
 

 

          ÚRADU GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

______________________________________________________ 
 
Ro�ník XLIV. 2012 V Bratislave  3. 2. 2012  �iastka 1  

______________________________________________________ 
 
 
 
 je ur�ený:  -  organizáciám Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, 

 -  �tátnym orgánom na úseku katastra nehnute!ností,  
 -   fyzickým osobám a právnickým osobám, ktoré vykonávajú �innosti 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 !as"  

1) Usmernenie ÚGKK SR �. P-8813/2011 na odstrá-
nenie chýb a doplnenie chýbajúcich údajov v súbo-
re popisných informácií katastra nehnute!ností 

Oznamovacia !as"  

a)   oznamy 

1) Preh!ad zmien hraníc a výmer katastrálnych území 
a obcí v roku 2011 v Slovenskej republike 

2) Poskytovanie informácií o bonitovaných pôdno-
ekologických jednotkách z katastra nehnute!ností 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Poskytovanie informácií z katastra nehnute!ností 

po zápise Projektu pozemkových úprav 
4) Doplnenie zoznamu katastrálnych území s povin-

nou aktualizáciou vektorovej katastrálnej mapy 
s rozlí�ením typu mapy 

5) Skon�enie tvorby vektorovej mapy ur�eného   
operátu   

b)  informácie o vydaných aktoch riadenia 

Samostatné prílohy   

1. Katastrálny bulletin �. 1/2012 

2.  Geodetický a kartografický bulletin �. 1/2012 
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Normatívna časť 
 
 
 
 
 

1. 
U s m e r n e n i e  

Úradu geodézie, kartografie a katastra 
Slovenskej republiky  

č. P - 8813/2011, zo dňa 21. 12. 2011 
 na odstránenie chýb a doplnenie chýbajúcich 
údajov v súbore popisných informácií katastra 

nehnuteľností  
 

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 

(1) Účelom usmernenia je odstránenie chýb 
a doplnenie chýbajúcich údajov v súbore popisných 
informácií katastra nehnuteľností (ďalej len „SPI KN“) 
pre skvalitnenie poskytovaných údajov, ako aj pre 
migrovanie údajov do nových štruktúr v Centrálnom 
systéme katastra nehnuteľnosti (ďalej len „CSKN“). 

(2) Chybou sa na účely tohto usmernenia rozumie 
chyba zverejnená v protokoloch, výpisoch, zoznamoch 
a náhodne zistený chybný údaj v operáte katastra 
nehnuteľností (ďalej len „kataster“). 

(3) Chyby podľa odseku 2 sa členia podľa 
závažnosti na chyby a varovania.  

Čl. II 
Zverejňovanie chýb 

Katastrálny odbor úradu stanoví v nadväznosti na toto 
usmernenie:  
a) periodicitu generovania protokolov a výpisov chýb 

a zoznamov chybných údajov, 
b) subjekt, ktorý má generovať protokoly a výpisy chýb 

a zoznamy chybných údajov, 
c) spôsob zverejňovania protokolov a výstupov chýb 

a zoznamov chybných údajov, 
d) formu sumárnych tabuliek o prehľade počtov chýb. 

Čl. III 
Odstraňovanie chýb, zmeny a doplnenie údajov 

(1) Oprava chyby v katastrálnom operáte sa 
vykonáva podľa § 59 zákona NR SR č. 162/1995 Z. z.    
o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných 
práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon). 

(2) Zmena údajov katastra, ktorá nemá vplyv na 
vznik, zmenu, alebo zánik práv k nehnuteľnostiam sa 
vykoná z podnetu správy katastra (§ 43 vyhlášky úradu 
č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva katastrálny 
zákon). Ako podklad pre vykonanie zmeny slúži 
dokumentácia nachádzajúca sa v zbierke listín. Ak sa 
takáto dokumentácia v zbierke listín nenachádza, vyzve  

sa vlastník, nájomca, správca alebo iná oprávnená 
osoba na súčinnosť pri poskytovaní údajov katastra 
a ohlasovaní zmien na základe príslušných ustanovení 
katastrálneho zákona.  

Čl. IV 
Zdroje zisťovania chybných údajov a náhodne 

zistených chýb 

Chybné údaje sa zisťujú: 
a) z protokolov migračných chýb, 
b) z protokolov z testovacieho programu WTKN, 
c) z výpisov chýb z importu databáz na katastrálny 

portál, 
d) zo zoznamov nachádzajúcich sa na ftp serveri 

ftp://192.168.20.11/CISTENIE_UDAJOV/, 

e) z operátu katastra náhodným zistením chybného 
údaja. 

Čl. V 
Zoznamy chybných údajov  

1) Zoznamy podľa článku IV písm. d) slúžia na 
sledovanie čistenia operatívne stanovenej konkrétnej 
chyby.  

