb na 
overovanie činností podľa § 6 písm. a) až e) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. 
o geodézii a kartografii 

3/1999 

33/O 
Vydanie a odňatie osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti fyzických osôb na 
overovanie činností podľa § 6 písm. a) až e) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. 
o geodézii a kartografii 

4/1999 

34/O 
Vydanie a odňatie osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti fyzických osôb na 
overovanie činností podľa § 6 písm. d) až j) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. 
o geodézii a kartografii 

4/1999 

5/O 
Vydanie a odňatie osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti fyzických osôb na 
overovanie činností podľa § 6 písm. a) až e) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. 
o geodézii a kartografii 

1/2000 

20/O 
Vydanie osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti fyzických osôb na overovanie 
činností podľa § 6 písm. a) až e) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii 
a kartografii 

2/2000 
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34/O 
Vydanie osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti fyzických osôb na overovanie 
činností podľa § 6 písm. a) až e) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii 
a kartografii 

3/2000 

3/O 
Vydanie osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti fyzických osôb na overovanie 
činností podľa § 6 písm. a) až e) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii 
a kartografii 

1/2001 

18/O 
Vydanie osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti fyzických osôb na overovanie 
činností podľa § 6 písm. a) až e) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii 
a kartografii 

2/2001 

27/O 
Vydanie osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti fyzických osôb na overovanie 
činností podľa § 6 písm. a) až e) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii 
a kartografii 

3/2001 

36/O 
Vydanie osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti fyzických osôb na overovanie 
činností podľa § 6 písm. a) až e) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii 
a kartografii 

4/2001 

5/O 
Vydanie osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti fyzických osôb na overovanie 
činností podľa § 6 písm. a) až e) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii 
a kartografii 

1/2002 

6/O 
Vydanie osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti fyzických osôb na overovanie 
činností podľa § 6 písm. d) až j) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii 
a kartografii 

1/2002 

16/O 
Vydanie osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti fyzických osôb na overovanie 
činností podľa § 6 písm. a) až e) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii 
a kartografii 

2/2002 

17/O 
Vydanie osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti fyzických osôb na overovanie 
činností podľa § 6 písm. d) až j) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii 
a kartografii 

2/2002 

22/O 
Vydanie osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti fyzických osôb na overovanie 
činností podľa § 6 písm. a) až e) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii 
a kartografii 

3/2002 

23/O 
Vydanie osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti fyzických osôb na overovanie 
činností podľa § 6 písm. d) až j) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii 
a kartografii 

3/2002 

4/O 
Vydanie osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti fyzických osôb na overovanie 
činností podľa § 6 písm. a) až e) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii 
a kartografii 

1/2003 

10/O 
Vydanie osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti fyzických osôb na overovanie 
činností podľa § 6 písm. a) až e) zákona NR SR č. 215/95 Z. z. o geodézii 
a kartografii 

2/2003 

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

3/2003 

5/O 
Vydanie osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti fyzických osôb na overovanie 
činností podľa § 6 písm. a) až e) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii 
a kartografii 

1/2004 

12/O 
Vydanie osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti fyzických osôb na overovanie 
činností podľa § 6 písm. a) až e) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii 
a kartografii 

2/2004 

20/O 
Vydanie osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti  fyzických osôb na overovanie 
činností podľa § 6 písm. a) až e) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii 
a kartografii 

3/2004 

25/O 
Vydanie osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti fyzických osôb na overovanie 
činností podľa § 6 písm. a) až e) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii 
a kartografii 

4/2004 

5/O 
Vydanie osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti fyzických osôb na overovanie 
činností podľa § 6 písm. a) až e) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii 
a kartografii 

1/2005 

10/O 
Vydanie osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti fyzických osôb na overovanie 
činností podľa § 6 písm. a) až e) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii 
a kartografii 

2/2005 
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16/O 
Vydanie osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti fyzických osôb na overovanie 
činnosti podľa § 6 písm. a) až e) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii 
a kartografii 

3/2005 

21/O 
Vydanie osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti fyzických osôb  na overovanie 
činností podľa § 6 písm. a) až e) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii 
a kartografii 

4/2005 

4/O 
Vydanie osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti fyzických osôb na overovanie 
činností podľa § 6 písm. a) až e) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii 
a kartografii 

1/2006 

5/N Pokyn ÚGKK SR na vyhotovenie a spravovanie  centrálneho registra geodetov 
oprávnených na vstup do štátnej dokumentácie 

2/2006 

10/O 
Vydanie osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti fyzických osôb na overovanie 
činností podľa § 6 písm. a) až e) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii 
a kartografii 

2/2006 

16/O 
Vydanie osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti fyzických osôb na overovanie 
činností podľa § 6 písm. a) až e) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii 
a kartografii 

3/2006 

20/O 
Vydanie osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti fyzických osôb na overovanie 
činností podľa § 6 písm. a) až e) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii 
a kartografii 

4/2006 

4/O 
Vydanie osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti fyzických osôb na overovanie 
činností podľa § 6 písm. a) až e) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii 
a kartografii 

1/2007 

13/O 
Vydanie osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti fyzických osôb na overovanie 
činností podľa § 6 písm. a) až e) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii 
a kartografii 

2/2007 

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

3/2007 

24/O 
Vydanie osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti fyzických osôb na overovanie 
činností podľa § 6 písm. a) až e) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii 
a kartografii 

4/2007 

4/O 
Vydanie osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti fyzických osôb na overovanie 
činností podľa  § 6 písm. a) až e) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii 
a kartografii 

1/2008 

11/O 
Vydanie osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti fyzických osôb na overovanie 
činností podľa  § 6 písm. a) až e) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii 
a kartografii 

2/2008 

6/O 
Vydanie osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti fyzických osôb na overovanie 
činností podľa  § 6 písm. a) až e) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii 
a kartografii 

1/2009 

14/O 
Vydanie osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti fyzických osôb na overovanie 
činností podľa  § 6 písm. a) až e) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii 
a kartografii 

2/2009 

22/O 
Vydanie osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti fyzických osôb na overovanie 
činností podľa  § 6 písm. a) až e) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii 
a kartografii 

3/2009 

28/O 
Vydanie osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti fyzických osôb na overovanie 
činností podľa  § 6 písm. a) až e) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii 
a kartografii 

4/2009 

7/O 
Vydanie osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti fyzických osôb na overovanie 
činností podľa § 6 písm. a) až e) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii 
a kartografii 

1/2010 

14/O 
Vydanie osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti fyzických osôb na overovanie 
činností podľa § 6 písm. a) až e) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii 
a kartografii 

2/2010 

29/O 
Vydanie osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti fyzických osôb na overovanie 
činností podľa § 6 písm. a) až e) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii 
a kartografii   

4/2010 
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Kategória: VYDANÉ MAPOVÉ TITULY 
 

Poradie/znak Dokument Čiastka/rok 

8/O Mapové tituly vydané v rámci Edičného plánu SÚGK na rok 1989 1/1990 

20/O Mapové tituly vydané v rámci Edičného plánu SÚGK na rok 1990 3/1990 

9/O Mapové tituly vydané v rámci Edičného plánu SÚGK na rok 1990 2/1991 

13/O Mapové tituly vydané v rámci Edičného plánu SÚGK na rok 1991 3/1991 

10/O Mapové tituly vydané v rámci Edičného plánu SÚGK na rok 1991 2/1992 

15/O Mapové tituly vydané v rámci Edičného plánu SÚGK na rok 1992 3/1992 

3/O Mapové tituly vydané v rámci Edičného plánu SÚGK na rok 1992 1/1993 

1/O Mapové tituly vydané v rámci Edičného plánu ÚGKK SR na rok 1993 1/1994 

10/O Mapové tituly vydané v rámci Edičného plánu ÚGKK SR na rok 1993 2/1994 

18/O Mapové tituly vydané v rámci Edičného plánu ÚGKK SR na rok 1993 4/1994 

13/O Mapové tituly vydané v rámci Edičného plánu ÚGKK SR na rok 1994 2/1995 

23/O Mapové tituly vydané v rámci Edičného plánu ÚGKK SR na rok 1995 3/1995 

11/O Mapové tituly vydané v rámci Edičného plánu ÚGKK SR na rok 1995 2/1996 

29/O Mapové tituly vydané v rámci Edičného plánu ÚGKK SR na rok 1996 4/1996 

20/O Mapové tituly vydané v rámci Edičného plánu ÚGKK SR na rok 1996 2/1997 

32/O Mapové tituly vydané v rámci Edičného plánu ÚGKK SR na rok 1997 3/1997 

4/O Mapové tituly vydané v rámci Edičného plánu ÚGKK SR na rok 1997 1/1998 

5/O Mapové tituly vydané v rámci Edičného plánu ÚGKK SR na rok 1998 1/1999 

24/O Mapové tituly vydané v rámci Edičného plánu ÚGKK SR na rok 1999 3/1999 

8/O Mapové tituly vydané v rámci Edičného plánu ÚGKK SR na rok 1999 1/2000 

12/O Mapové tituly vydané v rámci Edičného plánu ÚGKK SR na rok 2000 1/2001 

11/O Mapové tituly vydané v rámci Edičného plánu ÚGKK SR na rok 2001 1/2002 

5/O Mapové tituly vydané v rámci Edičného plánu ÚGKK SR na rok 2002 1/2003 

7/O Mapové tituly vydané v rámci Edičného plánu ÚGKK SR na rok 2003 1/2004 

7/O Mapové tituly vydané v rámci Edičného plánu ÚGKK SR na rok 2004 1/2005 

7/O Mapové tituly vydané v rámci Edičného plánu ÚGKK SR na rok 2005 1/2006 

8/O Mapové tituly vydané v rámci Edičného plánu ÚGKK SR na rok 2006 1/2007 

8/O Mapové tituly vydané v rámci Edičného plánu ÚGKK SR na rok 2007 1/2008 

8/O Mapové tituly vydané v rámci Edičného plánu ÚGKK SR na rok 2008    1/2009 

8/O Mapové tituly vydané v rámci Edičného plánu ÚGKK SR na rok 2009 1/2010 
 

Kategória: TECHNICKÉ NORMY 
 

Poradie/znak Dokument čiastka/rok 

7/O Slovenské technické normy záväzné po 1.1.1995 1/1995 

25/O Vydanie Terminologického slovníka geodézie, kartografie a katastra 3/1998 

13/O Vydanie slovenskej technickej normy 2/1999 

41/O Vydanie slovenských technických noriem 4/2001 

25/O Vydanie technických noriem STN EN ISO 19101, 19105, 19107, 19108, 19111, 
19112, 19113, 19114 a 19115 

4/2005 

2/O inf Vydanie technickej normy STN EN ISO 19106 – informácia 3/2006 

21/O Vydanie technických noriem STN EN ISO 19109, 19110, 19116, 19117, 19118, 
19119, 19125-1 a 19125-2 

4/2006 

29/O 
Vydanie technických noriem  STN EN ISO 19108/AC, 19111, 19114/AC, 19115/AC, 
19123, 19128, 19131, 19132, 19133, 19134, 19135, 19136, 19137 a technickej 
správy TNI CEN/TR 15449 

4/2009 
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9/O Vydanie technických noriem STN ISO 17123-2, 17123-3, 17123-4, 7123-5, 17123-6, 
17123-7, 17123-8 

1/2010 

23/O Vydanie technických noriem STN EN ISO 6709, STN EN ISO 19115-2, STN EN ISO 
19141, STN EN ISO 19126 

3/2010 

 
Kategória: KATASTRÁLNY BULLETIN 

 

Poradie/znak Dokument Čiastka/rok 

3/O Stanoviská k otázkam katastra nehnuteľností – oznam o vydávaní bulletinu 1/1993 

príloha Katastrálny bulletin číslo 1/1994 2/1994 

príloha Katastrálny bulletin číslo 2/1994 3/1994 

príloha Katastrálny bulletin číslo 3/1994 4/1994 

príloha Katastrálny bulletin číslo 1/1995 1/1995 

príloha Katastrálny bulletin číslo 2/1995 2/1995 

príloha Katastrálny bulletin číslo 3/1995 3/1995 

príloha Katastrálny bulletin číslo 4/1995 4/1995 

príloha Katastrálny bulletin číslo 1/1996 1/1996 

príloha Katastrálny bulletin číslo 2/1996 2/1996 

príloha Katastrálny bulletin číslo 3/1996  3/1996 

príloha Katastrálny bulletin číslo 4/1996 4/1996 

príloha Katastrálny bulletin číslo 1/1997 1/1997 

príloha Katastrálny bulletin číslo 2/1997 2/1997 

príloha Katastrálny bulletin číslo 3/1997 3/1997 

príloha Katastrálny bulletin číslo 4/1997 4/1997 

príloha Vecný register katastrálneho bulletinu za roky 1995 až 1997 4/1997 

príloha Katastrálny bulletin číslo 1/1998 1/1998 

príloha Katastrálny bulletin číslo 2/1998 2/1998 

príloha Katastrálny bulletin číslo 3/1998 3/1998 

príloha Katastrálny bulletin číslo 4/1998 4/1998 

príloha Katastrálny bulletin číslo 1/1999 1/1999 

príloha Katastrálny bulletin číslo 2/1999 2/1999 

príloha Katastrálny bulletin číslo 3/1999 3/1999 

príloha Katastrálny bulletin číslo 4/1999 4/1999 

príloha Katastrálny bulletin číslo 1/2000 1/2000 

príloha Katastrálny bulletin číslo 2/2000 2/2000 

príloha Katastrálny bulletin číslo 3/2000 3/2000 

príloha Katastrálny bulletin číslo 1/2001 1/2001 

príloha Katastrálny bulletin číslo 2/2001 2/2001 

príloha Katastrálny bulletin číslo 3/2001 3/2001 

príloha Katastrálny bulletin číslo 4/2001 4/2001 

príloha Katastrálny bulletin číslo 1/2002 1/2002 

príloha Katastrálny bulletin číslo 2/2002 2/2002 

príloha Katastrálny bulletin číslo 3/2002 3/2002 

príloha Katastrálny bulletin číslo 4/2002 1/2003 

príloha Katastrálny bulletin číslo 5/2002 1/2003 

príloha Katastrálny bulletin číslo 1/2003 1/2003 

príloha Katastrálny bulletin číslo 2/2003 2/2003 

príloha Katastrálny bulletin číslo 3/2003 2/2003 

príloha Katastrálny bulletin číslo 4/2003 3/2003 
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príloha Katastrálny bulletin číslo 5/2003 1/2004 

príloha Katastrálny bulletin číslo 1/2004 2/2004 

príloha Katastrálny bulletin číslo 2/2004 3/2004 

príloha Katastrálny bulletin číslo 3/2004 4/2004 

príloha Katastrálny bulletin číslo 1/2005 1/2005 

príloha Katastrálny bulletin číslo 2/2005 2/2005 

príloha Katastrálny bulletin číslo 3/2005 3/2005 

príloha Katastrálny bulletin číslo 4/2005 4/2005 

príloha Katastrálny bulletin číslo 1/2006 1/2006 

príloha Katastrálny bulletin číslo 2/2006 2/2006 

príloha Katastrálny bulletin číslo 3/2006 3/2006 

príloha Katastrálny bulletin číslo 4/2006 4/2006 

príloha Katastrálny bulletin číslo 1/2007 1/2007 

príloha Katastrálny bulletin číslo 2/2007 2/2007 

príloha Katastrálny bulletin číslo 3/2007 3/2007 

príloha Katastrálny bulletin číslo 1/2008 1/2008 

príloha Katastrálny bulletin číslo 2/2008 2/2008 

príloha Katastrálny bulletin číslo 1/2009 1/2009 

príloha Katastrálny bulletin číslo 2/2009 2/2009 

príloha Katastrálny bulletin číslo 3/2009 3/2009 

príloha Katastrálny bulletin číslo 4/2009 4/2009 

príloha Katastrálny bulletin číslo 1/2010 2/2010 

príloha Katastrálny bulletin číslo 2/2010 2/2010 

príloha Katastrálny bulletin číslo 3/2010 4/2010 
 

Kategória: GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ BULLETIN 
 

Poradie/znak Dokument Čiastka/rok 

príloha Geodetický a kartografický bulletin 1/2009 1/2009 

príloha Geodetický a kartografický bulletin 2/2009 2/2009 

príloha Geodetický a kartografický bulletin 3/2009 3/2009 
 

Kategória:  ADRESY A ORGANIZAČNÉ ČLENENIE 
 

Poradie/znak Dokument Čiastka/rok 

príloha Prehľad organizačného členenia orgánov a organizácií rezortu SÚGK k 1. 4. 1991 2/1991 

16/O Zmena adresy Mapovej služby v Košiciach 3/1991 

18/O Zmena adresy detašovaného pracoviska Strediska geodézie Trnava v Piešťanoch 3/1991 

19/O Čísla telefaxov organizácií rezortu SÚGK 3/1991 

príloha Prehľad organizačného členenia orgánov a organizácií rezortu ÚGKK SR k 1.2.1993 1/1993 

6/O Organizačné členenie ÚGKK SR 2/1993 

príloha Prehľad organizačného členenia orgánov a organizácií rezortu ÚGKK SR k 1.1.1995 1/1995 

3/O Adresa Ústredného archívu geodézie a kartografie 1/1996 

príloha Organizačné členenie a adresár organizácií rezortu ÚGKK SR a odborov okresných 
úradov a krajských úradov, ktoré vykonávajú štátnu správu na úseku KN 

1/1997 

23/O Zmeny adries a telefónnych čísel ÚGKK SR a katastrálnych odborov krajských 
úradov a okresných úradov po presťahovaní 

2/1997 

34/O Nové telefónne čísla ÚGKK SR a zmeny adries a telefónnych čísel katastrálnych 
odborov krajských úradov a okresných úradov po presťahovaní 

3/1997 

príloha Organizačné členenie a adresár organizácií rezortu ÚGKK SR a katastrálnych 1/1998 
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odborov okresných úradov 

26/O Zmena adries a telefónnych čísel 3/1998 

príloha Organizačné členenie a adresár organizácií rezortu ÚGKK SR, katastrálnych odborov 
krajských úradov a okresných úradov a Komory geodetov a kartografov 

1/1999 

18/O Adresa, úradné hodiny, telefónne čísla a faxové čísla pracoviska spravujúceho 
operát železničnej knihy 

2/1999 

29/O Zmeny adries a telefónnych čísel 3/1999 

40/O Zmena adresy a telefónnych čísel katastrálneho odboru Okresného úradu v Žarnovici 4/1999 

18/O Zmeny adries a telefónnych čísel 1/2000 

41/O Zmeny adries a telefónnych čísel 3/2000 

príloha Organizačné členenie a adresár organizácií rezortu ÚGKK SR, katastrálnych odborov 
krajských úradov a okresných úradov a Komory geodetov a kartografov 

1/2001 

32/O Zmeny v adresári organizácií rezortu ÚGKK SR, KO KÚ a KO OÚ 3/2001 

príloha Organizačné členenie a adresár organizácií rezortu ÚGKK SR a Komory geodetov 
a kartografov 

1/2002 

8/O Zmeny adries a telefónnych čísel 1/2003 

príloha Organizačné členenie a adresár organizácií rezortu ÚGKK SR 1/2004 

príloha Organizačné členenie a adresár organizácií rezortu ÚGKK SR a Komory geodetov 
a kartografov 

2/2005 

15/N Rozhodnutie predsedníčky ÚGKK SR o zmene adresy ÚGKK SR 4/2005 

príloha Organizačné členenie a adresár organizácií rezortu ÚGKK SR a Komory geodetov        
a kartografov 

1/2006 

príloha Organizačné členenie a adresár organizácií rezortu ÚGKK SR a Komory geodetov 
a kartografov 

1/2007 

14/O Spresnenie Organizačného členenia a adresára organizácií rezortu ÚGKK SR 
a Komory geodetov  a kartografov 

2/2007 

 
Kategória: VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ PRÁVNE PREDPISY 

 

Poradie/znak Dokument Čiastka/rok 

7/O Oznam o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov 2/1992 

12/O Novela zákona o živnostenskom podnikaní 3/1994 

16/O Schválenie katastrálneho zákona 3/1995 

24/O Schválenie zákona o geodézii a kartografii 4/1995 

25/O Schválenie zákona o Komore geodetov a kartografov 4/1995 

5/O 
Schválenie 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 
(katastrálny zákon) 

2/1996 

15/O Schválenie Vyhlášky ÚGKK SR č. 178/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR 
o geodézii a kartografii 3/1996 

16/O Schválenie Vyhlášky ÚGKK SR č. 157/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR 
o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom 3/1996 

1/O Vydanie Vyhlášky ÚGKK SR č. 331/1996 Z. z., ktorou sa ustanovuje Spravovací 
poriadok okresných úradov a krajských úradov na úseku katastra nehnuteľností 1/1997 

24/O 
Schválenie Vyhlášky ÚGKK SR č. 72/1997 Z. z. o zmene a doplnení vyhlášky          
č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR  SR o katastri nehnuteľností 
a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) 

3/1997 

16/O Novela katastrálneho zákona 2/2001 

33/O Novela Vyhlášky, ktorou sa vykonáva katastrálny zákon 4/2001 

34/O Vyhláška, ktorou sa ustanovuje spravovací poriadok 4/2001 

16/O Vydanie novely Zákona o geodézii a kartografii 3/2003 

1/O Schválenie novely Katastrálneho zákona 1/2004 

22/O Oznámenie o novele Vyhlášky ÚGKK SR č. 79/1996 4/2004 
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16/O Oznámenie o novele Katastrálneho zákona 3/2009 

17/O Oznámenie o účinnosti Vyhlášky ÚGKK SR č. 300/2009, ktorou sa vykonáva zákon 
NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii 3/2009 

 
Kategória: ORGANIZAČNÁ PROBLEMATIKA  

 

Poradie/znak Dokument Čiastka/rok 

1/ceny Výmer FCÚ č. 5181/5.2/89, ktorým sa doplňuje výmer FCÚ, MFCM ČSR a MFCM 
SSR č. 096/89 zo dňa 14. júla 1989 pre geodetické a kartografické výkony 

1/1990 

2/ceny Výmer SÚGK a ČÚGK č. 1/89 o určení veľkoobchodných cien nových geodetických 
a kartografických výkonov 