2) Zoznam chybných údajov v LV v časti C-
ťarchy, v ktorých je uvedené rodné číslo a výška 
pohľadávky je umiestnený na 
ftp://192.168.20.11/CISTENIE_UDAJOV/Rodne cisla/. 

Rodné číslo sa nahradí dátumom narodenia. Výška 
dlhu sa odstráni. 

(3) Zoznam chybných údajov o vlastníkovi bez 
práva k bytu alebo nebytovému priestoru na liste 
vlastníctva (ďalej len „LV“) s bytmi alebo nebytovými 
priestormi je umiestnený na 
ftp://192.168.20.11/CISTENIE_UDAJOV/Priestory/. 

Ak vlastník nevlastní byt alebo nebytový priestor 
(omylom nebol vymazaný), odstráni sa v súlade 
s listinou nachádzajúcou sa v zbierke listín. Ak vlastník 
vlastní byt alebo nebytový priestor, len ho nemá 
zapísaný, zapíše sa byt alebo nebytový priestor na 
vlastníka, v súlade s listinou nachádzajúcou sa 
v zbierke listín preukazujúcou vlastníctvo k tomuto bytu 
alebo nebytovému priestorom a dokumentáciu 
preukazujúcou rozloženie bytov a nebytových 
priestorov v bytovom dome (§ 5 ods. 5 a 7 zákona 
č. 182/1993 Z. z.). V opačnom prípade je potrebné 
poslať výzvu vlastníkovi na predloženie listiny. 

(4) Zoznam chybných údajov o súpisnom čísle 
stavby na parcele sa nachádza na 
ftp://192.168.20.11/CISTENIE_UDAJOV/stavby/  

Záznamy s kódom 1 obsahujú parcelné čísla so 
súpisným číslom (PEC), ktoré sa nachádzajú v tabuľke 
CS, ale na inej parcele. Záznamy s kódom 2 obsahujú 
parcelné čísla (CPA), ktoré sa nachádzajú v tabuľke 
CS, ale obsahujú iné súpisné čísla (PEC). Záznamy 
s kódom 3 obsahujú súpisné čísla (PEC) a parcelné 
čísla (CPA), ktoré sa nenachádzajú v tabuľke CS. 
Zoznamy slúžia na to, aby boli podľa nich preverené 
a do súboru stavieb doplnené také stavby, ktoré boli 
doteraz zapísané len ako súpisné číslo pri parcele, a 
zbierka listín obsahuje verejné alebo iné listiny týkajúce 
sa existencie stavby. 

(5) Zoznam chybných údajov, kde je nesprávne 
zapísaná manželka v bezpodielovom spoluvlastníctve 
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manželov (ďalej len „BSM“) sa nachádza na 
ftp://192.168.20.11/CISTENIE_UDAJOV/BSM/  

Zoznam obsahuje súpis LV, kde sú zapísané dva 
identifikátory pri vlastníkovi. Je potrebné v súlade 
s listinou v zbierke listín prešetriť druhý identifikátor 
a buď doplniť vlastníka alebo druhý identifikátor zrušiť. 

(6) Zoznam chybných údajov, v ktorých je 
nesprávny identifikátor alebo typ identifikátora sa 
nachádza na 
ftp://192.168.20.11/CISTENIE_UDAJOV/Pravnicke_o
soby/ 

Záznamy s kódom 1 obsahujú okrem vyplneného 
identifikačného čísla organizácie (ďalej len „IČO“) aj 
vyplnenú položku rodného čísla pri BSM. Záznamy 
s kódom 2 obsahujú údaj identifikátora väčší ako 
osemmiestne číslo (IČO je osem miestne číslo). 
Záznamy s kódom 3 obsahujú údaj identifikátora menší 
ako trojciferné číslo (IČO musí mať minimálne dve 
číslice rôzne od nuly, pričom posledné číslo je 
vygenerované z predchádzajúcich čísiel). Záznamy 
s kódom 4 obsahujú údaj identifikátora, ktorý 
nevyhovuje kontrolnému vzorcu pre IČO. Zoznam slúži 
na prešetrenie samotného údaja identifikátora s ohľa-
dom na typ identifikátora v súlade s listinou v zbierke 
listín. V prípade, že IČO je menšie ako osemmiestne, 
z dôvodu, že sa pred číslami nenachádzajú nuly, ale 
ostatné čísla sú totožné so správnym IČO, nepovažuje 
sa tento údaj za chybný.  

(7) Zoznam chybných údajov, ktorý slúži na 
prešetrenie väzby medzi typom identifikátora „3“ a jeho 
hodnotou. Zoznam sa nachádza na  
ftp://192.168.20.11/CISTENIE_UDAJOV/Fyzické 
osoby/. 

V tabuľke je typ identifikátora označený skratkou „kpv“ 
a jeho hodnota je označená skratkou „ico“. 

(8) Zoznam chybných údajov, v ktorých sú ne-
správne rozčlenené údaje o vlastníkoch je umiestnený 
na 
ftp://192.168.20.11/CISTENIE_UDAJOV/Fyzické 
osoby/. 

Zoznam slúži na prešetrenie správnosti automa-
tizovaného rozčlenenia údajov o vlastníkovi – fyzickej 
osobe. 

(9) Niektoré náhodne zistiteľné typy chybných 
údajov katastra sa nachádzajú v prílohe č. 1. 

Čl. VI 
Priorita odstraňovania chýb 

1) Katastrálny odbor úradu stanoví v nadväznosti 
na toto usmernenie prioritu v odstraňovaní  chýb.  

2) Prioritu odstraňovania chýb úrad oznamuje 
členom komisie na riadenie procesu čistenia údajov 
katastra nehnuteľností za jednotlivé katastrálne úrady. 

3) Náhodne zistené chybné údaje podľa článku 
IV písm. e) a chyby podľa článku VII ods. 5 sa odstránia 
spravidla ihneď po ich zistení ak to charakter chyby 
umožňuje.  

 
 
 

Čl. VII 
Niektoré opatrenia na aktualizáciu SPI KN 

(1) Správa katastra pri prijatí podania prostred-
níctvom formulára v softvéri na evidovanie podaní 
dôsledne uvedie všetky údaje z prijatého podania. 
Obdobne postupujú pri aktualizácii SPI KN vo formulári 
softvéru na správu SPI KN. 

(2) Pripúšťajú sa nasledovné výnimky pri zápise       
a aktualizácii údajov SPI KN: 
a) krátenie slov v nevyhnutnej miere tak, aby sa zo 

skráteného slova dalo intuitívne toto slovo určiť 
v prípade, že dĺžka popisového poľa nepostačuje na 
zápis úplného údaju, 

b) zápis zaužívaných skratiek, ako napríklad akade-
mické tituly pri menách (Ing., Dr. a podobne) alebo 
názvy dôvetkov spoločností (s. r. o., v. o. s. a po-
dobne).  

(3) Pri zápise spoločností uvedených v obchod-
nom registri do katastra, sa pripúšťa dôvetok pri 
spoločnosti v zmysle obchodného zákonníka a to 
nasledovne: 
a) „verejná obchodná spoločnosť", alebo skratky „ver. 

obch. spol." alebo „v. o. s." Ak obchodné meno 
obsahuje priezvisko aspoň jedného zo spoločníkov, 
postačí dodatok „a spol.", 

b) „komanditná spoločnosť", alebo skratky „kom. spol." 
alebo „k. s.", 

c) „spoločnosť s ručením obmedzeným", alebo skratky 
„spol. s r. o." alebo „s. r. o.", 

d) „akciová spoločnosť" alebo skratky „akc. spol." 
alebo „a. s.". 

(4) V prípade, že je v katastri údaj o dôvetku 
uvedený inými skratkami, správa katastra prešetrí 
dôvod rozdielnosti a vykoná opravu v súlade s listinou 
v zbierke listín. 

Čl. VIII 
Súčinnosť 

1) Komunikácia v oblasti odstraňovania chýb 
a dopĺňania chýbajúcich údajov SPI KN medzi správou 
katastra a úradom sa uskutočňuje prednostne cez 
členov komisie na riadenie procesu čistenia údajov 
katastra nehnuteľností za jednotlivé katastrálne úrady.  

2) Úrad v súčinnosti s VÚGK, GKÚ a spraco-
vateľom CSKN poskytne katastrálnym úradom zoznamy 
novozistených chýb na prešetrenie a odstránenie. 

Čl. IX 

Týmto usmernením sa zrušuje  Usmernenie Úradu 
geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 
č. OGK - 2904/2009 zo dňa 31. júla 2009, na odstrá-
nenie chýb a doplnenie chýbajúcich údajov v súbore 
popisných informácií katastra nehnuteľností a v súbore 
geodetických informácií katastra nehnuteľností.  

Čl. X 

Toto usmernenie nadobúda účinnosť 1. januára 2012. 
 

 Ing. Hedviga Májovská, v. r. 
                                                              predsedníčka 
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Príloha č. 1 
k usmerneniu č. P-8813/2011 

Náhodne zistiteľné typy chybných údajov katastra  

Číslo 
chyby 

Popis chyby Poznámka 

1 
Vlastník – fyzická osoba má uvedený doplnkový 
údaj o IČO.  

Nakoľko IČOm nie je definovaná fyzická osoba, IČO  je 
potrebné odstrániť. 

2 Dátum o úmrtí vlastníka. 
Dátum o úmrtí vlastníka, u ktorého dátum narodenia nie je 
známy treba uviesť v iných údajoch textom: „Vlastník pod 
poradovým číslom x zomrel dňa dd. mm. rrrr“. 