1/1990 

8/N 
Rozhodnutie predsedu SÚGK z 11. mája 1990 č. P-253/1990  o podmienkach 
vykonávania geodetických a kartografických prác občanmi podľa zákona č. 105/1990 
Zb. o súkromnom podnikaní občanov 

2/1990 

10/N Rozhodnutie predsedu SÚGK zo 16. marca 1990 č. P-237/1990  o zrušení zásad na 
rozvoj, hodnotenie a oceňovanie socialistickej pracovnej iniciatívy v 8. päťročnici 

2/1990 

13/N 
Výnos SÚGK z 1. júna 1990 č. 3-847/1990, ktorým sa ustanovuje zoznam prác 
a pracovísk zakázaných ženám, tehotným ženám, matkám do konca deviateho 
mesiaca po pôrode a zoznam prác a pracovísk zakázaných mladistvým 

2/1990 

14/N Výnos SÚGK z 1. júna 1990 č. 3-848/1990, ktorým sa ustanovuje poskytovanie 
osobných ochranných pracovných prostriedkov 

2/1990 

15/O Zabezpečenie metrológie v geodézii a kartografii 2/1990 

17/O Oznámenie k uplatňovaniu cenníka geodetických a kartografických výkonov 2/1990 

príloha Cenník zmluvných maloobchodných cien, výrobky 735 241 – mapy pre hospodársku 
výstavbu 

2/1990 

16/N Pokyny SÚGK o zrušení Pokynov na dodávateľsko-odberateľské zabezpečenie 
plnenia štátnych úloh rezortu 

3/1990 

19/N Rozhodnutie predsedu SÚGK o spôsobe ďalšieho zabezpečenia prác na úseku 
evidencie nehnuteľností územnými orgánmi geodézie a kartografie 

3/1990 

18/O Podklady na prijímanie objednávok na vyhotovovanie geometrických plánov 
v poľnohospodárskom extraviláne – usmernenie 

3/1990 

23/O Dodávanie tlačív 3/1990 

3/ceny Výmer SÚGK a ČÚGK č. 2/90 o určení veľkoobchodných cien nových geodetických 
a kartografických výkonov 

3/1990 

11/N Zoznam skutočností tvoriacich predmet hospodárskeho tajomstva v odbore 
pôsobnosti ČÚGK a SÚGK 

2/1991 

13/N Pokyny SÚGK na vydávanie oprávnení na overovanie geometrických plánov a iných 
výsledkov geodetických prác 

2/1991 

15/N Rozhodnutie predsedu SÚGK o používaní ukazovateľov výkonnosti rozpočtových 
organizácií rezortu SÚGK 

2/1991 

O inf 
Rozdeľovník povinných a pracovných výtlačkov neperiodických názvoslovných 
publikácií „Geografické názvoslovné zoznamy OSN – ČSFR“ z 1. júna 1991              
č. 3-1066/1991, ČÚGK č. 2225/1991-21 

3/1991 

O inf Pokyny SÚGK o odovzdávaní a distribúcii pracovných výtlačkov máp pre 
hospodársku výstavbu z 10. októbra 1991 č. 3-1891/1991 

3/1991 

príloha Oznam pre fyzické a právnické osoby o poskytovaní informácií z evidencie 
nehnuteľností a z pozemkového katastra strediskami geodézie v okresoch 

3/1991 

1/O Oznámenie k uplatňovaniu nových cenových predpisov od 1. januára 1991 1/1991 

3/O Rezortný plán vzdelávania Odborového strediska vzdelávania pracujúcich VÚGK 
Bratislava na rok 1991 

1/1992 

4/O 
Vyberanie správnych poplatkov za vydanie „Oprávnenia na overovanie 
geometrických plánov a iných výsledkov geodetických prác“ a za vydanie „Preukazu 
spôsobilosti na výkon funkcie zodpovedného geodeta“ 

1/1992 

12/N Smernica SÚGK o kontrole 3/1992 

17/O Prípravný kurz ku skúškam pre zodpovedných geodetov 3/1992 
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4/O Rezortný plán vzdelávania Odborového strediska vzdelávania pracujúcich VÚGK 
Bratislava na rok 1993 

1/1993 

5/O Stanoviská k otázkam katastra nehnuteľností – oznam o vydávaní bulletinu 1/1993 

2/N Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR o prechode majetku, práv, povinností a záväzkov 
z SGK/KSGK na katastrálne úrady 

1/1993 

6/N Pokyny SÚGKK na plánovanie, schvaľovanie, koordináciu, financovanie, realizáciu 
a vyhodnocovanie medzinárodných stykov 

1/1993 

7/N Pokyny SÚGK na plánovanie a sledovanie plnenia vecných a ďalších úloh 
rozpočtových organizácií rezortu 

1/1993 

O inf Rozhodnutie predsedu SÚGK z 30. apríla 1992 č. P-214/1992  z 9. decembra 1992 
č. P-467/1992, ktorým sa mení a dopĺňa Organizačný poriadok SÚGK 

1/1993 

O inf Spisový poriadok SÚGKK zo 4. decembra 1992 č. S-1869/1992 1/1993 

O inf Skartačný poriadok SÚGK z 1. decembra 1992 č. ROO-292/1992 1/1993 

O inf Spisový poriadok správy katastra z 18. decembra 1992 č. P-485/1992 1/1993 

6/O Organizačné členenie ÚGKK SR 2/1993 

2/N Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR o zriadení Katastrálneho bulletinu 1/1994 

6/N Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR o odovzdávaní a distribúcii výtlačkov Spravodajcu 
ÚGKK SR 

1/1994 

10/N Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR o úradných hodinách vo všeobecných 
dokumentáciách katastrálnych úradov 

2/1994 

14/N Smernica ÚGKK SR, ktorou sa mení a dopĺňa Smernica SÚGK o kontrole 2/1994 

9/O 
Zmena miesta konania skúšok na preverenie kvalifikácie pracovníkov, ktorí majú 
overovať geometrické plány a iné výsledky geodetických prác a skúšok pre 
zodpovedných geodetov 

2/1994 

15/O Pokyny ÚGKK SR na zostavovanie a predkladanie rezortných štatistických výkazov 3/1994 

26/O Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR o delimitácii pracovníkov a činností súvisiacich so 
spravovaním Základnej mapy SR 1:10 000 a niektorých ďalších činností do GKÚ 

4/1994 

3/N Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR o rozmnožovaní a rozširovaní Spravodajcu ÚGKK SR 1/1995 

6/N Pokyny ÚGKK SR na prípravu a realizáciu plánu vecných a ďalších úloh 
rozpočtových organizácií rezortu 

1/1995 

2/O Oprava chýb v katastrálnom operáte v súčinnosti s komerčnými geodetmi 1/1995 

O inf Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR z 19. decembra 1994 č. P-3610/1994 o schválení 
a vydaní Organizačného poriadku ÚGKK SR 

1/1995 

10/O Delimitácia katastrálneho operátu 2/1995 

8/N Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR, ktorým sa mení a dopĺňa Spisový poriadok správy 
katastra 

3/1995 

9/N Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR, ktorým sa mení Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR 
o zriadení Katastrálneho bulletinu 

3/1995 

17/O Územná pôsobnosť katastrálnych úradov – správ katastra 3/1995 

19/O Vyberanie správnych poplatkov pri podaní žiadosti o vykonanie skúšky na získanie 
osobitnej odbornej spôsobilosti 

3/1995 

22/O Úradné hodiny v mapových službách 3/1995 

14/O Otváracia doba v mapových službách 2/1996 

23/O Usmernenie k delimitácii dokumentačných fondov 4/1996 

3/N Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR o vydávaní preukazov oprávňujúcich na vstup na 
cudzie nehnuteľnosti 

1/1996 

6/N Pokyny ÚGKK SR, ktorými sa menia a dopĺňajú Pokyny ÚGKK SR na prípravu 
a realizáciu plánu vecných a ďalších úloh rozpočtových organizácií rezortu 

1/1996 

4/O Prípravný výbor na zvolanie ustanovujúceho zhromaždenia Komory geodetov 
a kartografov 

1/1996 

6/O Ustanovujúce zhromaždenie Komory geodetov a kartografov 2/1996 

8/N Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR o umiestňovaní štátneho znaku na tabuľkách 
zabezpečujúcich ochranu geodetických bodov štátnych geodetických sietí 

2/1996 
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13/N Smernica ÚGKK SR o kontrole 3/1996 

17/N Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR o prechode práv a povinností vyplývajúcich 
z pracovnoprávnych vzťahov z katastrálnych úradov na Katastrálny ústav v Žiline 

4/1996 

19/N Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR, ktorým sa mení  a dopĺňa rozhodnutie predsedu 
ÚGKK SR o rozmnožovaní a rozširovaní Spravodajcu ÚGKK SR 

4/1996 

6/O Usmernenie, ktorým sa ustanovuje výkon správy železničnej knihy 1/1997 

2/O 
Oznámenie o vydaní výnosu ÚGKK SR, ktorým sa vydáva zoznam skutočností 
tvoriacich predmet štátneho tajomstva  a zoznam skutočností tvoriacich predmet 
služobného tajomstva 

1/1997 

8/N Výnos ÚGKK SR, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho 
tajomstva a zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva 

2/1997 

13/N Pokyny ÚGKK SR na prípravu a realizáciu plánu vecných a ďalších úloh 
rozpočtových organizácií rezortu 

2/1997 

16/O Vydávanie preukazov oprávňujúcich na vstup na cudzie nehnuteľnosti a preukazov 
na vstup do štátnej dokumentácie 

2/1997 

17/O Režim poskytovania súradníc a geodetických bodov štátnej hranice 2/1997 

18/N Pokyny ÚGKK SR, ktorými sa ustanovuje postup pri uplatnení zásad zákona 
o verejnom obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác 

3/1997 

22/N 
Pokyny ÚGKK SR na zabezpečenie spolupráce s katastrálnymi odbormi krajských 
úradov a katastrálnymi odbormi okresných úradov pri príprave plánu vecných 
a ďalších úloh rozpočtových organizácií rezortu 

3/1997 

23/N 
Usmernenie MP SR a ÚGKK SR výkonu štátnej správy na úseku finančného 
zabezpečenia nákladov konania podľa prvej časti zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. 
o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom 

3/1997 

1/N Smernica ÚGKK SR o kontrole 1/1998 

19/O Stanovisko k uplatňovaniu § 9 ods. 3 zákona NR SR č. 10/1997 o kontrole v štátnej 
správe 

2/1998 

O inf Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR z 30.4.1998 č. P-1340/1998, ktorým sa mení  
a dopĺňa Organizačný poriadok ÚGKK SR  

2/1998 

12/N Smernica ÚGKK SR o postupe pri uskutočňovaní zahraničných stykov zamestnancov 
rezortu 

3/1998 

16/N 
Pokyny ÚGKK SR na zabezpečenie spolupráce s katastrálnymi odbormi krajských 
úradov a katastrálnymi odbormi okresných úradov pri príprave plánu vecných  
a ďalších úloh rozpočtových organizácií rezortu 

3/1998 

18/N 
Usmernenie ÚGKK SR, ktorým sa podľa uznesenia vlády SR č. 452/1998 (Opatrenia 
bod 3/b) určuje kategorizácia dôležitosti odborných podujatí na úseku katastra 
nehnuteľností pre zamestnancov krajských a okresných úradov 

3/1998 

O inf Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR z 25.6.1998 č. P-1844/1998 o schválení a vydaní 
Organizačného poriadku ÚGKK SR 

3/1998 

27/N Smernice ÚGKK SR o vnútornej kontrole 4/1998 

31/N Pokyny predsedu ÚGKK SR o odovzdaní a distribúcii povinných a pracovných 
výtlačkov názvoslovných publikácií 

4/1998 

32/N Usmernenie spôsobu evidencie majetku nadobudnutého prostredníctvom programu 
PHARE 

4/1998 

35/N 

Usmernenie MP SR a ÚGKK SR k výkonu štátnej správy na úseku finančného 
zabezpečenia nákladov konania podľa prvej časti zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. 
o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení 
neskorších predpisov 

4/1998 

2/N 
Usmernenie ÚGKK SR, ktorým sa podľa uznesenia vlády SR č. 452/1998 (Opatrenia 
bod 3/b) určuje kategorizácia dôležitosti odborných podujatí na úseku katastra 
nehnuteľností pre zamestnancov krajských a okresných úradov 

1/1999 

39/O Zmena distribúcie časopisu Geodetický a kartografický obzor 4/1999 

14/O Záverečná oponentúra riešenia vedecko-technického projektu „Štátny informačný 
systém – časť Automatizovaný informačný systém geodézie, kartografie a katastra“ 

1/2000 

O inf Skartačný poriadok ÚGKK SR č.  P-3957/1999 1/2000 
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9/N 
Usmernenie ÚGKK SR, ktorým sa podľa uznesenia vlády SR č. 452/1998 (Opatrenia 
bod 3/b) určuje kategorizácia dôležitosti odborných podujatí na úseku katastra 
nehnuteľností pre zamestnancov krajských a okresných úradov 

2/2000 

25/O Výsledok verejnej súťaže na riešenie vedecko-technického projektu „Rozvoj 
informačných technológií v oblasti geodézie, kartografie a katastra“ 

2/2000 

26/O Zasadnutie 9. pracovnej skupiny CERCO o aktualizácii digitálnych báz údajov 2/2000 

30/O Valné zhromaždenie Komory geodetov a kartografov 2/2000 

O inf Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR č.  P-2503/1999 o zmene a doplnení Pracovného 
poriadku SÚGK 

2/2000 

39/O Technická asistencia poskytovaná Talianskou republikou 3/2000 

O inf Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR č. P-3130/2000 z 11. augusta 2000 o zmene 
Organizačného poriadku ÚGKK SR 

3/2000 

O inf 

Usmernenie MV SR č. SVS-200/2000 /06660 a ÚGKK SR zo 14. júla 2000 č. NP-
2859/2000 na zabezpečenie realizácie Koncepcie ďalšieho rozvoja KN a s tým 
súvisiacej reformy orgánov miestnej štátnej správy na úseku KN podľa uznesení 
vlády Slovenskej republiky č. 260/2000 a č. 410/2000  

3/2000 

1/N Smernice ÚGKK SR, ktorými sa dopĺňa Smernica ÚGKK SR o postupe pri 
uskutočňovaní zahraničných stykov zamestnancov rezortu 

1/2001 

11/N Pokyny ÚGKK SR, ktorými sa menia a dopĺňajú Pokyny na prípravu a realizáciu 
plánu vecných  a ďalších úloh rozpočtových organizácií rezortu 

2/2001 

12/N 
Pokyny ÚGKK SR, ktorými sa menia a dopĺňajú Pokyny na zabezpečenie spolupráce 
s katastrálnymi odbormi krajských úradov a katastrálnymi odbormi okresných úradov 
pri príprave plánu vecných a ďalších úloh rozpočtových organizácií rezortu 

2/2001 

O inf Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR z 2.7.2001 číslo P-2245/2001 o schválení a vydaní 
Pracovného poriadku ÚGKK SR 

3/2001 

17/N Smernice ÚGKK SR, ktorými sa vydáva Vzorový organizačný poriadok katastrálneho 
úradu a Vzorové náplne činností organizačných útvarov katastrálneho úradu 

4/2001 

18/N Smernice ÚGKK SR o vykonávaní vnútornej kontroly a vybavovaní sťažností a petícií 4/2001 

19/N Smernice ÚGKK SR, ktorými sa dopĺňa Smernica ÚGKK SR o postupe pri 
uskutočňovaní zahraničných stykov zamestnancov rezortu 

4/2001 

22/N 
Usmernenie ÚGKK SR, ktorým sa ustanovuje používanie úradných pečiatok 
katastrálnymi úradmi a správami katastra a vonkajšie označenie budov, v ktorých 
sídlia katastrálne úrady a správy katastra 

4/2001 

23/N Usmernenie ÚGKK SR, ktorým sa ustanovuje minimálny rozsah stránkových dní 
a stránkových hodín katastrálnych úradov a správ katastra  

4/2001 

O inf 
Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR  z 10. decembra 2001 č. P-4435/2001, ktorým sa 
mení a dopĺňa Organizačný poriadok ÚGKK SR z. 25.6.1998 č. P-1844/1998 v znení 
neskorších rozhodnutí 

4/2001 

8/N 
Usmernenie ÚGKK SR, ktorým sa mení a dopĺňa Usmernenie ÚGKK SR, ktorým sa 
ustanovuje používanie úradných pečiatok katastrálnymi úradmi a správami katastra 
a vonkajšie označenie budov, v ktorých sídlia katastrálne úrady a správy katastra 

1/2002 

12/O Priebežná oponentúra vedecko-technického projektu „Rozvoj informačných 
technológií v oblasti geodézie, kartografie a katastra“ 

1/2002 

O inf 
Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR z 31.12.2001 číslo P-4519/2001, ktorým sa mení 
a dopĺňa Registratúrny poriadok pre automatizovaný systém správy registratúry 
ÚGKK SR – informácia 

1/2002 

O inf 
Usmernenie MV SR a ÚGKK SR k postupu pri uzatváraní delimitačných protokolov 
medzi krajskými úradmi a okresnými úradmi a katastrálnymi úradmi, MV SR číslo 
207-2002/00317 z 28.1.2002, ÚGKK SR číslo PP-390/2002 z 28.1.2002 – informácia 

1/2002 

16/N Pokyny ÚGKK SR na priznávanie odmien prednostom katastrálnych úradov 2/2002 

17/N Pokyny ÚGKK SR na priznávanie odmien riaditeľom organizácií zriadených ÚGKK SR 2/2002 

25/O Seminár o terminologických problémoch v oblasti geografickej informácie 3/2002 

1/N Zásady pre uzatvorenie kolektívnych zmlúv ÚGKK SR a SLOVES 1/2003 

2/N Smernice ÚGKK SR, ktorými sa menia a dopĺňajú Smernice, ktorými sa vydáva 
Vzorový organizačný poriadok katastrálneho úradu   

1/2003 
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3/N Smernice ÚGKK SR, ktorými sa ustanovuje postup pri uzatváraní zmlúv na dodanie 
tovarov a služieb prác a výkonov 

1/2003 

5/N Pokyny ÚGKK SR na vypracovanie štvrťročných správ o plnení úloh  rezortu 
geodézie, kartografie a katastra 

1/2003 

21/N 
Usmernenie ÚGKK SR, ktorým sa dopĺňa Usmernenie ÚGKK SR, ktorým sa 
ustanovuje minimálny rozsah stránkových dní a stránkových hodín katastrálnych 
úradov a správ katastra 

1/2003 

22/N 
Úplné znenie Smerníc ÚGKK SR o postupe pri uskutočňovaní zahraničných stykov 
zamestnancov rezortu, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných Smernicami 
ÚGKK SR 

2/2003 

23/N Pokyny ÚGKK SR na zostavovanie a predkladanie rezortných štatistických informácií          2/2003 

7/N Dodatok č. 1 k Pokynom ÚGKK SR na vypracovanie štvrťročných správ o plnení úloh 
rezortu geodézie, kartografie a katastra 

1/2004 

11/N Rozhodnutie predsedníčky ÚGKK SR o vydaní vzorového štatútu a rokovacieho 
poriadku názvoslovného zboru správy katastra 

2/2004 

15/O Údaje katastra nehnuteľností na internete 2/2004 

16/O Rozhodnutie riaditeľky GKÚ Bratislava o zrušení Mapovej služby Banská Bystrica 2/2004 

13/N Rozhodnutie predsedníčky ÚGKK SR, ktorým sa mení a dopĺňa Rokovací poriadok 
Grémia predsedu ÚGKK SR 

3/2004 

14/N Rozhodnutie predsedníčky ÚGKK SR, ktorým sa mení a dopĺňa Rokovací poriadok 
Porady vedenia ÚGKK SR 

3/2004 

17/N Rozhodnutie predsedníčky ÚGKK SR, ktorým sa mení a dopĺňa Organizačný 
poriadok ÚGKK SR 

4/2004 

2/O Edičná činnosť Slovenskej spoločnosti geodetov a kartografov 1/2005 

1/O inf 
Internal Procedures Manual (Príručka vnútorných postupov), Programme 
Implementation Unit Geodesy, Cartography and Cadastre Authority of the Slovak 
Republic. No. MS-1478/2005, 21.1.2005 – informácia 

2/2005 

9/N Smernice ÚGKK SR o vykonávaní vnútornej kontroly, finančnej kontroly 
a vybavovaní sťažností a petícií 

3/2005 

13/O Vydanie ponukového cenníka 2/2006 

13/N Služobný predpis najvyššieho služobného úradu o podrobnostiach výberového 
konania na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta 

3/2006 

6/N Smernice ÚGKK SR č. P-855/2007 o postupe pri uskutočňovaní zahraničných stykov 
zamestnancov rezortu 

1/2007 

7/N Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR č. KP-3921/2007, ktorým sa vydáva Rokovací 
poriadok Porady vedenia ÚGKK SR 

2/2007 

8/N 
Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR č. P-4752/2007, ktorým sa určuje zoznam funkcií, 
pri výkone ktorých sa môžu oprávnené osoby oboznamovať s utajovanými 
skutočnosťami 

2/2007 

15/O Redakčné oznámenie chýb v č. 1/2007 2/2007 

22/N Pokyny ÚGKK SR č. P-7665/2007, ktorými sa upravujú vzťahy týkajúce sa 
poskytovania informácií zástupcom masovokomunikačných prostriedkov 

4/2007 

26/O Redakčné oznámenie chýb v č. 3/2007 4/2007 

15/O Oprava chyby v čiastke 2/2007 2/2008 

1/O inf 
Smernice ÚGKK SR č. P – 7727/2007  zo dňa 18. 12. 2007 na zabezpečenie 
autoprevádzky a používanie služobných motorových vozidiel v podmienkach ÚGKK 
SR – informácia 

2/2008 

2/O inf 
Smernice ÚGKK SR č. P – 7869/2007 zo dňa 28. 12. 2007, ktorými sa uplatňuje 
zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 
v podmienkach ÚGKK SR  – informácia 

2/2008 

3/O inf Smernice ÚGKK SR  č. P – 813/2008 zo dňa 08. 02. 2008 o inventarizácii záväzkov 
a majetku štátu v podmienkach ÚGKK SR  – informácia 

2/2008 

2/O inf Smernice ÚGKK SR  na štatistickú klasifikáciu produkcie rezortu – informácia 1/2009 