3 
Vlastník je v katastri evidovaný menami: ROEP 
Roepák, DTTO,  xxx, xy, zzz.  

Potrebné prešetriť a opraviť na správne, ak sa zistí, že nie 
sú v súlade s listinou.  

4 
Vlastníkom je nenarodené dieťa  
(lat. nasciturus). 

Potrebné v súčinnosti so spoluvlastníkmi identifikovať túto 
osobu poručiteľa a vyzvať ju na doloženie dokladov 
preukazujúcich jej totožnosť. 

5 
Vlastníci sú v katastri evidovaní odkazom na iné 
listy vlastníctva.  

Potrebné prepísať týchto vlastníkov z odkazujúceho listu 
vlastníctva – listiny a rozpísať ich na liste vlastníctva. 

6 
Pri priezvisku vlastníka v bezpodielovom 
spoluvlastníctve manželov je uvedené písmeno 
napr. „a“. 

Potrebné prešetriť a opraviť z listiny.  

7 
Vlastník začínajúci písmenom „O“ sa začína 
číslicou „0“ (nulou), (napr. namiesto Ondruš je 
0ndruš).  

Potrebné vykonať opravu. 

8 
Vlastník má v mene namiesto písmena „í“ (dlhé 
malé mäkké i) písmeno „ĺ“ (dlhé malé l), (napr. 
namiesto Líška je Lĺška).  

Chybu je možné zistiť, ak má rovnaký vlastník založených 
viacero listov vlastníctva, porovnaním údajov. Následne 
vykonať opravu podľa listiny. 

9 
Krstné meno vlastníka je Pavol ale v katastri je 
evidovaný Pavel a naopak (obdobne Andrej 
a Ondrej).  

Chybu je možné zistiť, ak má rovnaký vlastník založených 
viacero listov vlastníctva, porovnaním údajov. Následne 
vykonať opravu podľa listiny. Ak je v listinách uvedený 
rozdielny údaj, vyzve sa vlastník na súčinnosť.  

10 
Prvé dve písmená priezviska vlastníka sú 
zhodné. (napr. kKošičárová, KKidlová 
a podobne). 

Potrebné prešetriť a opraviť z listín.  

11 
Na liste vlastníctva nie je pri vlastníkovi 
uvedený podiel (respektíve je uvedený podiel 
0/0). 

Potrebné prešetriť a doplniť podľa listiny. 

12 
Na liste vlastníctva vlastník nemá uvedený 
trvalý pobyt alebo sídlo. 

Potrebné prešetriť a doplniť podľa listiny. 

13 
Poštové smerové číslo (PSČ) je zapísané bez 
medzery. 

Potrebné opraviť na tvar tri číslice medzera dve číslice. 

14 

Duplicitné záznamy (napr. rovnaké čísla parciel 
v jednom katastrálnom území, rovnaké pora-
dové číslo spoluvlastníka na liste vlastníctva), 
ktoré porušujú zásadu jednoznačnosti. 

Možnosť prešetriť programom WTKN a odstrániť podľa 
individuálneho posúdenia v súlade so zákonom a vy- 
hláškou. 

15 
Listy vlastníctva s prekročeným podielom 100% 
a s nenaplneným podielom na 100 %. 

Možnosť prešetriť programom WTKN. Potrebné upraviť 
podiel na 100%  v k. ú, kde je zapísaný register obnovenej 
evidencie pozemkov. 

16 Zlomy riadkov v adrese vlastníka. Odstránenie sa vykoná cez WUKN B6033. 

17 
Za textom právnej listiny sa nachádzajú 
prázdne znaky. 

Úprava sa vykoná cez WUKN B8022. 

18 Nepriradené verejné listiny alebo iné listiny.  

Prešetriť možnosť priradenia listiny konkrétnemu vlast-
níkovi. Cez WISKN doplniť položku "Poradové číslo 
spoluvlastníka" (PČS) podľa čísla vlastníka, ku ktorému 
patria. Možnosť využiť funkcie WUKN B8024, B8025. Pri 
tlači výpisu z LV, aj pri čiastočnom výpise z LV sa tlačia 
všetky nepriradené právne listiny. 

19 Chýbajúci identifikátor pri manželke v BSM. Doplniť manželke identifikátor podľa listiny. 

20 Bodka na začiatku priezviska. 
Bodka na začiatku priezviska slúžila pre WUKN na kontrolu 
hromadného doplnenia. Bodky po hromadnom doplnení 
priezvisk BSM sa odstránia cez WUKN B6038. 
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Číslo 
chyby 

Popis chyby Poznámka 

21 
Listy vlastníctva s nenaplnenou majetkovou 
podstatou. 

Doplniť údaje na listoch vlastníctva s nenaplnenou 
majetkovou podstatou, v k. ú., kde je zapísaný register 
obnovenej evidencie pozemkov, ak údaje sú uvedené 
v iných dokumentoch nachádzajúcich sa na správe 
katastra, najmä originály listov vlastníctva, listiny založené 
v zbierke listín, pozemková kniha. 