21/N Zásady na zverejňovanie správ v rubrikách časopisu GaKO 4/2009 

32/O Oprava chyby v čiastke 1/2009 4/2009 
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Úrad geodézie, kartografie   
a katastra Slovenskej republiky  
Adresa: Chlumeckého 2, P.O.Box 57, 820 12  Bratislava 212 
Vrátnica: 02/2081 6100 E-mail: sekretariat@skgeodesy.sk 
http: //www.skgeodesy.sk/ 
1.         Predsední čka:  Ing. Hedviga Májovská 02/2081 6001

predseda@skgeodesy.sk 02/2081 6002  
2. Podpredseda:  Ing. Štefan Nagy  
 podpredseda@skgeodesy.sk 02/2081 6020  
3.     Vedúci služobného úradu:   
 Mgr. Jana Jakabová 02/2081 6110 
 ugkkvsu@skgeodesy.sk 02/2081 6111 
4.  Kancelária predsední čky:  

Mgr. Magdalena Pisková   
 riaditelkancelarie@skgeodesy.sk    02/2081 6003 
5.     Audítor:  Ing. Anna Frniaková        
 ugkkauditor@skgeodesy.sk 02/2081 6011 
6.    Odbor kontroly:  
 Ing. Ivana Zemková, vymenovaná na zastupovanie 
 ugkkkuk@skgeodesy.sk  02/2081 6009  
7.      Osobný úrad:  
 Ing. Nora Gavorová  
 ugkkou@skgeodesy.sk 02/2081 6115 
8.  Legislatívny odbor:   
 JUDr. Odeta Poldaufová       
 ugkklo@skgeodesy.sk  02/2081 6040 
9. Právny odbor:   
 Mgr. Ing. Ctibor Lisický, vymenovaný na zastupovanie 
 ugkkpo@skgeodesy.sk  02/2081 6030 
10.  Odbor koordinácie projektov OPIS:  
 Ing. Slavomír Božoň 
 ugkkkokp@skgeodesy.sk  02/2081 6006 
11. Katastrálny odbor: 
 Ing. Jozef Vlček 
 ugkkko@skgeaodesy.sk 02/2081 6050 
12. Odbor ekonomiky a správy majetku:  
 Ing. Jana Krivosudská 
 ugkkeo@skgeodesy.sk 02/2081 6060 
13.  Odbor geodézie a medzinárodných vz ťahov:   
 Ing. Katarína Leitmannová 
 ugkkogmv@skgeodesy.sk 02/2081 6080 
14. Odbor informatiky, bezpe čnosti a krízového riadenia:  
 Ing. Pavel Hajdin, vymenovaný na zastupovanie 
 ugkkoi@skgeodesy.sk 02/2081 6090 
15.        Odbor katastrálnej inšpekcie:  
  Ing. Anna Somíková 
  ugkkoki@skgeodesy.sk 02/2081 6005 
  Pracoviská OKI: 
  Bratislava  212, 820 12, Chlumeckého 2   
  Ing. Miroslav Derlan  
  okiba@skgeodesy.sk  02/2081 6138 
  Banská Bystrica,  974 01, Československej armády 7 
  Ing. Daniela Lvončíková  
   okibb@skgeodesy.sk 048/281 7992 
  Magdaléna Kamenská 
  okibb@skgeodesy.sk 048/281 7992 
  Košice , 040 17, Južná trieda 82 
  Mgr. Eva Trembeczká  
  okike@skgeodesy.sk 055/281 8991 
  Michalovce, 071 01, Sama Chalupku 18 
  Ing. Ľuboslava Juhásová 
  okimi@skgeodesy.sk 055/281 8993 
  Prešov, 080 05, Suvorovova 2  
  Ing. Anna Martonová  051/7595 640 
   okipo@skgeodesy.sk 051/281 8990  
   Rimavská Sobota , 979 01, Kraskova 2   
  Ing. Jozef Kolesár 047/5633 278 
  okirs@skgeodesy.sk 047/281 7994 
   Zlaté Moravce , 653 01, Hviezdoslavova 10 
  Ing. Antónia Kováčová  
   okizm@skgeodesy.sk  037/281 7995 
        Myjava , 907 01, M. R. Štefánika 961/6 
  Ing. Štefánia Garajová 034/6216 776 
    okimy@skgeodesy.sk 034/281 7996 
16.  Správca siete:  Ing. Darina Bujňáková 
  administrator@skgeodesy.sk 02/2081 6092 

Výskumný ústav geodézie  
a   kartografie  
Adresa:  Chlumeckého 4, 826 62 Bratislava 
Telefón: 02/2081 6180 Fax: 02/2081 6161 
http://www.vugk.sk/ E-mail: vugk@ skgeodesy.sk 
1. Riadite ľ: Mgr. Michal Špánik   
 michal.spanik@skgeodesy.sk  02/2081 6199 
2. Námestník pre personalistiku a opera čné činnosti:  
 Ing. Alexandra Trnovská  
 alexandra.trnovska@skgeodesy.sk  02/2081 6194 
3. Námestník pre obchodné činnosti:    
 Mgr. Michal Lábus  
 michal.labus@skgeodesy.sk  02/2081 6189 

 
Geodetický a kartografický 
ústav Bratislava  
Adresa:                              Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava 
Ústredňa:  Fax: 02/4342 7511    
E-mail: gku@skgeodesy.sk 
http://www.gku.sk/  
1 Riadite ľ: Mgr. Ľuboslav Michalík 02/2081 6200  
         luboslav.michalik@skgeodesy.sk  
         Sekretariát riaditeľa: 02/2081 6225 
 gkusekretariat@skgeodesy.sk  
101 Oddelenie ľudských zdrojov, kontroly a zvláštnych úloh:  
 Mgr. Lenka Barlíková 
 lenka.barlikova@skgeodesy.sk 02/2081 6218 
11  Ekonomický odbor:  Ing. Jarmila Puchelová 
  jarmila.puchelova@skgeodesy.sk 02/2081 6205 

111   Oddelenie štátnej pokladnice, financovania, rozpo čtu  
 a miezd: Darina Karczová  

darina.karczova@skgeodesy.sk   02/2081 6235 
112   Oddelenie správy majetku a prevádzky:   
  František Horváth  
  frantisek.horvath@skgeodesy.sk 02/4342 5438 
  fhorvath@slovanet.sk 
   Pracovisko:  Ul. Krajná 42, Bratislava 
12  Odbor Centrálneho elektronického registratúrneho st rediska:  
  Ing. Roman Chaloupka  
  roman.chaloupka@skgeodesy.sk 044/281 7979 
  Pracovisko:  Ul. 1. mája 4269, 031 01 Liptovský Mikuláš  
121  Oddelenie príjmu dokumentov:  
  Oddelenie spracovania dokumentov: 
122  Oddelenie skenovania:    
2 Námestník riadite ľa: Ing. Jarmila Puchelová  
         jarmila.puchelova@skgeodesy.sk 02/2081 6205 
21  Odbor geodetických základov:  
  Ing. Dušan Ferianc   
 dusan.ferianc@skgeodesy.sk                           02/2081 6320 
211    Oddelenie správy geodetických základov:   
  Ing. Elena Beňová 
  elena.benova@skgeodesy.sk 02/2081 6207 
212   Oddelenie geodetických sietí:   
  Ing. Václav Bolech 
         vaclav.bolech@skgeodesy.sk  02/2081 6208 
22 Odbor centrálneho katastra nehnute ľností:   
 Ing. Eva Ďurková 
 eva.durkova@skgeodesy.sk  02/2081 6240 
221  Oddelenie popisných informácií:   
 Ing. Marta Radičová   
  marta.radicova@skgeodesy.sk 02/2081 6260  
222   Oddelenie geodetických informácií a mapovania:   
  Ing. Eva Ďurková  
  eva.durkova@skgeodesy.sk 02/2081 6240 
  Pracovisko  Lu čenec: 
             Adresa: Rázusova 32, 984 01 Lučenec 
  Vedúci pracovnej skupiny: Ján Belko 
  jan.belko@skgeodesy.sk 047/281 7990  
223    Oddelenie digitalizácie:  
  Ing. Zuzana Kadáková 
          zuzana.kadakova@skgeodesy.sk 02/2081 6340 
224 Oddelenie obnovy katastrálneho operátu vyhotovením 

duplikátu: Ing. Eva Valachová 
 eva.valachova@skgeodesy.sk 02/2081 6298 
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 Pracovisko Košice: 
 Adresa: Južná trieda 82, 040 01 Košice  
 Vedúci pracovnej skupiny:  Ing. Pavol Chovan 
 pavol.chovan@skgeodesy.sk 055/281 8984  
23 Odbor referen čných údajov pre geografické informa čné 

systémy:  Ing. Valéria Hutková  
         valeria.hutkova@skgeodesy.sk 02/2081 6209 
231   Oddelenie fotogrametrie a správy ZBGIS:  
 Ing. Valéria Hutková  
         valeria.hutkova@skgeodesy.sk 02/2081 6209 
  Pracovisko Žilina: 
  Adresa: Hollého 7, 011 32 Žilina 
  Vedúca pracovnej skupiny: Ing. Katarína Danišovičová 
  katka.danisovicova@skgedesy.sk 041/281 7981 
  Pracovisko Prešov:  
  Adresa: Suvorovova 2, 080 05 Prešov 
  Vedúci pracovnej skupiny: Ing. Mária Bujňáková 
  maria.bujnakova@skgeodesy.sk 051/281 8980 
232    Oddelenie redakcie, dátových skladov a metaúdajov:           
  Ing. Katarína Moravčíková 
  katarina.moravcikova@skgeodesy.sk 02/2081 6281 
233   Oddelenie geografického názvoslovia:   
  RNDr. Mária Kováčová 
  maria.kovacovam@skgeodesy.sk 02/2081 6211 
24      Odbor vecných úloh a dokumentácie:   
  Ing. Elena Skýpalová 
  elena.skypalova@skgeodesy.sk 02/2081 6204 
241 Oddelenie zmluvných vz ťahov, dokumentácie a OBIS: 
  Mgr. Mária Belanová   
  maria.belanova@skgeodesy.sk 02/2081 6212 
  Odborové informa čné stredisko  (OBIS): Elena Sršňová   
         elena.srsnova@skgeodesy.sk  02/2081 6228 
  Mapová služba Bratislava:  
  Ľubica Slámková    
          lubica.slamkova@skgeodesy.sk 02/2081 6282 
242  Zákaznícke centrum:   
  Mária Hodosyová   
  maria.hodosyova@skgeodesy.sk  02/2081 6220 
243  Ústredný archív geodézie a kartografie:  
  RNDr. Adrián Belák 
  adrian.belak@skgeodesy.sk 02/2081 6213 
25  Odbor informa čných a komunika čných technológií  
  Radoslav Ďurička 
  radoslav.duricka@skgeodesy.sk 02/2081 6289 
251  Oddelenie podpory IKT: 
252  Oddelenie systémovej správy: 
253  Oddelenie rozvoja a prevádzky infraštruktúry IKT: 
 

        
Katastrálny úrad v Bratislave  
Adresa:  Chlumeckého 2, 821 03 Bratislava 2 
Telefón: 02/2081 6501  Fax: 02/4488 9995 
http: //www.skgeodesy.sk   E-mail: kuba@skgeodesy.sk  
1. Prednostka:  Ing. Oľga Stuparinová 
 kubapr@skgeodesy.sk  02/2081 6500 
2.  Kancelária prednostky a osobný úrad:    
 JUDr. Zuzana Kostelanská  02/2081 6510 
3. Právny odbor:   
 JUDr. Helena Kresáneková  02/2081 6540 
4. Technický odbor:   
 Ing. Rudolf Streck  02/2081 6520 
5. Odbor ekonomiky a vnútornej správy:   
 Mgr. Zita Singhofferová 02/2081 6590 
6. Odbor informatiky: 
 Ing. Eduard Zubo  02/2081 6521 

 

Správa katastra pre hl. mesto SR Bratislavu  
Adresa:  Ružová dolina 27, 821 09 Bratislava 2  
Ústredňa: 02/2081 6800 Fax: 02/2081 6640 
E-mail: skba@skgeodesy.sk 
1.  Riadite ľka:  JUDr. Blanka Slaninová            02/2081 6600 
2. Kancelária riadite ľky:   
 Mgr. Zuzana Tomišovičová 02/2081 6602 
3. Registratúra, podate ľňa:  
 Ing. Iveta Kolláriková 02/2081 6620 
 

4. Odbor  zápisov práv k nehnute ľnostiam:   
 JUDr. Jana Krekovičová 02/2081 6700 
 Oddelenie vkladového konania I.: 
 Mgr. Mária Kaščáková 02/2081 6719 
 Oddelenie vkladového konania II.: 
 JUDr. Zuzana Fechová 02/2081 6708 
 Oddelenie zápisov práv k nehnute ľnostiam I.: 
 Mgr. Iveta Borňáková Štecherová 02/2081 6703 
 Oddelenie zápisov práv k nehnute ľnostiam II.: 
 Mgr. Zuzana Vargová 02/2081 6714 
 Oddelenie opravy chýb v katastrálnom operáte: 
 Ing. Irena Czikhardtová 02/2081 6702 
5. Odbor dokumentácie a poskytovania informácií:  
 Ing. Soňa Dolníková 02/2081 6653 
 Oddelenie dokumentácie: 
 Ing. Daniela Jakubčáková 02/2081 6652 
 Oddelenie poskytovania informácií:  02/2081 6653 
6. Odbor  technický: 
 Ing. Mária Frindrichová 02/2081 6680 
 Oddelenie overenia vybraných geodetických činností: 
 Ing. Martin Šimončík 02/2081 6683 
 Oddelenie tvorby a údržby katastrálnej mapy: 
 Ing. Dušan Hanus 02/2081 6689 
 Oddelenie technických činností: 
 Ing. Jana Tonkovičová 02/2081 6684 
 

Správa katastra Malacky  
Adresa:   Záhorácka ul. 2942/116, 901 26 Malacky 
Ústredňa: 034/281 7001, 281 7002   
E-mail: skma@skgeodesy.sk  Fax: 034/7725 278 
1. Riadite ľka:  JUDr. Ľubica Sedláková   
2. Oddelenie zápisov práv k nehnute ľnostiam: 
 JUDr. Eva Včelková   
3.  Oddelenie dokumentácie a poskytovania informácií: 

Ing. Edita Majzlíková    
4.  Technické oddelenie: Ing. Alexandra Žigová  
  

Správa katastra Pezinok  
Adresa:  Radničné nám. 7, 902 01 Pezinok 
Ústredňa: 033/281 7021 Fax: 033/6412 692 
E-mail: skpk@skgeodesy.sk 
1. Riadite ľka:  Ing. Iveta Jankovičová   
2. Oddelenie zápisov práv k nehnute ľnostiam: 
 JUDr. Kvetoslava Holická   
3. Oddelenie dokumentácie a poskytovania informácií: 

Ing. Iveta Danišovičová 
4.  Technické oddelenie:   
 Ing. Jana Tomašovičová 
 

Správa katastra Senec  
Adresa:  Hurbanova 21, 903 01 Senec 
Ústredňa: 02/2081 6961, 2081 6952  Fax: 02/4592 6160  
E-mail: sksc@skgeodesy.sk 
1. Riadite ľ: JUDr. Igor Svitek 
2. Oddelenie zápisov práv k nehnute ľnostiam: 
 Mgr. Ivana Šovčíková   
3.  Oddelenie dokumentácie a poskytovania informácií:  

Pavol Hoffer   
4.  Technické oddelenie:  Ing. Viliam Žižka  
 

 
Katastrálny úrad v Trnave  
Adresa:  Vajanského 2, 917 01 Trnava 
Ústredňa: 033/281 9001 Fax: 033/5550  116 
http: //www.skgeodesy.sk E-mail: kutt@skgeodesy.sk 
1. Prednostka:  Ing. Monika Švecová    
 kuttpr@skgeodesy.sk 033/281 9000 
2.  Kancelária prednostky:  Ing. Beáta Haršányiová 
 kuttkp@skgeodesy.sk 033/281 9002 
3. Ekonomický odbor:  Ing. Mária Drličková 
 kutteo@skgeodesy.sk  033/281 9003  
4. Osobný úrad:  Ing. Beáta Paráková  
 kuttou@skgeodesy.sk 033/281 9007 
5. Právny odbor:  Ing. Andrej Polák  
 kuttpo@skgeodesy.sk 033/281 9004 
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6. Technický odbor:  Ing. Ingrid Močková  
 kuttto@skgeodesy.sk 033/281 9006 
7. Útvar informatiky:  Ing. Vladimír Miko 
 kuttadm@skgeodesy.sk 033/281 9009 
 

Správa katastra Dunajská Streda  
Adresa:  Agátová 7, 929 01 Dunajská Streda 
Ústredňa: 031/281 9047  
E-mail: skds@skgeodesy.sk 
1. Riadite ľ: Ing. Štefan Szakáll   
 skdsrsk@skgeodesy.sk  031/281 9030 
2. Oddelenie zápisov práv k nehnute ľnostiam:  
 Mgr. Szilvia Ráczová  
 skdspo@skgeodesy.sk  031/281 9031  
3.  Technické oddelenie:  Ing. Denisa Czirákiová  
 skdsto@skgeodesy.sk  031/281 9032 
4.  Oddelenie dokumentácie a poskytovania informácií: 

Igor Matus  
 skdsio@skgeodesy.sk  031/281 9033 
5. Správca siete:  Szándor Dohorák   
 skdsadm@skgeodesy.sk 031/281 9039 
   

Správa katastra Galanta  
Adresa:  Mierové námestie č. 2, 924 01 Galanta 
Ústredňa: 031/281 9076  
E-mail: skga@skgeodesy.sk 
1. Riadite ľka:  Ing. Alžbeta Neviďanská   
 skgarsk@skgeodesy.sk 031/281 9070 
2. Oddelenie zápisov práv k nehnute ľnostiam: 
 JUDr. Oľga Koprdová   
 skgapo@skgeodesy.sk 031/281 9071 
3.  Technické oddelenie:  Ing. Adriana Steinerová 
         skgato@skgeodesy.sk 031/281 9072 
4.  Oddelenie dokumentácie a poskytovania informácií: 

Ing. Zita Šimková   
 skgaio@skgeodesy.sk 031/281 9073  
 5.  Správca siete:  Miroslava Vesteg    
 skgaadm@skgeodesy.sk  031/281 9086  

   

Správa katastra Hlohovec  
Adresa: Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec 
Ústredňa: 033/281 9115   
E-mail: skhc@skgeodesy.sk 
1. Riadite ľ: JUDr. Ján Dutka   
 skhcrsk@skgeodesy.sk 033/281 9110 
2. Oddelenie zápisov práv k nehnute ľnostiam:  
 RNDr. Ľudmila Tomajová   
 skhcpo@skgeodesy.sk 033/281 9110 
3.  Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania 

informácií:   Ing. Miroslava Macháčová 
 skhcto@skgeodesy.sk 033/281 9112 
 skhcio@skgeodesy.sk 
4.      Správca siete:  Ivan Píša   
 skhcadm@skgeodesy.sk 033/281 9086 
5. Informácie pre geodetov : Ing. Monika Gubalová 
 skhcgp@skgeodesy.sk 033/281 9120 
 

Správa katastra Pieš ťany  
Adresa: Krajinská 13, 921 01 Piešťany 
Ústredňa: 033/281 9144  
E-mail: skpn@skgeodesy.sk 
1. Riadite ľ: Ing. Peter Stračár  
 skpnrsk@skgeodesy.sk 033/281 9140 
2. Oddelenie zápisov práv k nehnute ľnostiam:  
 JUDr. Vladimír Jankech  
 skpnpo@skgeodesy.sk 033/281 9141 
3.  Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania 

informácií:  Ing. Eva Gonová,  
 skpnto@skgeodesy.sk 033/281 9142 
 skpnio@skgeodesy.sk 033/281 9142  
4. Správca siete:  Ing. Jana Kolarovičová   
 skpnadm@skgeodesy.sk 033/281 9149 
 
 
 
 

Správa katastra Senica  
Adresa: Hollého 1596/18A, 905 01 Senica 
Ústredňa: 034/281 9041  
E-mail: skse@skgeodesy.sk 
1. Riadite ľ: Ing. František Skala   
 sksersk@skgeodesy.sk 034/281 9170 
2.         Oddelenie zápisov práv k nehnute ľnostiam:  
 JUDr. Jiří Komínek   
 sksepo@skgeodesy.sk 034/281 9171 
3. Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania 

informácií: Ing. Jarmila Kováčová  
 skseto@skgeodesy.sk  

skseio@skgeodesy.sk          034/281 9172 
4. Správca siete:  Ing. Jarmila Kováčová 
 skseadm@skgeodesy.sk                        034/281 9176 
 

Správa katastra Skalica  
Adresa: Námestie slobody 15, 909 01 Skalica 
Ústredňa: 034/281 9229 Fax: 034/6946 211  
E-mail: sksi@skgeodesy.sk 
1. Riadite ľ: Ing. Martin Ozábal   
 sksirsk@skgeodesy.sk  034/281 9220 
2. Oddelenie zápisov práv k nehnute ľnostiam: 
 Ing. Vladimír Kovalčík  
 sksipo@skgeodesy.sk 034/281 9221 
3.         Oddelenie technické, dokumentácie 

a poskytovania informácií:  Ing. Peter Ružička 
 sksito@skgeodesy.sk                                       034/281 9222 
 sksiio@skgeodesy.sk 
4. Správca siete:  Martina Havlová  
            sksiadmin@skgeodesy.sk 034/281 9225 
5. Informácie pre geodetov:  Martina Havlová 
 sksigp@skgeodesy.sk 034/281 9225 
 

Správa katastra Trnava  
Adresa: Vajanského 2, 917 01 Trnava 
Ústredňa: 033/281 9271   
E-mail: sktt@skgeodesy.sk 
1. Riadite ľka:  Ing. Eleonóra Jamborová  
 skttrsk@skgeodesy.sk 033/281 9250 
2. Oddelenie zápisov práv k nehnute ľnostiam:  
 JUDr. Lenka Humlová   
 skttpo@skgeodesy.sk 033/281 9251 
3.  Technické oddelenie:  Ing.Jozef Ružarovský 
 skttto@skgeodesy.sk 033/281 9252 
4.  Oddelenie dokumentácie a poskytovania informácií:  

Ing. Katarína Mazúrová   
 skttio@skgeodesy.sk 033/281 9253 
5. Správca siete:  Ing. Marcel Hlaváč   
 skttadm@skgeodesy.sk 033/2819259 
6. Informácie pre geodetov:  Ing. Jarmila Režňáková 
 skttgp@skgeodesy.sk 033/281 9268 
 
 

Katastrálny úrad v Tren číne 
Adresa: M. R. Štefánika 20, 911 50 Trenčín 
Ústredňa: 032/281 7201   Fax: 032/7442 269 
http: //www.skgeodesy.sk E-mail: kutn@skgeodesy.sk 
1. Prednosta:  Ing. Roman Remo 
 kutnpr@skgeodesy.sk 032/281 7200 
 Sekretariát prednostu:  Anna Mikolášková 032/281 7201 
2. Zástupca prednostu:  Ing. Elena Scheryová  032/281 7212 
3. Právny odbor:  JUDr. Gabriela Mikitová  
 kutnpo@skgeodesy.sk 032/2817208 
4. Technický odbor:  Ing. Elena Scheryová   
 kutnto@skgeodesy.sk 032/281 7212 
5. Ekonomický odbor:  Ing. Viera Vranková 
 Viera.vrankova@skgeodesy.sk 032/281 7210 
6. Osobný úrad:  Mária Kutišová 
 kutnkp@skgeodesy.sk 032/281 7203 
7. Správca siete:  RNDr. Oľga Dvořáková 
 kutnadm@skgeodesy.sk 032/281 7206 
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Správa katastra Bánovce nad Bebravou  
Adresa:          Trenčianska cesta 1237/46, 957 01 Bánovce nad Bebr. 
Ústredňa: 038/281 7221 Fax: 038/7601 300 
E-mail: skbn@skgeodesy.sk 
1. Riadite ľka:  Ing. Jarmila Balgová   
 skBNrsk@skgeodesy.sk 038/281 7220 
2. Oddelenie zápisov práv k nehnute ľnostiam:   
 Mgr. Tomáš Štrbavý    
 skBNpo@skgeodesy.sk 038/281 7228 
3. Technické oddelenie:  Ing. Andrea Schwarzová 
          skBNto@skgeodesy.sk 038/281 7225 
4. Oddelenie dokumentácie a poskytovania informácií: 
          Ing. Ivan Plášek 038/281 7223 
5.       Správca siete:  Ing. Ivan Plášek   
 kuBNadm@skgeodesy.sk 038/281 7223 
6.  Informácie pre geodetov : Ing. Ľubica Briešťanská 
 skBNgp@skgeodesy.sk 034/281 7231 
 

Správa katastra Ilava  
Adresa:    Mierové námestie 81, 019 01Ilava 
Ústredňa: 042/281 7251 Fax: 042/4440 411 
E-mail: kuil@skgeodesy.sk 
1. Riadite ľka:  Ing. Milada Kotrasová   
 skilrsk@skgeodesy.sk 042/281 7250 
2. Oddelenie zápisov práv k nehnute ľnostiam:    
 Mgr. Veronika Olexová   
 skilpo@skgeodesy.sk 042/281 7258 
3. Technické oddelenie:  Ing. Zuzana Trhanová 
            skilto@skgeodesy.sk 042/281 7255 
4. Oddelenie dokumentácie a poskytovania informácií: 
 Ing. Ivana Holbusová   
 skilio@skgeodesy.sk 042/281 7257 
5. Informácie pre geodetov:  Mgr. Mária Filípeková 
 skilgp@skgeodesy.sk 042/281 7254 
6. Správca siete:  Bc. Jarmila Vanková   
 kuiladm@skgeodesy.sk 042/281 7256  
  

Správa katastra Myjava  
Adresa:  Moravská ul. č. 1, 907 01 Myjava 
Ústredňa: 034/281 7262 Fax: 034/6212 031 
E-mail: skmy@skgeodesy.sk 
1. Riadite ľka:  Ing. Viera Nemcová   
 skmyrsk@skgeodesy.sk 034/281 7260  
2. Oddelenie zápisov práv k nehnute ľnostiam:   
 JUDr. Ľubomír Svítek   
 skmypo@skgeodesy.sk 034/281 7268  
3. Technické oddelenie:  Ing. Oľga Galandáková 
          skmyto@skgeodesy.sk 034/281 7265 
4. Oddelenie dokumentácie a poskytovania informácií:  
 Ing. Oľga Galandáková  
 skmyio@skgeodesy.sk 034/281 7265 
5. Informácie pre geodetov:  Bc. Marek Pritula 
 skmygp@skgeodesy.sk 034/281 7266  
6.         Správca siete:  Bc. Danica Hrubá  
 kumyadm@skgeodesy.sk 034/281 7266 
 

Správa katastra Nové Mesto nad Váhom  
Adresa:          Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 
Ústredňa: 032/281 7271 Fax: 032/7719 472 
E-mail: sknm@skgeodesy.sk 
1. Riadite ľka:  Ing. Eva Pankuchová   
 sknmrsk@skgeodesy.sk 032/281 7270 
2. Oddelenie zápisov práv k nehnute ľnostiam:   
 JUDr. Peter Medňanský  
 sknmpo@skgeodesy.sk 032/281 7278 
3. Technické oddelenie:  Ing. Beáta Múčková   
 sknmto@skgeodesy.sk 032/281 7275 
4. Oddelenie dokumentácie a poskytovania informácií:  
          Ing. Janka Miklánková   
 sknmio@skgeodesy.sk 032/281 7275 
5. Informácie pre geodetov:  Ing. Janka Miklánková 
 sknmgp@skgeodesy.sk 032/281 7275 
6. Správca siete:  Ing. Štefan Čiada   
 sknmadm@skgeodesy.sk 032/281 7226 
 
 

Správa katastra Partizánske  
Adresa:  Februárová ul. č. 152/1, 958 01 Partizánske 
Ústredňa: 038/281 7291 Fax: 038/7490 951 
E-mail: kupe@skgeodesy.sk 
1. Riadite ľka:  Ing. Oľga Barániková   
 skPErsk@skgeodesy.sk 038/281 7290 
 
2. Oddelenie zápisov práv k nehnute ľnostiam:   
 JUDr. Lýdia Kluváneková   
 skPEpo@skgeodesy.sk 038/281 7298 
3. Technické oddelenie:  Ing. Edita Sovová  
 skPEto@skgeodesy.sk 038/281 7295 
4. Oddelenie dokumentácie a poskytovania informácií:  
         Ing. Renáta Černaiová  
 skPEio@skgeodesy.sk 038/281 7296 
5. Informácie pre geodetov:  Bc. Peter Ducho 
 skPEgp@skgeodesy.sk 038/281 7297 
6.  Správca siete:  Ing. Renáta Černaiová   
 skPEadm@skgeodesy.sk 038/281 7296 
 

Správa katastra Považská Bystrica  
Adresa:  Partizánska 7, 017 01 Považská Bystrica 
Ústredňa: 042/ 281 7311 Fax: 042/4325 349 
E-mail: skpb@skgeodesy.sk 
1. Riadite ľ: Ing. Pavel Trška   
 skpbrsk@skgeodesy.sk 042/281 7310 
2. Oddelenie zápisov práv k nehnute ľnostiam:   
 Mgr. Pavel Buvbeník   
 skpbpo@skgeodesy.sk 042/281 7318 
3. Technické oddelenie:  Ing. Iva Malá 
         skpbto@skgeodesy.sk 042/281 7315 
4. Oddelenie dokumentácie a poskytovania informácií:  
 Ing. Helena Kvaššayová   
 skpbio@skgeodesy.sk 042/281 7317 
5. Informácie pre geodetov:  Bc. Iveta Vačková 
 skpbgp@skgeodesy.sk 042/281 7319 
6.         Správca siete:  Bc. Dušan Kvaššay 
 skpbadm@skgeodesy.sk 042/281 7316 
 

Správa katastra Prievidza  
Adresa: Ul. M. Mišíka 28, 971 01 Prievidza 
Ústredňa: 046/281 7351 Fax: 046/5425 652 
E-mail: skpd@skgeodesy.sk 
1. Riadite ľka:  Ing. Katarína Strapatá   
 skPDrsk@skgeodesy.sk 046/281 7350 
2. Oddelenie zápisov práv k nehnute ľnostiam:   
 JUDr. Mária Gažiová   
 skPDpo@skgeodesy.sk 046/281 7358 
3. Technické oddelenie:  Ing. Zuzana Fašáneková  
 skPDto@skgeodesy.sk 046/281 7355 
4. Oddelenie dokumentácie a poskytovania informácií:  
 Ing. Vladimíra Trojanová   
 skPDio@skgeodesy.sk 046/281 7357 
5. Informácie pre geodetov:  Ing. Pavel Veterník 
 skPDgp@skgeodesy.sk 046/281 7360 
6. Správca siete:  Ing. Barbora Petrisková   
 skPDadm@skgeodesy.sk 046/281 7356 
 

Správa katastra Púchov  
Adresa: Námestie slobody 1400, 020 01 Púchov 
Ústredňa: 042/281 7381 Fax: 042/4634 487 
E-mail: skpu@skgeodesy.sk 
1. Riadite ľ: Ing. Milan Gardoň  042/281 7380 
 skPUrsk@skgeodesy.sk 042/281 7338 
2. Oddelenie zápisov práv k nehnute ľnostiam:   
 JUDr. Eva Kvocerová   
 skPUpo@skgeodesy.sk 042/281 7388 
3. Technické oddelenie:  Mgr. Roman Zbín   
 skPUto@skgeodesy.sk 042/281 7385 
4. Oddelenie dokumentácie a poskytovania informácií:  
 Ing. Anna Rybáriková   
 skPUio@skgeodesy.sk 042/281 7387 
5. Správca siete:  Mgr. Martina Juríková   
 skPUadm@skgeodesy.sk 042/281 7386 
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Správa katastra Tren čín  
Adresa:  Piaristická  25, 911 01 Trenčín 
Ústredňa: 032/281 7411 Fax: 032/6494 710 
E-mail: sktn@skgeodesy.sk 
1. Riadite ľka:  Ing. Bc. Anna Uherčíková   
 sktnrsk@skgeodesy.sk 032/281 7410 
2. Oddelenie zápisov práv k nehnute ľnostiam:   
 Mgr. Tatiana Hamarová 
 sktnpo@skgeodesy.sk 032/281 7418 
3. Technické oddelenie:  Ing. Rastislav Mojžiš   
 sktnto@skgeodesy.sk 032/281 7416 
4. Oddelenie dokumentácie a poskytovania informácií: 
 Ing. Vladimír Panák    
 sktnio@skgeodesy.sk 032/281 7417 
5. Informácie pre geodetov:  Ján Kašlík 
 sktngp@skgeodesy.sk 032/281 7425 
6. Správca siete:  Ing. Rastislav Mojžiš   
 sktnadm@skgeodesy.sk 032/281 7416 

 
Katastrálny úrad v Nitre  
Adresa: Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra 
Sekretariát: 037/281 9401 Fax: 037/ 6533 797 
E-mail: kunr@skgeodesy.sk 
1. Prednostka:  Mgr. Eva Belanová   
 knipr@skgeodesy.sk 037/281 9400 
2. Zástupky ňa prednostky:  Ing. Soňa Lukáčová 
 knizp@skgeodesy.sk 037/281 9402 
3. Kancelária prednostky:  Mgr.  Zuzana Boborová 
 knikp@skgeodesy.sk 037/281 9406 
4. Právny odbor:  JUDr. Lenka Brestenská  
 knipo@skgeodesy.sk 037/281 9403 
5. Technický odbor:  Ing. Soňa Lukáčová    
 knizp@skgeodesy.sk 037/281 9420 
6.  Ekonomický odbor:    
 Ing. Ingrid Kabaivanovová  
         knieo@skgeodesy.sk 037/281 9405 
7. Osobný úrad:    
 Ing. Oľga Lojdová, 037/281 9408  
 Bc. Magdaléna Šókyová 037/281 9408 
8. Správca siete:  Ing. Martina Erdélyiová   
 kukoni@skgeodesy.sk 037/281 9404 
 

Správa katastra Komárno  
Adresa: Pohraničná 6, 945 01 Komárno 
Sekretariát: 035/281 9421 Fax: 035/7704 421  
E-mail: skkn@skgeodesy.sk 
1. Riadite ľ: Ing. Ladislav Radvanszký  
 skkn@skgeodesy.sk 035/281 9421 
2. Oddelenie zápisov práv k nehnute ľnostiam:  
  Mgr. Dagmar Ďurkovská  
 skknpo@skgeodesy.sk 035/281 9427 
3.  Technické oddelenie:  Ing. Eleonóra Ďurčovičová 
         skknto@skgeodesy.sk 035/281 9422 
4.  Oddelenie dokumentácie a poskytovania informácií: 
 Angela Czuczorová  
 skknio@skgeodesy.sk 035/281 9431 
5. Správca siete:  Mgr. Tamás Kiss  
 kukn@skgeodesy.sk 035/281 9424 
 

Správa katastra Levice  
Adresa: T. Vansovej č. 4, 934 01 Levice 
Sekretariát: 036/281 9461 Fax: 036/6312 412 
E-mail: sklv@skgeodesy.sk 
1. Riadite ľka:  JUDr. Beáta Majoránová 
 sklvrsk@skgeodesy.sk 036/281 9461 
2. Oddelenie zápisov práv k nehnute ľnostiam:  
 Mgr. Slávka Balúchová  
 sklvpo@skgeodesy.sk 036/281 9463 
3.  Technické oddelenie:  Ing. Jaroslava Mihálová 
 sklvto@skgeodesy.sk 036/281 9462 
4.  Oddelenie dokumentácie a poskytovania informácií: 
 Ing. Angelika Čaltóšová    
 sklvio@skgeodesy.sk 036/281 9463 
5. Správca siete:  Ing. Ladislav Bagóczi   
 kulv@skgeodesy.sk 036/281 9464 

Správa katastra Nitra  
Adresa: Ul. Jozefa Vuruma č. 1, 949 01 Nitra 
Sekretariát: 037/281 9301 Fax: 037/6512 028 
E-mail: skni@skgeodesy.sk 
1. Riadite ľka:  Ing. Katarína Šagátová   
 sknirsk@skgeodesy.sk 037/281 9310 
2. Oddelenie zápisov práv k nehnute ľnostiam: 
 JUDr. Janka Hornická   
 sknipo@skgeodesy.sk 037/281 9303 
3.  Technické oddelenie:  Mgr. Renáta Valentová 
 sknito@skgeodesy.sk 037/281 9302 
4.  Oddelenie dokumentácie a poskytovania informácií: 
 Ing. Milota Bekečová  
 skniio@skgeodesy.sk 037/281 9305 
5. Správca siete:  Ing. Marek Benc   
 kuni@skgeodesy.sk 037/281 9304 
 

Správa katastra Nové Zámky  
Adresa: Ul. SNP č. 3, 940 01 Nové Zámky 
Sekretariát: 035 /281 9341 Fax: 035 /6400 878 
E-mail: sknz@skgeodesy.sk 
1. Riadite ľka:  Mgr. Ing. Zuzana Alaxová    
 sknzrsk@skgeodesy.sk 035 /281 9341 
2. Oddelenie zápisov práv k nehnute ľnostiam:   
 JUDr. Silivia Némethová    
 sknzpo@skgeodesy.sk 035 /281 9343 
3.  Technické oddelenie:  Ing. Tatiana Hrušovská 
 sknzto@skgeodesy.sk  035 /281 9342 
4.  Oddelenie dokumentácie a poskytovania informácií: 
 Ing. Darina Holotová   
 sknzio@skgeodesy.sk 035 /281 9345 
5. Správca siete:  Michal Barát   
 kunz@skgeodesy.sk 035 /281 9344 
 

Správa katastra Ša ľa 
Adresa:  Staničná ul. č. 23, 927 01 Šaľa 
Sekretariát: 031/281 9381 Fax: 031/7707 656 
E-mail: sksa@skgeodesy.sk 
1.  Riadite ľka:  JUDr. Mária Šimbochová    
 sksarsk@skgeodesy.sk 031/281 9381 
2.  Technické oddelenie:  Ing. Mário Fugli  
 sksato@skgeodesy.sk 031/281 9382 
3.  Oddelenie dokumentácie a poskytovania informácií: 
  Ing. Aladár Varga   
 sksaio@skgeodesy.sk 031/281 9385 
4. Správca siete: Jozef Hodinár   
 kusa@skgeodesy.sk 031/281 9384 
 

Správa katastra Topo ľčany  
Adresa: Bernolákova 1652, 955 01 Topoľčany 
Sekretariát: 038/281 9501 Fax: 038/5325 223 
E-mail: skto@skgeodesy.sk 
1. Riadite ľ: Ing. Milan Keráčik   
 sktorsk@skgeodesy.sk 038/281 9501 
2. Oddelenie zápisov práv k nehnute ľnostiam: 
 Mgr. Alžbeta Dajčarová   
 sktopo@skgeodesy.sk 038/281 9503 
3.  Technické oddelenie:  Ing. Zuzana Belianská 
 sktoto@skgeodesy.sk 038/281 9502 
4.  Oddelenie dokumentácie a poskytovania informácií: 
 Ing. Peter Krajčík   
 sktoio@skgeodesy.sk 038/281 9505 
5. Správca siete : Anton Svitok   
 kuto@skgeodesy.sk 038/281 9504 
 

Správa katastra Zlaté Moravce  
Adresa:  Sládkovičova č. 3, 953 33 Zlaté Moravce 
Sekretariát: 037/281 9531 Fax: 037/6421 141  
E-mail: skzm@skgeodesy.sk 
1. Riadite ľ: Ing. Marek Illéš   
 skzmrsk@skgeodesy.sk 037/281 9531 
2. Oddelenie zápisov práv k nehnute ľnostiam: 
 JUDr. Alžbeta Esterková   
 skzmpo@skgeodesy.sk 037/281 9533 
3.  Technické oddelenie:  Ing. Erika Drienovská 
 skzmto@skgeodesy.sk 037/281 9535 
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4.  Oddelenie dokumentácie a poskytovania informácií:  
  Ing. Peter Čúzy   
 skzmio@skgeodesy.sk 037/281 9532 
5. Správca siete:  Andrej Kamodi   
 kuzm@skgeodesy.sk 037/281 6534 

 
Katastrálny úrad v Žiline  
Adresa: Hollého 7, P.O.Box B-91, 011 81 Žilina 
Sekretariát: 041/281 7501 Fax: 041/5620 426 
http: //www.skgeodesy.sk/ E-mail: kuza@skgeodesy.sk 
1. Prednosta:  JUDr. Martin Sočuvka 041/281 7500  
 martin.socuvka@skgeodesy.sk  0905 685 788 
2.  Kancelária prednostu a osobný úrad:    
 Mgr.  Alžbeta Mitrová 041/281 7502 
 alzbeta.mitrova@skgeodesy.sk 0905 762 261  
3. Právny odbor: Mgr. Vladimír Ľupták 041/281 7504 
 vladimir.luptak@skgeodesy.sk 0905 777 302 
4. Technický odbor:  
 Ing. Mária Hollá 041/281 7503 
 maria.holla@skgeodesy.sk 0905 777 303 
5. Ekonomický odbor:  
 Ing. Soňa Vančová  041/281 7505  
 sona.vancova@skgeodesy.sk  0918 358 686 
6. Odbor kontroly: 
 Ing. Anna Štrengerová 041/281 7506 
 anna.strengerova@skgeodesy.sk  0915 912 858 
7. Odbor centrálnej expedície pošty: 
 Ing. Helena Stromčeková 041/281 7507 
 helena.stromcekova@skgeodesy.sk 0917 515 591 
8.  Správca siete:   Ing. Vladimír Čahoj  
                            Ing. Václav Schmidt 041/281 7509 
 vladimir.cahoj@skgeodesy.sk  
 vaclav.schmidt@skgeodesy.sk  041/281 7510 
 

Správa katastra Byt ča  
Adresa: Zámok č. 104, P.O.Box 41, 014 01 Bytča 
Podateľňa: 041/281 7534 Fax: 041/5521 666  
E-mail: skby@skgeodesy.sk 
1. Riadite ľka:  Ing. Ing. Božena Harvancová 041/281 7530  
 bozena.harvancova@skgeodesy.sk 0918 590 445 
2. Oddelenie zápisov práv k nehnute ľnostiam:   
 Ing. Miroslava Kružliaková   
 miroslava.kruzliakova@skgeodesy.sk 041/281 7531 
3.  Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania in formáci í:  
 Ing. Jana Šebeňová 
 jana.sebenova@skgeodesy.sk 041/281 7532 
4. Správca siete:  Bc. Martin Hruštinec    
 martin.hrustinec@skgeodesy.sk 041/281 7532 
  

Správa katastra Čadca  
Adresa: Podjavorinskej 2576, 022 01 Čadca 
Sekretariát: 041/281 7554 Fax: 041/4334 773 
E-mail: skca@skgeodesy.sk 
1. Riadite ľ: Mgr. Michal Truchlík 041/281 7550 
 michal.truchlik@skgeodesy.sk 0918 590 446  
2. Oddelenie zápisov práv k nehnute ľnostiam:  
 Mgr. Dušan Lipták  
 dusan.liptak@skgeodesy.sk  041/281 7551 
3.  Technické oddelenie:  Ing. Jozef Polka   
 jozef.polka@skgeodesy.sk 041/281 7552 
4.  Oddelenie dokumentácie a poskytovania informácií: 

Jana Sihelníková    
 jana.sihelnikova@skgeodesy.sk  041/281 7553 
5. Správca siete:  Ing. Jozef Polka  
 jozef.polka@skgeodesy.sk 041/281 7552 
 

Správa katastra Dolný Kubín  
Adresa: Obrancov mieru 12, 026 01 Dolný Kubín 
Sekretariát: 043/281 7594 Fax: 043/5862 457 
E-mail: skdk@skgeodesy.sk  
1. Riadite ľka:  Ing. Jela Sahatqijová  043/281 7590 
 jela.sahatqijová@skgeodesy.sk 0915 959 412 
2. Oddelenie zápisov práv k nehnute ľnostiam:  
 Mgr. Jozef Homola  
 jozef.homola@skgeodesy.sk 043/281 7591 

3.  Technické oddelenie:  Ing. Alena Luptáková 
  alena.luptáková@skgeodesy.sk 043/281 7592 
4.  Oddelenie dokumentácie a poskytovania informácií:  
 Pavol Palát   
 pavol.palat@skgeodesy.sk  043/281 7593 
5. Správca siete:  Ing. Vladimír Macko   
 vladimir.macko@skgeodesy.sk 043/281 7599 
 

Správa katastra Kysucké Nové Mesto  
Adresa: Litovelská 670, 024 01 Kysucké Nové Mesto 
Podateľňa: 041/281 7628 Fax: 041/4203 346  
E-mail: skkm@skgeodesy.sk 
1. Riadite ľ: Ing. Ladislav Ľorko 041/281 7620 
 ladislav.lorko@skgeodesy.sk 0918 959 414  
 