22 
Vlastník je evidovaný v tvare SR + právnická 
osoba (napr. SR - Ministerstvo vnútra 
Slovenskej republiky). 

Potrebné podľa listiny prešetriť vlastníctvo a správu 
nehnuteľností vo vlastníctve Slovenskej republiky a opraviť 
podľa usmernenia na zápis „slovenská republika“. 

23 
Správca nie je založený ako samostatný 
účastník právneho vzťahu. 

Potrebné prešetriť a založiť samostatný záznam 
o správcovi s využitím funkcie programu WUKN. 

24 
Meno, priezvisko, názov ulice, mesto je 
napísané veľkými písmenami. 

Opraviť tak, aby bolo veľké iba začiatočné písmeno, 
ostatné písmena opraviť na malé. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Oznamovacia časť 

a) oznamy 
 
 
 
 
 
 

1.  Prehľad zmien hraníc a výmer katas-
trálnych území a obcí v roku 2011 
v Slovenskej republike 
Spracoval: Ing. Peter Katona,  
KO-8633/2011-1088 
 

Zmeny hraníc a výmer katastrálnych území a obcí 
v roku 2011 v Slovenskej republike vznikli na základe: 
a) nariadenia vlády SR, 
b) rozhodnutí krajských úradov o územných zmenách 

medzi obcami, 
c) rozhodnutí správ katastra o zmenách hraníc 

katastrálnych území. 

d)  

KRAJ Výmera (ha) Výmera (ha) 
Okres k  1. 1. 2011 k  1. 1. 2012 

Obec  
         Katastrálne územie  

PREŠOVSKÝ KRAJ 
  

Kežmarok   
Ihľany 959,4273 2845,6150 
         Majerka 387,0158 1126,4486 
         Stotince 572,4115 1719,1664 
Tvarožná 927,5612 3500,2972 
         Tvarožná 927,5612 1704,1619 
         Ruskinovce - 1796,1353 
Ľubica 2642,2818 7654,9364 
         Ľubica 2642,2818 5918,6693 
         Ľubické Kúpele - 1736,2671 

Hradisko (aj k. ú.) 263,4734 336,5655 
Holumnica (aj k. ú.) 894,3600 1678,0112 
Jurské (aj k. ú.) 382,5702 736,1383 
Javorina - vojenský 
obvod  

31638,4415 - 

         Blažov 7097,0831 - 
         Ihla 5326,9273 - 
         Levočská Dolina 5010,3687 - 
         Ľubické Kúpele 6676,3786 - 
         Sypková 7527,6838 - 
Levoča   
Vyšné Repaše (aj k. ú.) 947,3346 995,7900 
Torysky (aj k. ú.) 698,6976 1771,9670 
Nižné Repaše (aj k. ú.) 857,7407 1032,5771 
Levoča 6404,1617 11476,7133 
         Levoča 6062,6549 10090,7568 
         Závada 341,5068 662,2262 
         Dvorce - 723,7303 
Prešov   
Fintice (aj k. ú.) 1124,1151 1124,1151 
Kapušany (aj k. ú.) 1130,9834 1130,9834 
Sabinov   
Bajerovce (aj k. ú.) 1189,6805 1614,1590 
Krásna Lúka (aj k. ú.) 1035,1885 1105,4295 
Poloma (aj k. ú.) 591,0998 878,6672 
Tichý Potok 844,1056 6266,5107 
         Tichý Potok  844,1056 1656,8766 
         Blažov - 4609,6341 
Stará Ľubovňa   
Jakubany 1674,8067 6570,9829 
         Hniezdno - 722,6349 
         Jakubany 1674,8067 5848,3480 
Lomnička (aj k. ú.) 956,7565 3084,5447 
Kolačkov (aj k. ú.) 863,0920 1741,9414 
Podolínec (aj k. ú.) 3318,1467 3377,1058 
Šambron (aj k. ú.) 1295,2801 1716,2542 

KOŠICKÝ KRAJ 
  

Michalovce   
Stretava 774,7501 896,8203 
Pavlovce nad Uhom 3342,0384 3219,9682 
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Košice II   
Košice - MČ Šaca   
         Železiarne 1871,6844 2541,3632 
Košice- okolie   
Sokoľany (aj k. ú.) 1057,1253 387,4465 
 
Bez zmien: Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčian-
sky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický 
kraj 
Poznámka: 
„(aj k. ú.)“- obec je tvorená len jedným katastrálnym 
územím, ktorého názov a výmera je totožná s názvom 
a výmerou obce 
 