2. Oddelenie zápisov práv k nehnute ľnostiam:  
 Ing. Lenka Podmanická   
 lenka.podmanicka@skgeodesy.sk 041/281 7621 
3.  Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania 

informácií:   
 Ing. Daniela Kopičárová  
 daniela.kopicarova@skgeodesy.sk  041/281 7622 
4. Správca siete:  Bc. Peter Janáčik   
 peter.janacik@skgeodesy.sk 041/281 7629 
 

Správa katastra Liptovský Mikuláš  
Adresa: Kollárova 3, 031 01 Liptovský Mikuláš 
Podateľňa: 044/281 7664 Fax: 044/5514 080  
E-mail: sklm@skgeodesy.sk  
1. Riadite ľka:  Ing. Ľudmila Kušíková                  044/281 7640  
 ludmila.kusikova@skgeodesy.sk 0915 959 413 
2. Oddelenie zápisov práv k nehnute ľnostiam:   
 JUDr. Jana Gajdošová   
 jana.gajdosova@skgeodesy.sk 044/281 7641 
3.  Technické oddelenie:   
 Ing. Katarína Gavláková – poverená zstupovaním  
 katarina.gavlakova@skgeodesy.sk 044/281 7642  
4.  Oddelenie dokumentácie a poskytovania informácií:  

Ing. Zdena Palajová  
 zdena.palajova@skgeodesy.sk 044/281 7643 
5. Správca siete:  Martin Rúfus 
 martin.rufus@skgeodesy.sk 044/281 7649 
 

Správa katastra Martin  
Adresa: Severná 15, 036 01 Martin 
Podateľňa: 043/281 7684 Fax: 043/4136 670 
E-mail: skmt@skgeodesy.sk  
1. Riadite ľka:  Ing. Katarína Mlynčeková 0915 590 449 
 katarina.mlyncekova@skgeodesy.sk 043/281 7680 
2. Oddelenie zápisov práv k nehnute ľnostiam:  
 Mgr. Zuzana Dobríková   
 zuzana.dobrikova@skgeodesy.sk 043/281 7681 
3.  Technické oddelenie:  Ing. Denisa Orsághová 
         denisa.orsaghova@skgeodesy.sk 043/281 7682  
4.  Oddelenie dokumentácie a poskytovania informácií:  

Ing. Jana Fučelová   
 jana.fucelova@skgeodesy.sk 043/281 7683 
5. Správca siete:  Bc. Andrea Meriačová   
 andrea.meriacova@skgeodesy.sk 043/281 7689 
 

Správa katastra Námestovo  
Adresa: Hattalova 367/15, 029 01 Námestovo 
Podateľňa: 043/281 7734 Fax: 043/5581 888 
E-mail: skno@skgeodesy.sk  
1. Riadite ľ: Ing. Anton Ratičák  043/281 7720  
 anton.raticak@skgeodesy.sk 0918 590 447 
2. Oddelenie zápisov práv k nehnute ľnostiam:   
 Jozef Pisoň   
 jozef.pison@skgeodesy.sk  043/281 7721 
3.  Technické oddelenie: Ing. Eva Krovinová 
 eva.krovinova@skgeodesy.sk 34/281 7722 
4.  Oddelenie dokumentácie a poskytovania informácií:   
 Ing. Jana Bročková   
 jana.brockova@skgeodesy.sk 043/281 7722 
5. Správca siete:  Mgr. Elena Lepišová 
 elena.lepisova@skgeodesy.sk 043/281 7729  
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Správa katastra Ružomberok  
Adresa: Námestie A. Hlinku 74, 034 01 Ružomberok 
Podateľňa: 044/281 7744 Fax: 044/4323 590 
E-mail: skrk@skgeodesy.sk 
1. Riadite ľka:  Ing. Monika Sálusová  0915 590 448  
 monika.salusova@skgeodesy.sk 044/281 7740 
2. Oddelenie zápisov práv k nehnute ľnostiam:  
 JUDr. Eva Močáryová    
 eva.mocaryova@skgeodesy.sk  044/281 7741 
3.  Technické oddelenie:  Ing. Magdaléna Bachanová 
 magdalena.bachanova@skgeodesy.sk 044/281 7742 
4.  Oddelenie dokumentácie a poskytovania informácií:  
 Ing. Alena Bednárová   
 alena.bednarova@skgeodesy.sk  044/281 7743 
5. Správca siete:  Ing. Ľudovít Škapec  
 ludovit.skapec@skgeodesy.sk 044/281 7749  
 

Správa katastra Tur čianske Teplice  
Adresa: SNP 514/122, 039 01 Turčianske Teplice 
Podateľňa: 043/281 7766 Fax: 043/4924 206 
E-mail: sktr@skgeodesy.sk 
1. Riadite ľka:  JUDr. Tatiana Fábryová  0918 590 450 
 tatiana.fabryova@skgeodesy.sk 043/281 7760 
2. Oddelenie zápisov práv k nehnute ľnostiam:  
 Ing. Jana Kyselicová   
 jana.kyselicova@skgeodesy.sk 043/281 7761 
3.  Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania 

informácií: Bc. Martina Vavrová   
 martina.vavrova@skgeodesy.sk  043/281 7762 
4. Správca siete:  Bc. Peter Haľama   
 peter.halama@skgeodesy.sk 043/281 7769 
 

Správa katastra Tvrdošín  
Adresa: Medvedzie 254, 027 54 Tvrdošín 
Podateľňa: 043/281 7784 Fax: 043/5323 998 
E-mail: skts@skgeodesy.sk 
1. Riadite ľ: Ing. Juraj Bernaťák 0918 590 452 
 juraj.bernatak@skgeodesy.sk 043/281 7780 
2. Oddelenie zápisov práv k nehnute ľnostiam:   
 Mgr. Lívia Jančeková – poverená zastupovaním  
 livia.jancekova@skgeodesy.sk 043/281 7781 
3.  Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania in formácií:  
 Ing. Eva Mačorová – poverená zastupovaním

eva.macorova@skgeodesy.sk  043/281 7791 
4. Správca siete:  Ing. Pavol Kudlej   
 pavol.kudlej@skgeodesy.sk 043/281 7789 
 

Správa katastra Žilina  
Adresa: A. Kmeťa 17, 011 32 Žilina 
Sekretariát: 041/281 7804 Fax: 041/5643 118 
E-mail: skza@skgeodesy.sk 
1. Riadite ľka:  JUDr. Helena Ščambová 0915 590 451 
 helena.scambova@skgeodesy.sk 041/281 7800 
2.  Oddelenie zápisov práv k nehnute ľnostiam:  
 JUDr. Erika Deáková 
 erika.deakova@skgeodesy.sk 041/281 7801 
3.  Technické oddelenie:  Ing. Anna Huljaková 
 anna.huljakova@skgeodesy.sk 041/281 7802 
4.  Oddelenie dokumentácie a poskytovania informácií:  

Ing. Anna Kašiarová   
 anna.kasiarova@skgeodesy.sk  041/281 7819 
5. Správca siete:  Ing. Róbert Červenčík   
 robert.cervencik@skgeodesy.sk 041/281 7809 

 
Katastrálny úrad v Banskej Bystrici  
Adresa: Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica  
Ústredňa: 048/4132 434, 048/281 9662 Fax: 048/4132 435 
http: //www. skgeodesy.sk E-mail: kubb@skgeodesy.sk 
1. Prednosta:  Ing. Peter Bednár    
 kubbpr@skgeodesy.sk 048/281 9660 
2.  Zástupca prednostu:   Ing. Ján Kapusta    
 kubbzp@skgeodesy.sk 048/281 9620 
3.  Kancelária prednostu:  JUDr. Marta Vencelová   
 kubbkp@skgeodesy.sk 048/281 9641 
 

4.  Osobný úrad: Jana Vavreková 
 kubbou@skgeodesy.sk 048/281 9650 
5. Útvar kontroly:  Ing. Viera Janikovičová 
 kubbrk@skgeodesy.sk 048/281 9631 
6.  Útvar BOZP a PO:  Ing. Eleonóra Hrašková 
 eleonora.hraskova@skgeodesy.sk 048/281 9661 
7.      Právny odbor:  Mgr. Drahomíra Hanesová  
         kubbpo@skgeodesy.sk 048/281 9640 
8. Technický odbor:   Ing. Mária Kapustová    
 kubbto@skgeodesy.sk 048/281 9630 
9. Ekonomický odbor:   Ing. Ján Kapusta    
 kubbeo@skgeodesy.sk 048/281 9620 
10. Odbor informa čných technológií:  
 Mgr. Alexander Ladziansky 
 kubboi@skgeodesy.sk 048/281 9600 
 

Správa katastra Banská Bystrica  
Adresa: Československej armády 7, 974 01 Banská Bystrica 
Ústredňa: 048/281 9671  Fax: 048/4142 735 
E-mail: skbb@skgeodesy.sk 
1.      Riadite ľka:  JUDr. Andrea Bibová   
 skbbrsk@skgeodesy.sk 048/281 9670 
2. Oddelenie zápisov práv k nehnute ľnostiam:  
 JUDr. Martina Žiláková   
 skbbpo@skgeodesy.sk 048/281 9673 
3.   Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania 

informácií: 
 Ing. Daniela Gáboriková 
         skbbto@skgeodesy.sk 048/281 9680 
4. Správca siete:  Emília Šemetková   
 skbbadm@skgeodesy.sk 048/281 9601 
     

Správa katastra Banská Štiavnica  
Adresa: Križovatka 4, 969 01 Banská Štiavnica 
Ústredňa: 045/281 9711  Fax: 045/6920 138 
E-mail: skbs@skgeodesy.sk    
1. Riadite ľka:  JUDr. Eva Fajbíková   
 skbsrsk@skgeodesy.sk 045/281 9710 
2. Oddelenie zápisov práv k nehnute ľnostiam:  
 Mgr. Katarína Hrnčiarová   
 skbspo@skgeodesy.sk 045/281 9713 
3.      Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania 

informácií: Ing. Iveta Siládiová  
 skbsto@skgeodesy.sk 045/281 9712 
4. Správca siete:  Mgr. Adrián Kašiar  
 skbsadm@skgeodesy.sk 045/281 9602 
 

Správa katastra Brezno  
Adresa:  Brezenská 4, 977 01 Brezno 
Ústredňa: 048/281 9721 Fax: 048/6171 009 
E-mail: skbr@skgeodesy.sk 
1. Riadite ľka:  JUDr. Eva Daubnerová   
 skbrrsk@skgeodesy.sk 048/281 9720 
2. Oddelenie zápisov práv k nehnute ľnostiam:  
 Mgr. Marek Kubinský 
 skbrpo@skgeodesy.sk  048/281 9724 
3.  Oddelenie technické,dokumentácie a poskytovania 

informácií::  Ing. Anna Koprajdová   
 skbrto@skgeodesy.sk 048/281 9722 
4. Správca siete:  Ing. Monika Kesterová   
 skbradm@skgeodesy.sk 048/281 9603 
 

Správa katastra Detva  
Adresa: Záhradná 12, 962 12 Detva 
Ústredňa: 045/281 9747 Fax: 045/5457 856 
E-mail: skdt@skgeodesy.sk 
1. Riadite ľka:  Ing. Anna Gallová    
 skdtrsk@skgeodesy.sk 045/281 9740 
2. Oddelenie zápisov práv k nehnute ľnostiam:  
 Mgr. Alena Paľuchová 
 skdtpo@skgeodesy.sk  045/281 9743 
3.  Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania   
 informácií:  Ing. Mária Paučová 
 skdtto@skgeodesy.sk 045/281 9742 
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4. Správca siete:   
 Ján Gallo (detašované pracovisko Lučenec)  
 skdtadm@skgeodesy.sk 045/281 9606 
 

Správa katastra Krupina  
Adresa: Ul. ČSA 2190/3, 963 01 Krupina 
Ústredňa: 045/281 9761 Fax: 045/5519 051 
E-mail: skka@skgeodesy.sk 
1. Riadite ľ: Ing. Jozef Daniel   
 skkarsk@skgeodesy.sk 045/281 9760 
2. Oddelenie zápisov práv k nehnute ľnostiam:   
 JUDr. Jenka Štiasna 
 skkapo@skgeodesy.sk 045/281 9763 
3.  Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania   
 informácií:  Bc. Peter Kuzma   
 skkato@skgeodesy.sk 045/281 9605 
4. Správca siete:  Bc. Peter Kuzma   
 skdtadm@skgeodesy.sk 045/281 9605 
 

Správa katastra Lu čenec  
Adresa: M. Rázusa 32, 984 01 Lučenec 
Ústredňa: 047/281 9781 Fax: 047/4321 123 
E-mail: sklc@skgeodesy.sk 
1. Riadite ľ: Ing. Michal Reiprich   
 sklcrsk@skgeodesy.sk 047/281 9780 
2. Oddelenie zápisov práv k nehnute ľnostiam: 
 JUDr. Jana Svoradová   
 sklcpo@skgeodesy.sk 047/281 9784 
3.  Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania 

informácií:  Ing. Ľuba Lámiová   
 sklcto@skgeodesy.sk 047/281 9782 
4. Správca siete : Ing. Štefan Vajko   
 sklcadm@skgeodesy.sk 047/281 9606 
 

Správa katastra Poltár  
Adresa: Železničná 5, 987 01 Poltár 
Ústredňa:  047/281 9801  Fax: 047/4223 027  
E-mail: skpt@skgeodesy.sk 
1. Riadite ľ: Ing. Marek Suchý   
 skptrsk@skgeodesy.sk  047/281 9800 
2. Oddelenie zápisov práv k nehnute ľnostiam:  
 Mgr. Andrea Halásová    
 skptpo@skgeodesy.sk  047/281 9803 
3.  Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania in formácií: : 

Ing. Miroslav Vrábeľ  
 skptto@skgeodesy.sk 047/281 9802 
4. Správca siete:  Zoltán Fekete   
 skptadm@skgeodesy.sk 047/281 9606 
 

Správa katastra Revúca  
Adresa: Remeselnícka 1, 050 01 Revúca 
Ústredňa: 058/281 9821 Fax: 058/4421 621 
E-mail: skra@skgeodesy.sk 
1. Riadite ľ: Ing. Ondrej Kvetko   
 skrarsk@skgeodesy.sk 058/281 9820 
2. Oddelenie zápisov práv k nehnute ľnostiam:  
 JUDr. Janette Egedová  
 skrapo@skgeodesy.sk 058/281 9822 
3.  Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania in formácií: 
 Ing. Viera Antalová  
 skrato@skgeodesy.sk 058/281 9823 
4. Správca siete:  Ing. Viera Antalová   
 skraadm@skgeodesy.sk 058/281 9823 
 

Správa katastra Rimavská Sobota  
Adresa: Kraskova 2, 979 01 Rimavská Sobota 
Ústredňa: 047/281 9841 Fax: 047/5631 046 
E-mail: skrs@skgeodesy.sk 
1. Riadite ľ: JUDr. Peter Pavlík   
 skrsrsk@skgeodesy.sk 047/281 9840 
2. Oddelenie zápisov práv k nehnute ľnostiam:  
 skrspo@skgeodesy.sk 047/281 9844 
3.  Oddelenie technické:  Ing. Ing. Adriana Antalíková 
 skrsto@skgeodesy.sk 047/281 9842 
 
 

4.  Oddelenie dokumentácie a poskytovania informácií:  
Mgr. Zoltán Vincze  

 skrsio@skgeodesy.sk 047/281 9843 
5. Správca siete: Ing. Róbert Orosz   
 skrsadm@skgeodesy.sk 047/281 9609 
 

Správa katastra Ve ľký Krtíš  
Adresa: Komenského 3, 990 01 Veľký Krtíš 
Ústredňa: 047/281 9861 Fax: 047/4830 171 
E-mail: skvk@skgeodesy.sk 
1. Riadite ľ: Ing. Ladislav Balla   
 skvkrsk@skgeodesy.sk 047/281 9860 
2. Oddelenie zápisov práv k nehnute ľnostiam:  
 JUDr. Iveta Škerlecová   
 skvkpo@skgeodesy.sk 047/281 9864 
3.  Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania 

informácií: Ing. Zuzana Kelementová   
 skvkto@skgeodesy.sk 047/281 9862 
4.  Správca siete:  František Husár   
 skvkadm@skgeodesy.sk 047/281 9610 
 

Správa katastra Zvolen  
Adresa: Študentská 12, 960 01 Zvolen 
Ústredňa: 045/281 9881 Fax: 045/5320 708 
E-mail: skzv@skgeodesy.sk 
1. Riadite ľ: Ing. Peter Michal   
 skzvrsk@skgeodesy.sk 045/281 9880 
2. Oddelenie zápisov práv k nehnute ľnostiam:   
 JUDr. Mária Repášová    
         skzvpo@skgeodesy.sk 045/281 9884 
3.  Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania 

informácií: Ing. Jaroslava Buchová  
         skzvto@skgeodesy.sk 045/281 9882 
4.      Správca siete:  Ing. Jaroslav Šišmiš  
 skzvadm@skgeodesy.sk  045/281 9611 
 

Správa katastra Žarnovica  
Adresa: Bystrická 467, 966 81 Žarnovica 
Ústredňa: 045/281 9914  Fax: 045/6813 719 
E-mail: skzc@skgeodesy.sk 
1. Riadite ľka:  Ing. Mária Kováčová    
 skzcrsk@skgeodesy.sk 045/281 9910 
2. Oddelenie zápisov práv k nehnute ľnostiam:  
 JUDr. Marcela Chovanová    
 skzcpo@skgeodesy.sk 045/281 9912 
3.  Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania   
 informácií:  Ing. Iveta Pallerová   
 skzcto@skgeodesy.sk 045/281 9911 
4. Správca siete:   Ing. Ján Mišík   
 skzcadm@skgeodesy.sk 045/281 9612  
 

Správa katastra Žiar nad Hronom  
Adresa: Ul. SNP 118, 965 01 Žiar nad Hronom 
Ústredňa: 045/281 9921 Fax: 045/6716 597 
E-mail: skzh@skgeodesy.sk 
1. Riadite ľ: Ing. Miroslav Mešťan    
 skzhrsk@skgeodesy.sk 045/281 9920 
2. Oddelenie zápisov práv k nehnute ľnostiam:   
 JUDr. Branko Kršiak   
 skzhpo@skgeodesy.sk 045/281 9922 
3.  Oddelenie  technické, dokumentácie a poskytovania 

informácií:  Ing. Jolana Legíňová  
 skzhto@skgeodesy.sk 045/281 9913 
4.      Správca siete:  Ing. Jolana Legíňová  
 skzhadm@skgeodesy.sk 045/281 9913 
 

Katastrálny úrad v Prešove  
Adresa: Konštantínova 6, P.O.Box 97, 080 01 Prešov  
Ústredňa: 051/281 8505  Fax: 051/7711 573 
E-mail: kupo@skgeodesy.sk 
1. Prednosta:  Ing. Rudolf Stanek  051/281 8500  
         rudolf.stanek@skgeodesy.sk,  kupopr@skgeodesy.sk   
2.  Zástupca prednostu a technický odbor:   
 Ing. Alena Tomková 051/281 8510  
         alena.tomkova@skgeodesy.sk, kupozp@skgeodesy.sk   
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3.  Kancelária prednostu:   
 JUDr. Karin Holvayová 051/281 8560  
        karin.holvayova@skgeodesy.sk, kupokp@skgeodesy.sk  
4. Osobný úrad:   
 Mgr. Dana Mačejová 051/281 8571  
         dana.macejova@skgeodesy.sk, kupoou@skgeodesy.sk 
5. Právny odbor:   
 JUDr. Tatiana Mihályová 051/281 8541  
        tatiana.mihalyova@skgeodesy.sk, kupopo@skgeodesy.sk    
6. Ekonomický odbor:   
 Ing. Anna Litvová 051/281 8551  
        anna.litvova@skgeodesy.sk, kupoeo@skgeodesy.sk   
7. Odbor kontroly:  
 Ing. Oľga Maceková 051/281 8581 
 olga.macekova@skgeodesy.sk, kupork@skgeodesy.sk   
8. Administátor:   
 Ing. Ľubica Gajdošová 051/281 8517 
 lubica.gajdosova@skgeodesy.sk, kupoadm@skgeodesy.sk   
       

Správa katastra Bardejov  
Adresa:  Dlhý rad 16, P.O.Box 161, 085 01 Bardejov 
Ústredňa: 054/281 8605 Fax: 054/4706 269 
E-mail: skbj@skgeodesy.sk 
1. Riadite ľ: Ing. Ján Pecuch  054/281 8602 
 jan.pecuch@skgeodesy.sk, skbjrsk@skgeodesy.sk  
2. Oddelenie zápisov práv k nehnute ľnostiam:  
 JUDr. Daniel Švirk 054/281 8609 
 daniel.svirk@skgeodesy.sk, skbjpo@skgeodesy.sk  
3. Technické oddelenie:  Ing. Marek Sviatkovský 054/281 8603 
 marek.sviatkovsky@skgeodesy.sk, skbjto@skgeodesy.sk 
4.  Oddelenie dokumentácie a poskytovania informácií: 
 Ing. Zlatica Molnárová 054/281 8604 
 zlatica.molnarova@skgeodesy.sk, skbjio@skgeodesy.sk 
5. Správca siete:  Ing. Adrián Rychvalský  054/281 8607 
 adrian.rychvalsky@skgeodesy.sk, skbjadm@skgeodesy.sk 
 

Správa katastra Humenné  
Adresa: Štefánikova 18, 066 01 Humenné 
Ústredňa: 057/281 8625 Fax: 057/7783 281 
E-mail: skhe@skgeodesy.sk  
1. Riadite ľ: JUDr. Michal Harakaľ 057/281 8622 
 michal.harakal@skgeodesy.sk, skhersk@skgeodesy.sk   
2. Oddelenie zápisov práv k nehnute ľnostiam:   
 JUDr. Alena Vysočanská  057/281 8624 
 alena.vysocanska@skgeodesy.sk, skhepo@skgeodesy.sk  
3. Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania  

informácií:  Ing. Miroslav Ferko 057/281 8623   
 miroslav.ferko@skgeodesy.sk, skheto@skgeodesy.sk  
4. Správca siete:  Ing. Beáta Schwartzová  057/281 8627 
 beata.schwartzova@skgeodesy.sk, skheadm@skgeodesy.sk  
 

Správa katastra Kežmarok  
Adresa: Baštová 16/A, P.O.Box 36, 060 01 Kežmarok 
Ústredňa: 052/281 8641 Fax: 052/4524 994 
E-mail: skkk@skgeodesy.sk  
1. Riadite ľka:  Ing. Mária Buricová  052/281 8642 
 maria.buricova@skgeodesy.sk, skkkrsk@skgeodesy.sk   
2. Oddelenie zápisov práv k nehnute ľnostiam:  
 JUDr. Oľga Kantorková 052/281 8644 
 olga.kantorkova@skgeodesy.sk, skkkpo@skgeodesy.sk  
3. Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania 

informácií:  Ing. Iveta Kapolková 052/281 8643 
 iveta.kapolkova@skgeodesy.sk, skkkto@skgeodesy.sk  
4. Správca siete:  Bc. Stanislav Novajovský 052/281 8647 
 stanislav.novajovsky@skgeodesy.sk,  
 skkkadm@skgeodesy.sk 
 

Správa katastra Levo ča 
Adresa:  Mäsiarska ulica č. 14, 054 01 Levoča 
Ústredňa: 053/281 8666 Fax: 053/4510 557 
E-mail: skle@skgeodesy.sk 
1. Riadite ľ: Ing. Dušan Gallovič 053/281 8662   
 dusan.gallovic@skgeodesy.sk, sklersk@skgeodesy.sk  
2.  Oddelenie zápisov práv k nehnute ľnostiam:    
         Bc. Marta Lisoňová 053/281 8668 
 marta.lisonova@skgeodesy.sk, sklepo@skgeodesy.sk   

3. Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania in formácií:  
 Ing. Jana Vincentyová 053/281 9670  
 jana.vincentyova@skgeodesy.sk, skleto@skgeodesy.sk   
4.  Správca siete:  Ing. Želislava Temkovicová  
 zelislava.temkovicova@skgeodesy.sk,   053/281 8667 
 skleadm@skgeodesy.sk 
 

Správa katastra Medzilaborce  
Adresa:  Dobrianskeho 89, P.O.Box 21, 068 01 Medzilaborce  
Ústredňa: 057/281 8662 Fax: 057/7321 790 
E-mail: skml@skgeodesy.sk 
1. Riadite ľka:  Mgr. Jana Repovská 057/281 8682 
 jana.repovska@skgeodesy.sk, skmlrsk@skgeodesy.sk  
2. Oddelenie zápisov práv k nehnute ľnostiam:    
         Mgr. Jana Repovská 057/281 8682 
 jana.repovska@skgeodesy.sk, skmlpo@skgeodesy.sk  
3. Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania in formácií:   
 Ing. Michal Pukáč  057/281 8687 
 michal.pukac@skgeodesy.sk, 
4.      Správca siete:  Ing. Michal Pukáč 057/281 8687 
 skmladm@skgeodesy.sk 
 

Správa katastra Poprad  
Adresa: Ul. J. Curie č. 3, 058 01 Poprad 
Ústredňa: 052/281 8711 Fax: 052/772 5019 
E-mail: skpp@skgeodesy.sk  
1. Riadite ľ: JUDr. Ján Zoričák 052/281 8702 
 jan.zoricak@skgeodesy.sk, kspprsk@skgeodesy.sk  
2. Oddelenie zápisov práv k nehnute ľnostiam:   
 JUDr. Ján Cimbalista 052/281 8704 
 jan.cimbalista@skgeodesy.sk, skpppo@skgeodesy.sk 
3. Technické oddelenie:   
 Ing. Zdenka Drozdová  052/281 8703 
 zdenka.drozdova@skgeodesy.sk, skppto@skgeodesy.sk  
4. Oddelenie dokumentácie a poskytovania informácií:  

Ing. Milan Hurčala   052/281 8713 
 milan.hurcala@skgeodesy.sk, skppio@skgeodesy.sk    
5. Správca siete:  Bc. Alica Matúšová 052/281 8707 
 alica.matusova@skgeodesy.sk, skppadm@skgeodesy.sk 
  

Správa katastra Prešov  
Adresa: Konštantínova 6, P.O.Box 69, 080 01 Prešov 
Ústredňa: 051/281 8725 Fax: 051/7732 965 
E-mail: skpo@skgeodesy.sk 
1. Riadite ľ: Ing. Richard Daňko 051/281 8722 
 richard.danko@skgeodesy.sk, skporsk@skgeodesy.sk  
2. Oddelenie zápisov práv k nehnute ľnostiam:  
 JUDr. Mária Vožníková 051/281 8724 
 maria.voznikova@skgeodesy.sk, skpopo@skgeodesy.sk   
3. Technické oddelenie:  Ing. Viera Repáňová 051/281 8723  
 viera.repanova@skgeodesy.sk, skpoto@skgeodesy.sk  
4. Oddelenie dokumentácie a poskytovania informácií:  

Ing. Andrej Tarasovič 051/281 8733 
 andrej.tarasovic@skgeodesy.sk, skpoio@skgeodesy.sk  
5. Správca siete:  Ing. Daniela Kalenská 051/281 8727 
 daniela.kalenska@skgeodesy.sk, skpoadm@skgeodesy.sk 
 

Správa katastra Sabinov  
Adresa: 17. novembra 2, P.O.Box 1, 083 01 Sabinov 
Ústredňa: 051/281 8765 Fax: 051/4520 867 
E-mail: kusb@skgeodesy.sk 
1. Riadite ľ: Ing. Vladimír Dujava 051/281 8762 
 vladimir.dujava@skgeodesy.sk, sksbrsk@skgeodesy.sk  
2. Oddelenie zápisov práv k nehnute ľnostiam:    
          JUDr. Anna Juricová 051/281 8764 
 anna.juricova@skgeodesy.sk, sksbpo@skgeodesy.sk  
3. Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania  

informácií:  Ing. Ján Baňas 051/281 8763 
 jan.banas@skgeodesy.sk, sksbto@skgeodesy.sk  
4. Správca siete:  Mgr. Josef Kolář 051/281 8767 
 josef.kolar@skgeodesy.sk, sksbadm@skgeodesy.sk  
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Správa katastra Snina  
Adresa: Partizánska 1057, P.O. Box 39, 069 01 Snina 
Ústredňa: 057/281 8781 Fax: 057/7621 246                  
E-mail: sksv@skgeodesy.sk 
1. Riadite ľ: Ing. Mgr. Ján  Kormucík  057/281 8782 
 jan.kormucik@skgeodesy.sk, sksvrsk@skgeodesy.sk  
2. Oddelenie zápisov práv k nehnute ľnostiam:  
 Ing. Edita Holotová 057/281 8784 
 edita.holotova@skgeodesy.sk, sksvpo@skgeodesy.sk   
3. Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania 

informácií:  Ing. Jana Zubaľová  057/281 8783   
 jana.zubalova@skgeodesy.sk, sksvto@skgeodesy.sk   
4. Správca siete:  Ing. Matej Luc 057/281 8787 

 matej.luc@skgeodesy.sk, sksvadm@skgeodesy.sk  
 

Správa katastra Stará Ľubov ňa  
Adresa:  Nám. gen. Štefánika 6/531, P.O.Box 23,  
Ústredňa: 052/281 8803 064 01 Stará Ľubovňa 
E-mail: sksl@skgeodesy.sk                                    Fax: 052/4323 089 
1. Riadite ľ: Mgr. Richard Malý 052/281 8802 
 richard.maly@skgeodesy.sk, skslrsk@skgeodesy.sk  
2. Oddelenie zápisov práv k nehnute ľnostiam:  
 JUDr. Ľudmila Mochnáčová 052/281 8804  
 ludmila.mochnacova@skgeodesy.sk, skslpo@skgeodesy.sk  
3.  Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania 

informácií:  Ing. Jozef Derevjaník 052/281 8807 
 jozef.derevjanik@skgeodesy.sk, skslto@skgeodesy.sk  
4. Správca siete:  Ing. Andrej Tirpák  052/4321 254 
 andrej.tirpak@skgeodesy.sk, sksladm@skgeodesy.sk 
 

Správa katastra Stropkov  
Adresa:  Športová 2, 091 01 Stropkov  
Ústredňa: 054/281 8824 Fax: 054/7428 452 
E-mail: sksp@skgeodesy.sk 
1. Riadite ľ: JUDr. Ondrej Brendza  054/281 8822 
 ondrej.brendza@skgeodesy.sk,  sksprsk@skgeodesy.sk  
2.  Oddelenie zápisov práv k nehnute ľnostiam: 
 Mária Tomková 054/281 8829 
 maria.tomkova@skgeodesy.sk   
3.  Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania in formácií:  

Ing. Miloš Korekáč  054/281 8823  
 milos.korekac@skgeodesy.sk, skspto@skgeodesy.sk  
4. Správca siete:  Ing. Ján Slaminka  054/281 8827 
 jan.slaminka@skgeodesy.sk, skspadm@skgeodesy.sk  
 

Správa katastra Svidník  
Adresa: Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník 
Ústredňa: 054/281 8845 Fax: 054/7523 640 
E-mail: sksk@skgeodesy.sk 
1. Riadite ľka:  JUDr. Jana Brušková 054/281 8842 
 jana.bruskova@skgeodesy.sk, skskrsk@skgeodesy.sk  
2. Oddelenie zápisov práv k nehnute ľnostiam: 
  JUDr. Michal Ksenič  054/281 8844  
 michal.ksenic@skgeodesy.sk, skskpo@skgeodesy.sk  
3. Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania in formácií:   
 Ing. Lenka Kaliňáková 054/281 8843 
 lenka.kalinakova@skgeodesy.sk, skskto@skgeodesy.sk  
4. Správca siete:  Ing. Andrej Jackanin   054/281 8847 
 andrej.jackanin@skgeodesy.sk, skskadm@skgeodesy.sk  
  

Správa katastra Vranov nad Top ľou  
Adresa:     Kalinčiakova 878, P.O.Box 28,093 01 Vranov nad Topľou  
Ústredňa: 057/281 8871  Fax: 057/4464 904 
E-mail: skvt@skgeodesy.sk 
1.  Riadite ľ: Ing. Vincent Pavlinský  057/281 8862  
 Vincent.pavlinsky@skgeodesy.sk, skvtrsk@skgeodesy.sk  
2.  Oddelenie zápisov práv k nehnute ľnostiam:  
  JUDr. Viera Rošková  057/281 8865 
 viera.roskova@skgeodesy.sk, skvtpo@skgeodesy.sk  
3.   Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania in formácií:  

Ing. Ján Lehet 057/281 8863 
 jan.lehet@skgeodesy.sk, skvtto@skgeodesy.sk  
4. Správca siete:  Ing. Štefan Vida  057/281 8867 
 stefan.vida@skgeodesy.sk, skvtadm@skgeodesy.sk  

 

Katastrálny úrad v Košiciach  
Adresa: Južná trieda č. 82, 040 17 Košice 
Kontakt. miesto: 055/281 8033 Fax: 055/7279 7626233 
Sekretariát: 055/281 8001  E-mail: kuke@skgeodesy.sk 
1. Prednostka:  Ing. Jarmila Vajdová   
      kukepr@skgeodesy.sk  055/281 8000 
2.  Zástupca prednostky:  Ing. Marta Petríková 
         kuketo@skgeodesy.sk 055/281 8020 
3.  Kancelária prednostky:  Ing. Ján Brodňanský 
         kukekp@skgeodesy.sk  055/281 8010 
4. Právny odbor:  JUDr. Ján Benko 
         kukepo@skgeodesy.sk 055/281 8022 
5. Technický odbor:  Ing. Marta Petríková 
          kuketo@skgeodesy.sk 055/281 8020 
6. Ekonomický odbor:  Ing. Katarína Sokolová   
        kukeeo@skgeodesy.sk  055/281 8030 
7.  Referát kontroly:  JUDr. Marta Karapová 
 kukerk@skgeodesy.sk  055/281 8080 
8. Osobný úrad:  
 kukeou@skgeodesy.sk 055/281 8070 
9. Odbor informatiky:  Ing. Miroslav Rolf  
       kukeadm@skgeodesy.sk    055/281 8026 
 

Správa katastra Košice   
Adresa: Južná trieda č. 82, 040 17 Košice 
Kontakt. miesto: 055/ 281 8101  
E-mail (admin. jednotky): skke@skgeodesy.sk  
1. Riadite ľka:  JUDr. Anna Besterciová 

skkersk@skgeodesy.sk  055/281 8101 
2. Zástupca riadite ľa:       055/281 8140  
3. Oddelenie zápisov práv k nehnute ľnostiam:   

JUDr. Viera  Ščurková  
skkepo@skgeodesy.sk  055/281 8110 

4. Oddelenie dokumentácie a poskytovania informácií:   
Ing. Mária Babuščáková 
skkeio@skgeodesy.sk   055/281 8130  

5.  Technické oddelenie:  Ing. Peter Bajus 
 skketo@skgeodesy.sk   055/281 8120 
6.  Správca siete:  Zdena Žáčeková 
 skkeadm@skgeodesy.sk   055/281 8126 
 

Správa katastra Košice-okolie  
Adresa:                                           Južná trieda č. 82, 040 17 Košice 
Kontakt. miesto: 055/281 8241  
E-mail (admin. jednotky):skks@skgeodesy.sk 
1. Riadite ľka: Zuzana Kavuličová  
            skksrsk@skgeodesy.sk  055/281 8240 
2.    Sekretariát riadite ľky:  
 skks@skgeodesy.sk 055/281 8241  
3. Oddelenie zápisov práv k nehnute ľnostiam:  
 JUDr. Dana Telepčáková 
 skkspo@skgeodesy.sk 055/281 8260 
4.  Technické oddelenie:   
 Ing. Viera Ceľuchová 
 skksto@skgeodesy.sk 055/281 8250 
5.  Oddelenie dokumentácie a poskytovania informácií:  

Ing. Juliana Bučková 
 skksoi@skgeodesy.sk 055/281 8270 
6. Správca siete:  Bc. Marcel Pisák  
 skksadm@skgeodesy.sk 055/281 8246 
 
Pracovisko Moldava nad Bodvou:  
Adresa:  Podhorská 28, 045 01 Moldava nad Bodvou 
E-mail (adm. jedn.) skMB@skgeodesy.sk 
Kontakt. miesto: 055/281 8281 
Vedúci pracoviska:  Ing. Anton Stochla  055/281 8280 
 

Správa katastra Gelnica  
Adresa: Hlavná č. 1, 056 01 Gelnica 
Kontakt. miesto: 053/281 8201   
E-mail: skgl@skgeodesy.sk  
1. Riadite ľ: Mgr. Ľubomír Kollár   
 skglrsk@skgeodesy.sk 053/281 8200 
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2.  Oddelenie zápisov práv k nehnute ľnostiam:  
 Mgr. Ľubomír Kollár 
 skglpo@skgeodesy.sk 053/281 8200 
3. Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania 

informácií:  
 Ing. Jana Holotňáková   
 skglto@skgeodesy.sk 053/281 8201 
4. Správca siete:  Ing. Dušan Kravec   
 skgladm@skgeodesy.sk 053/281 8206 
 

Správa katastra Michalovce  
Adresa: Sama Chalupku č. 18, 071 01 Michalovce 
Kontakt. miesto: 056/281 8301  
E-mail: skmi@skgeodesy.sk  
1. Riadite ľ: Ing. Ľudovít Pivarník   
 skmirsk@skgeodesy.sk 056/281 8300 
2. Oddelenie zápisov práv k nehnute ľnostiam:  
 JUDr. František Antonič  
 skmipo@skgeodesy.sk 056/281 8320 
3.  Technické oddelenie:  Ing. Monika Palacková 
  skmito@skgeodesy.sk 056/281 8310 
4.  Oddelenie dokumentácie a poskytovania informácií:  

Ing. Mária Kundrátová  
 skmiio@skgeodesy.sk 056/281 8330 
5.  Správca siete:  Ing. Viktor Lajterčuk 
 kumiadm@skgeodesy.sk 056/281 8306 
 
Pracovisko Ve ľké Kapušany:  
Adresa:  Nám. I. Dobóa č. 4, 079 01 Veľké Kapušany 
Vedúca pracoviska: Ing. Ibolya Belázová  
skkprsk@skgeodesy.sk 056/281 8290 
 

Správa katastra Rož ňava 
Adresa:  Jarná č. 2, 048 01 Rožňava 
Kontakt. miesto: 058/281 8341  
E-mail: skrv@skgeodesy.sk 
1. Riadite ľka:  Ing. Eva Leštachová   
 skrvrsk@skgeodesy.sk 058/281 8340 
2. Oddelenie zápisov práv k nehnute ľnostiam:  
 skrvpo@skgeodesy.sk 058/281 8348 
3.  Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania in formácií:   

Ing. Matej Ambruž  
 skrvto@skgeodesy.sk 058/281 8357 
4.  Správca siete: Ing. Ľudmila Žovinová  
 skrvadm@skgeodesy.sk 058/281 8346 
 

Správa katastra Sobrance  
Adresa:  Hollého č. 18, 073 01 Sobrance 
Kontakt. miesto: 056/281 8361  
E-mail: skso@skgeodesy.sk 
1. Riadite ľka:  JUDr. Mária Vančíková   
 sksorsk@skgeodesy.sk 056/281 8360 
2. Oddelenie zápisov práv k nehnute ľnostiam:  
 JUDr. Mária Vančíková   
 sksopo@skgeodesy.sk 056/281 8360 
3.  Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania in formácií:   
 Ján Olejník  
 sksoto@skgeodesy.sk 056/281 8370 
4. Správca siete:  Ing. Ján Sklár  
            sksoadm@skgeodesy.sk  056/281 8366 
 
 
 
 
 

Správa katastra Spišská Nová Ves  
Adresa:  Markušovská cesta č. 1, 052 01 Spišská Nová Ves 
Kontakt. miesto: 053/281 8221  
E-mail: sksn@skgeodesy.sk 
1. Riadite ľ: Ing. Ladislav Lučivjanský  
 sksnrsk@skgeodesy.sk 053/281 8220 
2. Oddelenie zápisov práv k nehnute ľnostiam: 
 JUDr. Viera Turzáková   
 sksnpo@skgeodesy.sk 053/281 8224 
3.  Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania 

informácií:   Ing. Katarína Pacáková  
 sksnto@skgeodesy.sk 053/281 8230 
4.  Správca siete:  Ing. Eva Sabanošová 
 sksnadm@skgeodesy.sk 053/281 8239 
 

Správa katastra Trebišov  
Adresa:  Námestie mieru č. 804, 075 01 Trebišov 
Kontakt. miesto: 056/281 8401  
E-mail: sktv@skgeodesy.sk 
1. Riadite ľka:  Ing. Iveta Lešková   
 sktvrsk@skgeodesy.sk 056/281 8400 
2. Oddelenie zápisov práv k nehnute ľnostiam:  
 JUDr. Iveta Ivanocová  
 sktvpo@skgeodesy.sk 056/281 8412 
3.  Technické oddelenie:  Ing. Vojtech Duč  
 sktvto@skgeodesy.sk 056/281 8390 
4.  Oddelenie dokumentácie a poskytovania informácií: 

Ing. Júlia Kantorová  
 sktvio@skgeodesy.sk 056/281 8410 
5. Správca siete:  Ing. Andrea Štefanišinová  
 sktvadm@skgeodesy.sk 056/281 8417 
 
Pracovisko Krá ľovský Chlmec:  
Adresa:  Hlavná č. 105, 077 01 Kráľovský Chlmec 
Kontakt. miesto: 056/281 8421 Fax: 056/6280 330 
E-mail: skch@skgeodesy.sk 
Vedúca pracoviska:  JUDr. Kornélia Papayová, PhD. 
skchrsk@skgeodesy.sk   056/281 8420 
 

Komora geodetov a kartografov  
Adresa zasielania pošty: Na paši 4, 821 02 Bratislava  
Telefón/Fax: 02/4488 8348   
E-mail: komorag@mail.t-com.sk 
http: //www.kgk.sk/ 
1. Predseda predstavenstva:  Ing. Vladimír Stromček  
 Geodézia a.s., Hollého 7, 010 50 Žilina  
 041/5620 824  Fax: 041/5620 824   
 E-mail: stromcek@geodezia.sk 
2. Predseda skúšobnej komisie:   
         Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. 
 Dekan SvF STU Bratislava 
 Radlinského 11, 813 68 Bratislava  
 Tel.: 02/5927  4471, 4472 Fax: 02/5296 7027 
 E-mail: alojz.kopacik@stuba.sk 
3. Predseda dozornej rady:  Ing. Vladimír Vázal 
         Slovenské elektrárne, a. s., OZ Vodné elektrárne 

Soblahovská 2, 911 69 Trenčín 
 032/6542 157  Fax:032/6542 116 
 E-mail: vladimir.vazal@enel.com 
4. Predseda disciplinárnej komisie:  Ing. Jozef Pobjecký  
 GEOMost s. r. o., Záhradnícka 7, 811 07 Bratislava 
 02/5556 2474 Fax: 02/5556 2474  
 E-mail: pobjecky@geomost.sk  
 
 

 
 
 
 
Poznámka: Stránkové hodiny správ katastra sú zverejne né na stránke /www.skgeodesy.sk/ 
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G e o d e t i c k ý    a    k a r t o g r a f i c k  ý    b u l l e t i n 
 

č. 1/2011 
 

Schválil predseda redakčnej rady 
Geodetického a kartografického bulletinu  

Ing. Jozef Vl ček dňa 3. júna 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informácia k obnovenému vydávaniu 
 

Geodetický a kartografický bulletin bol zriadený rozhodnutím predsedu 
Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky zo 16. júna 2008 
č. P – 3629/2008 o zriadení Geodetického a kartografického bulletinu (ďalej 
len „rozhodnutie o zriadení bulletinu“). Po jeho zriadení boli v roku 2009 
vydané 3 čísla Geodetického a kartografického bulletinu (ďalej len „GaK 
bulletin“) ako prílohy Spravodajcu Úradu geodézie, kartografie a katastra 
Slovenskej republiky. V ďalšom období sa GaK bulletin nevydával. 

Rozhodnutím predsedníčky Úradu geodézie, kartografie a katastra 
Slovenskej republiky č. P – 33439/2011 zo dňa 17. mája 2011 sa v nad-
väznosti na organizačné zmeny na Úrade geodézie, kartografie a katastra 
Slovenskej republiky (ďalej len „ÚGKK SR“) zmenilo pôvodné rozhodnutie 
o zriadení GaK bulletinu a vydaním tohto čísla – 1/2011 sa jeho vydávanie 
obnovuje. 