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

 
 
 
 
 

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

      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 

Trnavský 

 Piešťany Veľké Kostoľany 31.10.2011 
  Zákostoľany 31.10.2011 
  Ratnovce 28.11.2011 
 Trnava Trnava 3.12.2011 
  Dlhá 30.12.2011 
 Hlohovec Dolné Trhovište 10.6.2011 
  Ratkovce 9.11.2011 
  Siladice 27.9.2011 
Trenčiansky 

 Partizánske Kolačno 15.10.2011 
 Púchov Hoštiná 24.11.2011 
 Nové Mesto nad Váhom 
  Častkovce 12.12.2011 
Žilinský   
 Bytča Stetechov 8.12.2011 
 Turčianske Teplice Kevice 16.12.2011 
 Žilina Podhorie 24.11.2011 
  Horný Hričov 9.1.2012 
Nitriansky 

 Topoľčany Belince 6.10.2011 
 Levice  Plášťovce 7.10.2011 
  Horná Seč 21.12.2011 
  Veľké Ludince 22.12.2011 
  Jalakšová 28.12.2011 
 Nové Zámky Maďarský Svodín 25.10.2011 
  Nemecký Svodín 25.11.2011 
  Úľany nad Žitavou 4.11.2011 
  Jasová 14.11.2011 
 Nitra Nitra 16.11.2011 

  Horný Ohaj 12.12.2011 
 Zlaté Moravce Žikava 29.11.2011 
Banskobystrický  
 Žiar nad Hronom Vyhne 15.12.2011 
Prešovský  

 Sabinov Oľšov 31.10.2011 
  Bajerovce 30.11.2011 
 Bardejov Harhaj 21.11.2011 
  Lukavica 21.11.2011 
  Lukov 21.11.2011 
 Stará Ľubovňa Ľubotín 1.12.2011 
  Plaveč 1.12.2011 
 Svidník Želmanovce 31.12.2011 
Košický  
 Košice - okolie Rešica 18.10.2011 
 Košice Čermeľ 13.12.2011 
 Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves 10.10.2011 
  Odorín 12.1.2011 
 Trebišov  Veľká Bara 13.9.2011 
  Veľké Ozorovce 31.10.2011 
  Černochov 8.11.2011 
 Rožňava Jablonov nad Turňou 7.10.2011 
  Markuška 21.10.2011 
 Michalovce Tušice 21.10.2011 
  
Od uvedeného dátumu poskytujú správy katastra 
z katastrálneho operátu v uvedených katastrálnych 
územiach informácie o bonitovaných pôdno-ekologic- 
kých jednotkách. 
 
   Ing. Jozef Vlček, v. r. 
                  riaditeľ katastrálneho odboru 

 

 
 
 
 

3. Poskytovanie informácií z katastra ne-
hnuteľností 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 
____________________________________________________________________________________________________ 

Bratislavský 

 Malacky Veľké Leváre 27.6.2011 
  Záhorská Ves 2.12.2011 
 Pezinok Vištuk 28.11.2011 
 Bratislava Vinohrady 
   - v lokalite Drienovec 13.9.2011 
   Rača 
   - v lokalite Krátke 17.1.2012 
Prešovský 

 Poprad Svit 14.7.2011 
 Levoča Nemešany 1.12.2011 
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Trenčiansky 

 Prievidza Pravenec 27.9.2011 
  Kanianka 10.1.2012 
 Považská Bystrica Podskalie 4.5.2011 
  Slopná 4.7.2011 
 Trenčín Mníchova Lehota 28.11.2011  
Nitriansky 

 Nové Zámky Dedinka 18.10.2011 
  Rúbaň  18.10.2011 
 Nitra Malý Báb 28.12.2011 
 Zlaté Moravce Veľké Vozokany 12.12.2011 
Banskobystrický 

 Lučenec Veľké Dravce 30.11.2011 
 Revúca Strelnice 13.12.2011 
  Chvalová 18.1.2012 
 Žiar nad Hronom Slaská 27.12.2011 
Košický 

 Košice-okolie Nižná Kamenica 25.10.2011 
 Košice Krásna 25.10.2011 
Žilinský 

 Kysucké Nové Mesto  
 Lopušné Pažitie 15.11.2011 

 
Ing. Jozef Vlček, v. r.  

riaditeľ katastrálneho odboru 
 
 

 
  
 

 4.  Doplnenie zoznamu katastrálnych úze-
mí s povinnou aktualizáciou vektorovej 
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 

 Malacky Bystrická Hora (n) 21.3.2011 
  Marianka (n) 14.11.2011 
  Veľké Leváre (PPÚ) 27.6.2011 
  Kuchyňa (n) 15.11.2011 
  Záhorská Ves 
  - extravilán (PPÚ) 2.12.2011  
 Pezinok Vištuk (PPÚ) 28.11.2011 
  Veľké Tŕnie - časť 1.1.2007  
Trnavský 

  Piešťany Veselé (n) 18.10.2011 
  Dunajská Streda Báč (n) 17.10.2011 
   Blahová (n) 27.10.2011 
   Lidér Tejed (n) 1.12.2011 
   Toboréte (n) 1.12.2011 
   Šuľany (n) 1.12.2011 
   Pódafa (n) 7.12.2011 
   Mierovo (n) 7.12.2011 
   Horný Bar (n) 16.1.2012 
   Boheľov (n) 19.1.2012 
   Veľký Meder  
   - extravilán (n) 15.11.1999  

 Hlohovec Pastuchov (n) 31.12.2011 
  Trnava Trnava - extravilán 1.4.2000 
Trenčiansky 

  Prievidza Pravenec (PPÚ) 4.10.2011 
   Dvorníky nad Nitricou (n) 18.11.2011 
   Nitrianske Sučany (n) 18.11.2011 
   Račice (n) 1.12.2011 
  Púchov   Mostište (n) 24.10.2011 
   Dolná Breznica 24.11.2011 
   Horovce 24.11.2011 
   Ihrište 24.11.2011 
  Partizánske Klížske Hradište (n) 30.6.2011 
   Klíž (n) 30.6.2011 
   Pažiť (n) 30.8.2011 
   Turčianky (n) 30.9.2011 
   Malé Uherce (n) 27.11.2011 
   Malé Kršteňany (n) 27.11.2011 
 Oprava: v čiastke 1 – 2008 má byť uvedené: 
   Veľké Kršteňany (n) 31.1.2008 
  Bánovce nad Bebravou 
   Otrhánky (n) 31.12.2011 
   Veľké Hoste (PPÚ) 28.6.2011 
  Trenčín Mníchova Lehota (PPÚ) 1.2.2012 
   Dolné Motešice (n) 1.2.2012 
   Peťovka (n) 1.2.2012 
   Skala 1.2.2012 
   Trenčín  
   - v lokalite Centrum 10.5.2007 
   - v lokalite Sever 3.2.2010 
Nitriansky 

 Zlaté Moravce Nevidzany (n) 20.10.2011 
 Nové Zámky Dedinka  
  - extravilán (PPÚ) 18.10.2011 
  Rúbaň  
  - extravilán (PPÚ) 18.10.2011 
  Belá (n) 27.12.2011 
  Diva (n) 27.12.2011 
  Jatov (n) 27.12.2011 
  Michal nad Žitavou (n) 27.12.2011 
  Vlkas (n) 27.12.2011 
  Malý Kýr (n) 12.1.2012 
  Ľubá (n) 12.1.2012 
 Levice Dolná Seč (n) 10.10.2011 
 Komárno Bátorove Kosihy (n) 17.10.2011 
  Čalovec (n) 26.10.2011 
  Moča (n) 21.11.2011 
  Horné Holiare (n) 6.12.2011 
 Nitra Malý Báb  
  - extravilán (PPÚ) 28.12.2011 
Žilinský 

  Kysucké Nové Mesto 
   Lopušné Pažitie (PPÚ) 15.11.2011 
  Dolný Kubín Dolný Kubín (n) 15.11.2011 
   Kubínska Hoľa (n) 1.12.2011 
  Liptovský Mikuláš Važec 30.12.2011 
  Martin Benice (n) 22.12.2011  
Banskobystrický 

  Revúca Strelnice (PPÚ) 13.12.2011 
   Chvalová (PPÚ) 18.1.2012 
  Poltár České Brezovo (n) 19.1.2012 
   Zlatno (n) 19.1.2012 
   Kokava nad Rimavicou (n) 25.1.2012  
Prešovský 