Cieľom GaK bulletinu je formou otázok a odpovedí z oblasti vecnej 
pôsobnosti rezortu ÚGKK SR pôsobiť pri tvorbe jednotnej metodiky a pri 
zabezpečovaní dodržiavania ústavnosti a zákonnosti v oblasti geodézie 
a kartografie.  

GaK bulletin je obdobou Katastrálneho bulletinu, ktorý v prevažnej miere 
rieši právne otázky z oblasti katastra nehnuteľností. GaK bulletin je určený 
pre vnútornú potrebu rezortu ÚGKK SR. Na požiadanie ho možno 
poskytovať aj mimorezortným orgánom, ako aj iným právnickým a fyzickým 
osobám. 
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Otázka č. 1: 
 
Aké náležitosti má obsahova ť technická správa záznamu podrobného 
merania zmien? 
 
Odpove ď č. 1: 
 

Technická správa záznamu podrobného merania zmien (ďalej len „ZPMZ“) 
obsahuje údaje, ktoré opisujú predmet, účel, postup a výsledky merania vo 
forme číselných a popisných údajov, ktoré nemožno zobraziť v grafickom 
zobrazení doterajšieho stavu nehnuteľností a návrhu zmien ZPMZ - § 49 
ods. 1 písm. b) vyhlášky ÚGKK SR č. 461/2009 Z. z. v znení vyhlášky ÚGKK 
SR č. 74/2011 Z. z. (ďalej len „vyhláška 461/2009 Z. z.“).  

Obsah technickej správy možno rozdeliť na niekoľko základných častí, 
ktoré možno vzájomne kombinovať alebo meniť ich poradie podľa použitého 
softvéru. Údaje sa uvádzajú vo forme tabuliek alebo výpisu príslušného 
softvéru. Súčasťou technickej správy sú vo forme prílohy aj geodetické údaje 
o použitých bodoch ŠPS, PGB a bodoch PPBP. 

Časti technickej správy: 

1. názov časti ZPMZ  
• „Technická správa k ZPMZ č. XXX, katastrálne územie XY“ 

2. zoznam súradníc daných bodov ur čených v JTSK03 
a) body sa uvedú v poradí: 

• body Štátnej priestorovej siete (ďalej len „ŠPS“), 
• podrobné geodetické body (ďalej len „PGB“), 
• pomocné meračské body (ďalej len „ PMB“) z iných ZPMZ, 
• podrobné body z iných ZPMZ, 

b) k bodom ŠPS a PGB sa prikladajú geodetické údaje, 
c) v zozname súradníc sa uvedie 

• úplné číslo bodu, 
• súradnice y, x určené v JTSK03 a výška H určená v Bpv (ak je 

k dispozícii), 
• súradnice ϕ, λ a helips určené v ETRS89 (ak sú k dispozícii) 

čísla bodov a súradnice sa uvedú v súlade s podkladmi poskytnutými 
správou katastra; 

3. zoznam súradníc daných bodov ur čených v súradniciach platnej 
katastrálnej mapy, resp. ur čených v JTSK 

a) body sa uvedú v poradí: 
• podrobné body, 
• body Štátnej trigonometrickej siete (ďalej len „ŠTS“), body 

podrobného polohového bodového poľa (ďalej len „PPBP“), ak 
boli použité ako identické body, 

b) k bodom ŠTS a PPBP sa prikladajú geodetické údaje, 
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c) v zozname súradníc sa uvedie 
• úplné číslo bodu, 
• súradnice y, x určené v súradniciach platnej katastrálnej mapy, 

resp. určené v JTSK a výška H v Bpv (ak je k dispozícii), 
• kód kvality podrobného bodu 
čísla bodov a súradnice sa uvedú  v súlade s podkladmi poskytnu- 
tými správou katastra; 

4. záznam z ur čenia súradníc bodov – zápisník meraných veli čín 
s výpo čtom súradníc bodov 

a) určenie súradníc sa uvedie podľa metód v poradí: 
• určenie metódami globálnych navigačných satelitných systémov 

(ďalej len “GNSS“), 
• určenie terestrickými metódami podľa geodetických úloh (napr. 

polárna, ortogonálna a pod.), 
• určenie kartometricky, 

b) ak záznam obsahuje okrem meraných veličín aj súradnice bodov 
a ďalšie poznámky k bodom, nemusí byť vyhotovený samostatný 
zoznam súradníc, 

c) pri bodoch určených GNSS je možné uviesť aj súradnice ϕ, λ a helips 
určené v ETRS89, 

d) kartometrické určenie súradníc bodov sa uvedie vo forme zoznamu 
súradníc; 

5. zoznam súradníc novour čených bodov v JTSK03 
a) body sa uvedú v poradí: 

• PMB, 
• podrobné body, 
• body ŠTS a PPBP, ak boli určené ako identické body, 

b) v zozname súradníc sa uvedie 
• úplné číslo bodu, 
• súradnice y, x určené v JTSK03 a výška H určená v Bpv (ak je 

k dispozícii), 
• súradnice ϕ, λ a helips určené v ETRS89 (ak sú k dispozícii), 
• kód kvality podrobného bodu (T=1), 
• poznámka k bodu, 

c) v poznámke sa uvedie skutočnosť či ide o: 
• identický bod, 
• overenie polohy bodu, 
• kontrolný charakter merania 
poznámka sa uvedie zrozumiteľnou formou, napr. popisom alebo 
skratkou; 

6. zoznam súradníc novour čených bodov ur čených v súradniciach 
platnej katastrálnej mapy, resp. ur čených v JTSK 

a) zoznam obsahuje podrobné body, 
b) v zozname súradníc sa uvedie 
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• úplné číslo bodu, 
• súradnice y, x určené v súradniciach platnej katastrálnej mapy, 

resp. určené v JTSK a výška H určená v Bpv (ak je k dispozícii), 
• kód kvality podrobného bodu, 
• poznámka k bodu 
poznámka sa uvedie zrozumiteľnou formou, napr. popisom alebo 
skratkou; 

7. výpo čet výmer parciel a dielov parciel 
a) výpočet sa uvedie pre každú parcelu alebo diel samostatne, 
b) vo výpočte sa uvedie 

• číslo parcely alebo dielu parcely, 
• zoznam lomových bodov obvodu parcely v poradí výpočtu, 
• výmera zaokrúhlená na celé m2, 

c) vo výpočte môžu byť uvedené aj 
• súradnice lomových bodov y, x, 
• omerné miery medzi lomovými bodmi, 
• výmera pred zaokrúhlením; 

8. výsledky overenia dosiahnutej presnosti 
a) uvedie sa spôsob overenia dosiahnutej presnosti (§ 59 ods. 5 

vyhlášky 461/2009 Z. z.) 
b) výsledok overenia sa uvedie v číselnej forme a vo forme klauzuly 

zrozumiteľnou formou, napr.: „Presnosť určenia súradníc zodpo-
vedá predpisom.“; 

9. ďalšie skuto čnosti súvisiace s meraním a výpo čtami 
a) spôsob pripojenia meračskej siete, najmä 

• dátum a čas pripojenia k SKPOS vrátane prihlasovacieho mena, 
• použitie referenčnej stanice umiestnenej na bode ŠPS alebo 

PGB spolu s dodacím e-mailom RINEXu, 
b) iné výpočty a merania ako je: polygónový ťah, rajón, transformácia 

a pod., 
c) účel a použitie transformačnej služby, 
d) ďalšie údaje o meraní a výpočtoch, napr.: 

• ak neboli prevzaté body určené v JTSK03 z iného ZPMZ, lebo 
sa overením zistilo, že nespĺňajú stanovené kritériá, 

• pri výpočte výmer parciel, ak výmery zostatkov parciel nezod-
povedajú stanoveným kritériám, 

e) ďalšie skutočnosti, ktoré považuje zhotoviteľ za potrebné uviesť, 
f) dátum vyhotovenia technickej správy a podpis zhotoviteľa. 

 
Otázka č. 2: 
 
Čo má obsahova ť grafické znázornenie doterajšieho stavu nehnu-
teľností a návrh zmien, ktorý je sú časťou záznamu podrobného 
merania zmien? 
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Odpove ď č. 2: 
 

Grafické znázornenie doterajšieho stavu nehnuteľností a návrh zmien 
(ďalej len „grafické znázornenie“) má obsahovať tie náležitosti, ktoré boli 
stanovené pre „náčrt“, ktorého vzor je v prílohe č. 4 k Smerniciam na 
meranie a vykonávanie zmien v súbore geodetických informácií katastra 
nehnuteľností (O-84.11.13.31.22.00-99). Tento vzor je potrebné aktualizovať 
v súlade so zmenenými predpismi. Napr. spôsob využívania pozemku 
„stavebné miesto“ v súčasnosti už neexistuje a preto, ak je to potrebné, treba 
uvádzať aktuálne spôsoby využívania uvedené v prílohe č. 2 vyhlášky ÚGKK 
SR č. 461/2009 Z. z. v znení vyhlášky ÚGKK SR č. 74/2011 Z. z. Nakoľko 
grafické znázornenie je kópiou alebo zväčšeninou príslušnej časti 
katastrálnej mapy má obsahovať, okrem iného, aj všetko, čo obsahuje 
katastrálna mapa.  

V súvislosti s určením novej národnej realizácie S-JTSK - JTSK03 je 
potrebné prečíslovať pôvodné existujúce body, ak boli určené v JTSK03. 
Prečíslovanie sa vykoná vhodným spôsobom tak, aby bol vzťah pôvodného 
čísla a nového čísla jednoznačný napr. prečiarknutím pôvodného čísla 
červenou čiarou a napísaním nového čísla červenou farbou. 

V prípade, že niektoré číselné údaje, bežne vyznačované v grafickom 
znázornení, ako napr. kontrolné miery, nie je možné vyznačiť, pretože by 
spôsobili nejednoznačnosť a neprehľadnosť údajov, možno ich uviesť 
vhodným spôsobom do technickej správy. 

Vyhotovené grafické znázornenie nesmie byť v nesúlade s údajmi 
uvedenými v technickej správe a v geometrickom pláne, pokiaľ sú tieto údaje 
spoločné alebo majú na seba nadväzovať. Základnou podmienkou, ktorú 
musí grafické znázornenie spĺňať je, aby údaje v ňom boli jednoznačné 
a zrozumiteľné pre osoby, ktorým je určené, t. j. pre geodetov a kartografov. 
 
Otázka č. 3: 
 
Musí sa spojenie výsledkov merania v JTSK03 s katas trálnou mapou 
realizova ť len s využitím identických bodov? 
 
Odpove ď č. 3: 
 

Nie, nemusí. Ak je platná katastrálna mapa vyhotovená v S-JTSK meraním 
(nie transformáciou – VKMn), možno meračskú sieť popri povinnom určení 
v JTSK03 zároveň určiť v pôvodnej realizácii S-JTSK, v ktorej sa spravuje 
mapa. Môže to byť realizované viacerými spôsobmi používanými aj pred 
zavedením JTSK03, ktoré zaručujú potrebnú presnosť, vrátane pripojenia na 
body podrobného polohového bodového poľa. Následne možno všetky nové 
body určené z tejto meračskej siete vypočítať aj v S-JTSK, čím dôjde 
k spojeniu výsledkov merania v JTSK03 s obsahom katastrálnej mapy. Tým 
je splnené ustanovenie § 55 ods. 3 vyhlášky ÚGKK SR č. 461/2009 Z. z. 
v znení vyhlášky č. 74/2011 Z. z. (ďalej len „vyhláška“). Možno odporučiť, ak 
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je to možné, zároveň zamerať aj identické body, ktoré však budú plniť len 
kontrolnú funkciu a ich polohu nie je nevyhnutné overovať podľa § 56 ods. 2 
vyhlášky. Možno predpokladať, že tento postup bude presnejší, ako postup 
s využitím identických bodov. 

Vo výnimočných prípadoch, kedy nebude možné nájsť identické body             
(v extraviláne) a nemožno vykonať ani iné pripojenie na S-JTSK (trigono-
metrické body, body PPBP) možno použiť na prevod z JTSK03 do S-JTSK 
rezortnú transformačnú službu prístupnú na webovom sídle ÚGKK SR. Ak je 
katastrálna mapa spravovaná v papierovej (analógovej) forme v uhorských 
súradnicových systémoch, je potrebné vykonať aj ďalšiu transformáciu do 
príslušného systému. Tento atypický spôsob spojenia výsledkov merania 
s mapou sa zdôvodní v technickej správe. 
 
Otázka č. 4: 
 
Prečo je potrebné uvádza ť súradnice nových bodov ur čených 
v súradnicovom systéme mapy (spravidla v S-JTSK) v technickej 
správe, ke ď sú aj obsahom vektorového geodetického podkladu 
transformovaného VGPt? 
 
Odpove ď č. 4: 
 

VGPt predstavuje elektronickú formu ceruzkového zákresu nového stavu 
do mapy v papierovej podobe. Podobne ako súbor XML predstavuje priamo 
aktualizačný súbor pre zmenu v údajoch súboru popisných informácií, tak 
VGPt predstavuje priamo aktualizačný súbor pre zmenu údajov v súbore 
geodetických informácií. 

Údaje uvedené v technickej správe majú predstavovať komplexný prehľad 
o meraní, o spracovaní merania a o výpočtoch spolu s výsledkami, ktorými 
sú súradnice novourčovaných bodov v JTSK03, súradnice novourčovaných 
bodov v súradnicovom systéme mapy a výmery parciel nového stavu. 
 
Otázka č. 5: 
 
Ako vykonáva ť výpo čet výmer parciel a ich dielov pri vyhotovovaní 
geometrických plánov po zavedení JTSK03? 
 
Odpove ď č. 5: 
 

Výpočet výmer parciel a ich dielov pri vyhotovovaní geometrických plánov 
je odbornou činnosťou zhotoviteľa, ktorú kontroluje autorizovaný geodet 
a kartograf a z hľadiska nadväznosti na platný katastrálny operát, ako 
aj z hľadiska súladu jednotlivých častí operátu geometrického plánu aj 
úradný overovateľ. Zhotoviteľ je záväzne viazaný ustanoveniami zákona NR 
SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných 
práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov 
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a ustanoveniami vyhlášky ÚGKK SR č. 461/2009 Z. z. v znení vyhlášky 
ÚGKK SR č. 74/2011 Z. z. (ďalej len „vyhláška“). Spôsob výpočtu sa musí 
preukázať v technickej správe záznamu podrobného merania zmien tak, aby 
overovatelia mohli skontrolovať splnenie kvalitatívnych podmienok, 
nadväznosť na platné údaje katastra a súlad jednotlivých častí operátu 
geometrického plánu. 

Nižšie uvedený spôsob a postup výpočtu výmer parciel a dielov, 
v jednotlivých prípadoch, v závislosti od stavu katastrálnej mapy a spôsobu 
jej spravovania, je preto odporú čaním.  Predložené odporúčanie nemôže 
pokryť všetky atypické prípady, ktoré sa v praxi vyskytnú. Tie treba riešiť po 
konzultácii medzi viacerými odborníkmi, prípadne aj po konzultácií 
s úradnými overovateľmi. Tie časti odporúčania, ktoré sú nevyhnutné na 
splnenie záväzných kvalitatívnych podmienok, je však nevyhnutné 
rešpektovať. 

V odporúčaní sú použité tieto pojmy: 

Nová parcela –  parcela, ktorá je predmetom geometrického plánu, napriek 
tomu, že nemusí mať všetky hranice nové, resp. nemusí mať žiadnu hranicu 
novú (zmenenú). 
Zmenená parcela –  parcela, ktorá je dotknutá zmenou, menia sa jej hranice 
a výmera, jej časť (diel) sa stáva súčasťou novej parcely. 
Diely parciel – časti pôvodných parciel, z ktorých sa skladá nová parcela. 

Pri výpočte výmer parciel a dielov je nutné rešpektovať nasledujúce 
zásady: 
1. Záväzné sú výmery uvedené v katastrálnom operáte – v súbore 

popisných informácií (ďalej len „SPI“). Takto evidované výmery sú 
výmerami parciel doterajšieho stavu výkazu výmer ku geometrickému 
plánu (ďalej len „GP“). 

2. Rozdiel medzi výmerou parcely registra „C“ vedenou v súbore 
geodetických informácií (ďalej len „SGI“), t. j. vo vektorovej katastrálnej 
mape alebo kontrolne určenou z analógovej (papierovej) katastrálnej 
mapy a výmerou vedenou v SPI nesmie prekročiť hodnoty stanovených 
krajných odchýlok vypočítaných podľa § 58a ods. 2 vyhlášky. Ak sa 
preukáže, že táto podmienka nie je splnená, správa katastra vykoná 
opravu. Vykonávať výpočet výmer na účely vyhotovenia GP možno až po 
vykonaní opravy. 

3. Výmery nových parciel sa vždy vypočítajú zo súradníc lomových bodov 
obvodu každej parcely - § 58a ods.1 vyhlášky. 

4. Ak výmery parciel uvedené v SPI sú vypočítané zo súradníc bodov 
obvodov parciel (evidovaných vo vektorových katastrálnych mapách 
číselných (ďalej len „VKMč“), niektorých vektorových katastrálnych ma-
pách nečíselných (ďalej len „VKMn“) a niektorých analógových mapách 
vyhotovených v S-JTSK), potom sa aj výpočet výmer zmenených parciel 
a dielov vykonáva zo súradníc určených v realizácii súradnicového 
systému týchto máp. 
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5. Výmery zmenených parciel a dielov sa nemusia vypočítať zo súradníc 

vtedy, ak sa spravuje katastrálna mapa v papierovej (analógovej) forme, 
pričom výmery parciel vedené v SPI neboli vypočítané zo súradníc. 
Odporúča sa však aj v týchto prípadoch výmery vypočítať zo súradníc 
určených na tento účel kartometricky. V prípadoch delenia parciel na 
časti s veľmi rozdielnou výmerou možno použiť aj výpočet výmer 
zmenených parciel a dielov odpočtom bez následnej kontroly – kritéria sú 
uvedené v § 30 ods. 9 Smerníc na meranie a vykonávanie zmien v SGI 
(O 84.11.13.31.22.00-99). 

6. Súradnice bodov obvodu parcely použité na výpočet výmery musia byť 
určené v jednom súradnicovom systéme a jeho jednej realizácii. 
Nemožno na výpočet výmer použiť napr. kombináciu súradníc v S-JTSK 
a v JTSK03. Niekedy je nevyhnutné použiť súradnice bodov určené 
v jednej realizácii súradnicového systému avšak rozdielnej presnosti 
(kombinovať súradnice z priameho merania so súradnicami určenými 
kartometricky alebo prostredníctvom identických bodov). Súradnice 
všetkých bodov použité na výpočet výmer musia byť uvedené 
v technickej správe. 

7. Pri výpočte výmer sa musí rešpektovať doterajšie geometrické a poloho-
vé určenie nezmenených hraníc pozemkov dané súradnicami lomových 
bodov parciel, ak sú súradnice súčasťou SGI napr. u VKMč, VKMn alebo 
u analógových máp vyhotovených v S-JTSK, ak súradnice existujú 
v podobe písomného zoznamu alebo digitálneho zoznamu (VTX, STX). 
Takéto súradnice možno zmeniť (spresniť) len so súhlasom všetkých 
dotknutých vlastníkov. 

Postup výpočtu výmer v jednotlivých prípadoch: 
 

1. KATASTRÁLNA MAPA JE SPRAVOVANÁ V DIGITÁLNEJ FORM E 
AKO VEKTOROVÁ KATASTRÁLNA MAPA (VKM) 

1.1 Katastrálne územia, kde je spravovaná VKM č 

Výpočet výmer nových parciel, ich dielov, ako aj zmenených parciel sa 
vykoná zo súradníc bodov obvodu príslušnej parcely alebo dielu určených 
v systéme VKMč, t. j. v S-JTSK. 

Poznámka: 

Súradnice lomových bodov nových hraníc možno určiť na základe 
terestrického merania v S-JTSK, ak sa meračská sieť určí popri povinnom 
určení v JTSK03 zároveň v S-JTSK. Ak sa meračská sieť určí len v JTSK03, 
súradnice lomových bodov nových hraníc sa určia v S-JTSK s využitím 
identických bodov. Ak sa určia všetky alebo len niektoré lomové body 
pôvodných hraníc pozemku, ktoré sa považujú za identické a nezmenené 
meraním v JTSK03 a následne s využitím identických bodov v S-JTSK, 
alebo priamo v S-JTSK, výsledky sa považujú za kontrolné meranie. 

Ak sa v prípade určenia všetkých bodov obvodu parcely v JTSK03 vypočíta 
výmera, táto sa považuje za kontrolnú. Ak súradnice niektorého bodu ne-
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vyhovujú kritériám presnosti (v závislosti od pôvodnej presnosti ich určenia), 
znamená to chybu v katastri, ktorú má opraviť správa katastra. Vo vyho-
tovení GP možno pokračovať až po oprave chyby. Aj keď budú novourčené 
súradnice bodov nezmenených hraníc určené presnejšie ako pôvodné, 
použijú sa na výpočet výmer parciel pôvodne určené súradnice z VKMč. Ak 
by sa použili nové (spresnené) súradnice nezmenených hraníc pozemku, 
zmenilo by sa geometrické a polohové určenie susedných, dotknutých 
pozemkov a aj ich výmery. Takúto zmenu však možno vykonať len so 
súhlasom všetkých dotknutých vlastníkov. 

 
1.2 Katastrálne územia, kde je spravovaná VKMn a vý mery v SPI sú 

vypo čítané zo súradníc podrobných bodov 

Výpočet výmer nových parciel, ich dielov, ako aj zmenených parciel sa 
vykoná zo súradníc bodov obvodu príslušnej parcely alebo dielu určených 
v systéme VKMn, t. j. v S-JTSK, ktorá vznikla transformáciou rastra pôvodnej 
analógovej mapy. Na prevod súradníc nových bodov určených v JTSK03 do 
S-JTSK (do systému mapy) sa využijú identické body. 

Poznámka: 

Rozdiel medzi VKMč a VKMn je v presnosti geometrického a polohového 
určenia hraníc a v miere súladu so skutočným stavom, kde možno očakávať 
oproti VKMč rozdiely. Ak stav vo VKMn nemožno považovať za chybný 
(chybné zobrazenie hraníc parciel) musí sa rešpektovať a meniť sa môže len 
spôsobom obdobným ako u VKMč – po súhlase všetkých dotknutých 
vlastníkov. Aj po vykonaní zmeny prostredníctvom GP musia byť výmery 
vypočítané zo súradníc VKMn. 

Ak nemožno určiť všetky body obvodu nových parciel meraním v JTSK03, 
je nutné na výpočet výmer použiť kombináciu súradníc z mapy a súradníc 
novo určených v JTSK03 a prevedených do systému mapy s využitím 
identických bodov. 

V prípadoch, keď nemožno nájsť identické body ani iné identické prvky na 
spresnenie zákresu do mapy (v extraviláne), možno použiť na transformáciu 
medzi JTSK03 a S-JTSK rezortnú  transformačnú službu, ktorá zabezpečí 
transformáciu s využitím modelu rezíduí. Uvedený postup sa uvedie 
a zdôvodní v technickej správe. V týchto prípadoch budú spravidla všetky 
hranice parcely (parciel), ktoré sú predmetom GP nové. Aj v týchto 
prípadoch sa vypočítajú výmery zo súradníc v S-JTSK. Ak sa zároveň 
vypočítajú výmery aj zo súradníc v JTSK03, považujú sa tieto za kontrolné. 
Možno predpokladať, že u bežných parciel (cca do 1000 m2) budú obe 
výmery rovnaké. Ak kvalita VKMn hrubo geometricky nezodpovedá 
skutočnému stavu a výmery nových parciel by sa značne skreslili, je 
potrebné dohodnúť so správou katastra iný postup výpočtu výmer nových 
parciel, v dôsledku čoho sa prestane udržiavať súlad SPI a SGI založený na 
výpočte všetkých výmer zo súradníc katastrálnej mapy. 
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1.3 Katastrálne územia, kde je spravovaná VKMn a vý mery v SPI nie sú 

vypo čítané zo súradníc podrobných bodov 

Alternatíva č. 1 
Výpočet výmer nových parciel, ich dielov, ako aj zmenených parciel sa 

vykoná zo súradníc bodov obvodu parciel a dielov určených v systéme 
VKMn, t. j. v S-JTSK, ktorá vznikla transformáciou rastra pôvodnej haló-
govej mapy. Na prevod súradníc nových bodov určených v JTSK03 do S-
JTSK (do systému mapy) sa využijú identické body. 

Výmery dielov parciel, ktoré tvoria nové parcely, sa pri výpočte uzavrú na 
výmery nových parciel, lebo sú počítané z tých istých súradníc. Výmery 
zmenených parciel sa však pri takomto výpočte neuzavrú na výmery vedené 
v SPI. Uzáver (vyrovnanie) na výmeru uvedenú v SPI sa vykoná odpočtom 
výmer zmenených parciel. Výmery zmenených parciel vypočítaných 
odpočtom sa porovnajú s výmerami určenými zo súradníc. Ak výmery 
zmenených parciel vypočítané odpočtom nebudú spĺňať kritéria určené vo 
vyhláške, uvedie sa táto skutočnosť v technickej správe, pričom sa uvedú tak 
hodnoty skutočných rozdielov, ako aj dovolené kritériá. 

Poznámka: 

Pred vyhotovením GP sa porovnajú výmery parciel uvedené v SPI, ktoré 
budú dotknuté GP s výmerami zo súradníc VKMn. Ak rozdiely výmer 
prekračujú kritéria uvedené vo vyhláške je potrebné požiadať správu katastra 
o opravu výmer a vo vyhotovení GP pokračovať až po oprave. 

Ak po výpočte výmer pre GP, niektoré výmery zmenených (zostatkových) 
parciel vypočítané odpočtom nebudú spĺňať stanovené kritéria (uvedené to 
bude v technickej správe) a správa katastra ich neopraví po zápise zmeny 
(GP) do katastra, požiada o opravu, v prípade zistenia, vlastník alebo 
geodet, ktorý bude v tejto lokalite vyhotovovať GP v budúcnosti. 

V prípadoch, keď nemožno nájsť identické body ani iné identické prvky na 
spresnenie zákresu do mapy (v extraviláne), možno použiť na transformáciu 
medzi JTSK03 a S-JTSK rezortnú transformačnú službu, ktorá umožňuje 
transformáciu s využitím modelu rezíduí. Uvedený postup sa uvedie 
a zdôvodní v technickej správe. V týchto prípadoch budú spravidla všetky 
hranice parcely (parciel), ktoré sú predmetom GP nové. Aj v týchto 
prípadoch sa vypočítajú výmery zo súradníc v S-JTSK. Ak sa zároveň 
vypočítajú výmery aj zo súradníc v JTSK03, tieto sa považujú za kontrolné. 
Možno predpokladať, že u bežných parciel (cca do 1000 m2) budú obe 
výmery rovnaké 

Alternatíva č. 2 
Dá sa aplikovať v prípade, ak predmetom GP sú len nové hranice alebo ak 

všetky lomové body nezmenených hraníc parciel, ktoré sú predmetom GP, 
sú v teréne nájdené, skontrolované a sú považované za identické s bodmi 
zobrazenými v mape alebo boli pred meraním vytýčené. Výsledkom je, že 
všetky lomové body, ktoré sú predmetom GP (nových hraníc a aj 
nezmenených hraníc) sú ur čené v JTSK03.  
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Postup výpočtu: 

Stav katastrálnej mapy sa cez identické body prevedie do JTSK03 
a v JTSK03 sa zo súradníc vypočítajú výmery nových parciel a dielov parciel. 
Výmery nových parciel sa vypočítajú zo súradníc určených meraním. Výmery 
dielov parciel sa vypočítajú zo súradníc určených meraním v kombinácii zo 
súradnicami prevedenými z mapy (všetky sú v JTSK03). Výmery zmenených 
parciel sa vypočítajú odpočtom. Výmery vypočítané odpočtom sa skontrolujú 
ich porovnaním s výmerami vypočítanými zo súradníc mapy (nie zo súradníc 
JTSK03). To sa dá realizovať až po spracovaní VGPt. Ak výmery 
zostatkových parciel vypočítané odpočtom nebudú spĺňať kritéria určené vo 
vyhláške, uvedie sa táto skutočnosť v technickej správe, pričom sa uvedú tak 
hodnoty skutočných rozdielov, ako aj dovolené kritériá. 

Poznámka: 

Ako u alternatívy č. 1. Na zobrazenie zmeny do mapy – vyhotovenie VGPt, 
je však nutné vykonať aj prevod z JTSK03 do systému mapy s využitím 
identických bodov.  

 
2. KATASTRÁLNA MAPA JE SPRAVOVANÁ V PAPIEROVEJ (ANA LÓ-

GOVEJ) FORME 
2.1 Katastrálne územia, kde je katastrálna mapa vyh otovená a 

spravovaná v S-JTSK 

2.1.1 Katastrálna mapa so súradnicami podrobných bo dov, výmery 
parciel sú vypo čítané zo súradníc 

 
Výpočet výmer sa vykoná obdobne ako v tých územiach, kde je 

spravovaná VKMč. Výpočet výmer zmenených parciel, v prípadoch delenia 
na časti s veľmi rozdielnou výmerou (kritéria sú uvedené v § 30 ods. 9 
Smerníc na meranie a vykonávanie zmien v súbore geodetických informácií 
katastra nehnuteľností (O 84.11.13.31.22.00-99)), sa vykoná odpočtom, bez 
následnej kontroly. 

Poznámka: 

Tieto mapy neboli vždy aktualizované korektne a budú prípady, že nie 
všetky potrebné súradnice v S-JTSK budú k dispozícii. V takýchto prípadoch 
je potrebné získať súradnice výpočtom z príslušného záznamu podrobného 
merania zmien a ak to nie je možné, určiť ich kartometricky z analógovej 
mapy alebo z jej rastra. V takýchto prípadoch pravdepodobne nebudú 
výmery vedené v SPI zodpovedať výmerám zo súradníc. Na vyhotovenie GP 
bude potrebné výmery uzavrieť na stav SPI odpočtom u zmenených parciel. 
Výmery vypočítané odpočtom (ak nie je aplikovaný postup podľa § 30 ods. 9 
Smerníc ...) je potrebné porovnať s výmerami vypočítanými zo súradníc. Ak 
výmery zostatkových parciel vypočítané odpočtom nebudú spĺňať kritéria 
určené vo vyhláške, uvedie sa táto skutočnosť v technickej správe, pričom sa 
uvedú tak hodnoty skutočných rozdielov, ako aj dovolené kritéria. V tech-
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nickej správe je potrebné uviesť aj ostatné skutočnosti, t. j. prečo sa použil 
tento spôsob výpočtu a ako sa vypočítali chýbajúce súradnice. 
 
2.1.2 Katastrálna mapa bez súradníc podrobných bodo v, výmery 

parciel sú vypo čítané graficky 
 

Výpočet výmer nových parciel, ich dielov, ako aj zmenených parciel sa 
vykoná zo súradníc bodov obvodu parciel a dielov určených v S-JTSK. Na 
prevod súradníc nových bodov určených v JTSK03 do S-JTSK (do systému 
mapy) sa využijú identické body. Súradnice identických bodov v S-JTSK 
možno získať: 

• z geodetických údajov o PBPP, ak takéto body boli použité ako 
identické, 

• výpočtom z príslušnej dokumentácie (súradnice bodov PPBP + 
zápisník z mapovania alebo údaje zo ZPMZ), 

• kartometricky, odmeraním z mapy alebo z jej rastra. 
Súradnice bodov, potrebných na výpočet výmer, ktoré neboli určené 
v JTSK03 sa získajú: 

• výpočtom z príslušnej dokumentácie (súradnice bodov PPBP + 
zápisník z mapovania alebo údaje zo ZPMZ), 

• kartometricky, odmeraním z mapy alebo z jej rastra. 

Výmery zmenených parciel sa však pri takomto výpočte neuzavrú na 
výmery vedené v SPI. Uzáver (vyrovnanie) na výmeru uvedenú v SPI sa 
vykoná odpočtom. Výmery vypočítané odpočtom sa porovnajú s výmerami 
vypočítanými zo súradníc. Ak výmery zostatkových parciel vypočítané 
odpočtom nebudú spĺňať kritéria určené vo vyhláške, uvedie sa táto 
skutočnosť v technickej správe, pričom sa uvedú tak hodnoty skutočných 
rozdielov ako aj dovolené kritériá. 

Výpočet výmer zmenených parciel, v prípadoch delenia na časti s veľmi 
rozdielnou výmerou (kritéria sú uvedené v § 30 ods. 9 Smerníc na meranie 
a vykonávanie zmien v súbore geodetických informácií katastra nehnu-
teľností (O 84.11.13.31.22.00-99)), sa vykoná odpočtom, bez následnej 
kontroly. V takýchto prípadoch nie je potrebné určovať súradnice všetkých 
bodov obvodu zmenených parciel. 

Poznámka: 

Vyhláška neurčuje povinnosť počítať všetky výmery zo súradníc ale len 
výmery nových parciel. Preto možno u týchto máp zvoliť aj výpočet výmer 
zmenených parciel a dielov iným grafickým spôsobom napr. z mier 
odmeraných na mape a následným výpočtom s využitím jednoduchých 
geometrických obrazcov. Tento spôsob možno aplikovať najmä v prípadoch, 
ak sa zvolí nepriame grafické zobrazenie zmeny do katastrálnej mapy 
(ceruzkový zákres) pomocou priesvitnej fólie a identických bodov. Súradnice 
identických bodov a lomových bodov zmenených parciel, v tomto prípade, 
netreba určovať. 
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2.2 Katastrálne územia kde je katastrálna mapa vyho tovená 

a spravovaná v uhorských súradnicových systémoch 

Alternatíva č. 1 
Dá sa aplikovať v prípade, že predmetom GP sú len nové hranice alebo 

všetky lomové body nezmenených hraníc parciel, ktoré sú predmetom GP, 
sú v teréne vytýčené alebo nájdené, skontrolované, sú považované za 
identické s bodmi zobrazenými v mape a následne meraním určené 
v JTSK03. Výsledkom je, že všetky lomové body, ktoré sú predmetom GP 
(nových hraníc a aj nezmenených hraníc) sú ur čené v JTSK03 na základe 
merania v teréne. 
Postup výpočtu: 

Stav katastrálnej mapy (raster zo SK, alebo raster zhotoviteľa) sa s vy-
užitím identických bodov prevedie do JTSK03 a v JTSK03 sa zo súradníc 
vypočítajú výmery nových parciel, dielov parciel a zmenených parciel. 

Výmery zmenených parciel sa však pri takomto výpočte neuzavrú na 
výmery vedené v SPI. Uzáver (vyrovnanie) na výmeru uvedenú v SPI sa 
vykoná odpočtom. Výmery vypočítané odpočtom sa porovnajú s výmerami 
vypočítanými zo súradníc. Ak výmery zostatkových parciel vypočítané 
odpočtom nebudú spĺňať kritéria určené vo vyhláške, uvedie sa táto 
skutočnosť v technickej správe, pričom sa uvedú tak hodnoty skutočných 
rozdielov, ako aj dovolené kritériá. 

Výpočet výmer zmenených parciel, v prípadoch delenia na časti s veľmi 
rozdielnou výmerou (kritéria sú uvedené v § 30 ods. 9 Smerníc na meranie 
a vykonávanie zmien v súbore geodetických informácií katastra nehnu-
teľností (O 84.11.13.31.22.00-99)), sa vykoná odpočtom, bez následnej 
kontroly. V takýchto prípadoch nie je potrebné určovať súradnice všetkých 
bodov obvodu zmenených parciel. 

Alternatíva č. 2 
Všetky lomové body obvodov parciel, ktoré sú predmetom GP sa neur čia 

v JTSK03 na základe merania v teréne. 
Výpočet výmer sa vykoná tak, ako v alternatíve č. 1, avšak pri výpočte výmer 
nových parciel sa musia kombinovať súradnice určené v JTSK03 meraním 
so súradnicami určenými v JTSK03 z rastra. 

Poznámka k alternatíve č. 1 a č. 2: 

Vyhláška neurčuje povinnosť počítať všetky výmery zo súradníc ale len 
výmery nových parciel. Preto možno u týchto máp zvoliť aj výpočet výmer 
zmenených parciel a dielov iným grafickým spôsobom napr. z mier 
odmeraných na mape a následným výpočtom s využitím jednoduchých 
geometrických obrazcov. Tento spôsob možno aplikovať najmä v prípadoch, 
ak sa zvolí nepriame grafické zobrazenie zmeny do katastrálnej mapy 
(ceruzkový zákres) pomocou priesvitnej fólie a identických bodov. Súradnice 
identických bodov a lomových bodov zmenených parciel, v tomto prípade, 
netreba určovať. 
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Otázka č. 6: 
 
Ktoré údaje operátu geometrického plánu sú predmeto m skúmania 
pred úradným overením geometrického plánu? 
 
Odpove ď č. 6: 
 

Pred úradným overením geometrického plánu postupuje správa katastra 
podľa ustanovení § 45 ods. 2 vyhlášky ÚGKK SR č. 300/2009 Z. z. v znení 
vyhlášky ÚGKK SR č. 75/2011 Z. z. (ďalej len „vyhláška“). V určených 
prípadoch skúma aj dodržanie ustanovení uvedených vo vyhláške ÚGKK SR 
č. 461/2009 Z. z. v znení vyhlášky ÚGKK SR č. 74/2011 Z. z. (ďalej len 
„vyhláška 461/2009 Z. z.“). Predmetom skúmania podľa jednotlivých 
ustanovení vyhlášky je: 

1. § 45 ods. 2 písm. a) vyhlášky – či predložený operát geometrického 
plánu obsahuje sú časti pod ľa osobitného predpisu, (podľa § 50 
vyhlášky 461/2009 Z. z.), t. j. či operát geometrického plánu obsahuje: 
• najmenej štyri vyhotovenia autorizačne overeného geometrického 

plánu (ďalej len „GP“), pričom každý z nich má (§ 47 vyhlášky 
461/2009 Z. z.): 

- popisné pole, 
- grafické znázornenie doterajšieho stavu nehnuteľností a návrh 

zmien (ďalej len „grafická časť GP“), 
- výkaz výmer parciel a dielov parciel, 
• autorizačne overený záznam podrobného merania zmien (ďalej len 

„ZPMZ“), pričom tento má časti (§ 49 vyhlášky 461/2009 Z. z.): 
- popisné pole, 
- grafické znázornenie doterajšieho stavu nehnuteľností a návrh 

zmien (ďalej len „grafická časť ZPMZ“), 
- technickú správu, 
• elektronické podklady na aktualizáciu údajov katastra, t. j.: 
- súbor vo formáte XML, 
- súbor vektorového geodetického podkladu meraného (ďalej len 

„VGPmer“), 
- súbor vektorového geodetického podkladu transformovaného (ďalej 

len „VGPt“). 

2. § 45 ods. 2 písm. b) vyhlášky – vzájomný súlad ú dajov jednotlivých 
súčastí operátu geometrického plánu, t. j. či údaje uvedené v niektorej 
časti operátu geometrického plánu sú v súlade s ostatnými časťami 
operátu geometrického plánu, napr. či: 
• grafická časť GP, grafická časť ZPMZ a VGPt zobrazujú rovnakú 

situáciu, 
• číslo ZPMZ je uvedené v popisnom poli GP, 
• číslo ZPMZ zodpovedá označeniu súborov XML, VGPmer, VGPt 

prípadne VGPuo, 
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• v technickej správe uvedené čísla bodov (daných a novourčených) 
sú v súlade s číslami bodov uvedenými v grafickej časti ZPMZ, 

• čísla novourčených bodov sú v súlade s číslom ZPMZ, 
• v technickej správe uvedené čísla bodov, súradnice a kód kvality 

podrobného bodu pri bodoch určených v JTSK03 sú v súlade 
s VGPmer a grafickou časťou ZPMZ, 

• v technickej správe uvedené čísla bodov, súradnice a kód kvality 
podrobného bodu pri bodoch určených v súradniciach platnej 
katastrálnej mapy, resp. v JTSK sú v súlade s VGPt a grafickou 
časťou ZPMZ, 

• v technickej správe uvedené body, ktoré sú označené poznámkou 
ako identické body sú vo VGPmer a VGPt označené kódom kvality 
podrobného bodu T=1 a symbolom 6 (vo VGPt okrem bodov, ktoré 
sú súčasťou iných objektov), 

• body uvedené vo VGPmer sú uvedené vo VGPt s rovnakým číslom 
bodu a kódom kvality T=1, 

• v technickej správe uvedené čísla bodov, ktoré sú použité na 
výpočet výmer parciel sú v súlade s grafickou časťou ZPMZ a VGPt, 

• v technickej správe uvedené parcelné čísla a vypočítané výmery sú 
v súlade s údajmi vo výkaze výmer GP, 

• parcelné čísla doterajšieho stavu výkazu výmer parciel GP sú 
v súlade s parcelnými číslami zobrazenými v doterajšom stave 
grafickej časti GP a ZPMZ, 

• parcelné čísla nového stavu výkazu výmer parciel GP sú v súlade 
s parcelnými číslami nového stavu grafickej časti GP a ZPMZ. 

3. § 45 ods. 2 písm. c) vyhlášky – súlad východisko vých údajov 
s platnými údajmi katastra, t. j. či východiskové údaje uvedené 
v niektorej časti operátu geometrického plánu sú v súlade s platnými 
údajmi katastra, napr. či: 
• doterajší stav grafickej časti GP a ZPMZ zobrazuje platný stav 

katastrálnej mapy (situácia, parcelné číslo, značka druhu pozemku, 
číslo bodu), 

• údaje uvedené v doterajšom stave výkazu výmer parciel GP sú 
v súlade s platnými údajmi katastra nehnuteľností, 

• body uvedené v technickej správe ako dané body majú súradnice, 
čísla a kód kvality podrobného bodu v súlade s údajmi katastra 
(podľa zoznamov súradníc, VKM a iných ZPMZ), 

• použité podrobné geodetické body majú súradnice a čísla v súlade 
s údajmi katastra (podľa operátu zo zriadenia podrobného 
geodetického bodu). 

4. § 45 ods. 2 písm. d) vyhlášky – súlad ozna čenia nových parciel 
s pridelenými parcelnými číslami,  t. j. či 
• novom stave výkazu výmer parciel GP sú uvedené pridelené 

parcelné čísla, 
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• novom stave grafickej časti GP a ZPMZ sú pridelené parcelné čísla, 
• vo výpočte výmer parciel (v technickej správe) sú použité pridelené 

parcelné čísla. 

5. § 45 ods. 2 písm. e) vyhlášky – súlad ozna čenia záznamov 
podrobného merania zmien s pridelenými číslami, t. j. či ZPMZ je 
označený prideleným číslom. 

6. § 45 ods. 2 písm. f) vyhlášky – súlad čísel novour čených 
podrobných geodetických bodov s pridelenými číslami,  t. j. či: 
• podrobné geodetické body zobrazené v grafickej časti ZPMZ majú 

pridelené čísla bodov, 
• podrobné geodetické body uvedené v technickej správe ZPMZ majú 

pridelené čísla bodov, 
• poznámka: operát zo zriadenia podrobného geodetického bodu sa 

overuje samostatne. 

7. § 45 ods. 2 písm. g) vyhlášky – či podklady na aktualizáciu údajov 
katastra nehnute ľností sú použite ľné na aktualizáciu údajov,  t. j. či: 
• je možné súborom VGPt aktualizovať vektorovú katastrálnu mapu, 
• je možné súborom VGPuo aktualizovať vektorovú mapu určeného 

operátu, 
• je možné súborom XML aktualizovať údaje katastra (platí pre VÚK), 
• poznámka: v systéme SKM sa kontrola vykoná použitím funkcie 

„Kontrola pracovnej oblasti“, v systéme VÚK vykoná kontrolu 
systém. 

8. § 45 ods. 2 písm. h) vyhlášky – či meranie bolo pripojené na aktívne 
geodetické základy alebo spôsobom pod ľa osobitného predpisu, t. j. 
či je v technickej správe uvedený: 
• spôsob pripojenia meračskej siete, 
• v prípade pripojenia na SKPOS: dátum a čas pripojenia k SKPOS 

vrátane prihlasovacieho mena; zároveň sa vykoná kontrola 
pripojenia k SKPOS prostredníctvom príslušného softvéru, 

• v prípade pripojenia na SMARTNET: geodetické údaje podrobného 
geodetického bodu referenčnej stanice SMARTNETU (nevyžaduje 
sa overenie podrobného geodetického bodu), 

• v prípade postprocesingu: dodací e-mail RINEXu, 
• geodetické údaje bodov Štátnej priestorovej siete alebo podrobných 

geodetických bodov, ak bolo použité pripojenie na tieto body. 
   



ÚRAD GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY   
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