  Svidník Belejovce 14.3.2011 
   Rakovčík 11.11.2011 
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  Bardejov Bogliarka (n) 26.10.2011 
   Lipová (n) 24.1.2012 
  Levoča  Dvorce (n) 1.11.2011 
   Nižné Repaše - časť (n) 1.11.2011 
   Torysky - časť (n) 1.11.2011 
   Vyšné Repaše - časť (n) 1.11.2011 
   Závada - časť (n) 15.12.2011 
   Levoča - časť (n) 15.12.2011 
  Sabinov Bajerovce  
   - extravilán časť (n) 31.10.2011 
   Krásna Lúka 
   - extravilán časť (n) 31.10.2011 
   Poloma  
   - extravilán časť (n) 31.10.2011 
   Tichý Potok 
   - extravilán časť (n) 31.10.2011 
   Blažov (n) 30.11.2011 
  Kežmarok Jurské  
   - extravilán časť (n) 7.11.2011 
   Stotince 
   - extravilán časť (n) 25.11.2011 
   Majerka 
   - extravilán časť (n) 21.11.2011 
   Ruskinovce 
   - extravilán časť (n) 30.11.2011 
   Holumnica 
   - extravilán časť (n) 9.12.2011 
   Tvarožná 
   - extravilán časť (n) 20.12.2011 
   Lubica 
   - extravilán (n) 29.12.2011 
   - intravilán 29.12.2011  
  Poprad Nižná Šuňava (n) 18.11.2011 
 Stará Ľubovňa Ľubotín 1.12.2011 
   Plaveč 1.12.2011 
   Jakubany  
   - extravilán časť (n) 15.12.2011 
   Kolačkov 
   - extravilán časť (n) 15.12.2011 
   Lomnička  
   - extravilán časť (n) 15.12.2011 
   Podolínec 
   - extravilán časť (n) 15.12.2011 
   Šambron 
   - extravilán časť (n) 15.12.2011 
   Hniezdno 
   - extravilán časť (n) 15.12.2011 
  Prešov Seniakovce (n) 24.11.2011 
   Kvačany (n) 19.12.2011 
   Suchá Dolina 22.12.2011 
  Snina Klenová  24.11.2011 
   Príslop 12.12.2011 
  Humenné Víťazovce 15.12.2011 
Košický 

  Košice-okolie Zatá Idka- extravilán (n) 10.6.2011 
   Vyšný Olčvár (n) 21.10.2011 
   Tepličany - intravilán (n) 3.11.2011 
   Byster (n) 8.11.2011 
   Veľká Ida (n) 21.11.2011 
   Košický Klečenov (n) 27.12.2011 
  Trebišov Brehov (n) 31.10.2011 
  Michalovce Sliepkovce (n) 30.9.2011 
   Tušice 20.12.2011 
   Senné 15.11.2011 
  Rožňava Ardovo (n) 31.10.2011 
 

  Gelnica Margecany 
   - extravilán (n) 1.11.2011   
   Rolova Huta (n) 1.11.2011 
 Použité skratky: 

(n) – nečíselná 
(k) – kombinovaná 
(PPÚ) – VKM v obvode projektu pozemkových úprav  
 

                                 Ing. Jozef Vlček, v. r. 

                            riaditeľ katastrálneho odboru 
 

 
 
 
 

5.  Skončenie 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 
 

Trnavský 

 Piešťany Veľké Kostoľany 2.12.2011 
  Zákostoľany 2.12.2011 
 Trnava Trnava 3.12.2011 
  Dlhá 30.12.2011 
 Hlohovec Dolné Trhovište 31.12.2011 
  Ratkovce 31.12.2011 
  Siladice 31.12.2011 
Nitriansky 
 Topoľčany Belince 6.10.2011 
 Levice  Plášťovce 7.10.2011 
  Horná Seč 21.12.2011 
  Veľké Ludince 22.12.2011 
  Jalakšová 28.12.2011 
 Nitra Nitra 16.11.2011 
  Horný Ohaj 12.12.2011 
Trenčiansky 

 Prievidza Poruba 18.11.2011 
 Partizánske Brodzany 29.3.2011 
  Krásno 27.11.2011 
Žilinský 

 Žilina Podhorie 9.12.2011 
Prešovský 

 Bardejov  Bogliarka 26.10.2011 
   Lipová 24.1.2012 
 Levoča  Nižné Repaše - časť 1.11.2011 
   Torysky - časť 1.11.2011 
   Dvorce 1.11.2011 
   Vyšné Repaše - časť 1.11.2011 
   Závada - časť 15.12.2011 
   Levoča - časť  15.12.2011 
 Prešov  Veľký Slivník 27.10.2011 
   Kvačany 19.12.2011  
 Sabinov  Oľšov 31.10.2011 
   Bajerovce  
   - extravilán časť 31.10.2011 
   Krásna Lúka 
   - extravilán časť 31.10.2011 
   Poloma  
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   - extravilán časť 31.10.2011 
   Tichý Potok 
   - extravilán časť 31.10.2011 
   Bajerovce 30.11.2011 
   Blažov 30.11.2011 
 Kežmarok Hradisko  10.1.2012 
   Ruskinovce 
   - extravilán časť 30.11.2011 
   Tvarožná 
   - extravilán časť 20.12.2011 
   Holumnica 
   - extravilán časť 9.12.2011 
   Lubica 29.12.2011 
 Stará Ľubovňa Ľubotín 1.12.2011 
   Plaveč 1.12.2011 
   Hniezdno 
   - extravilán časť 15.12.2011 
  Stropkov Nižná Olšava 20.12.2011 
Košický 

  Spišská Nová Ves  
   Spišská Nová Ves 10.10.2011 
   Spišský Hrušov 31.10.2011 
   Hincovce 31.10.2011 
   Bystrany 31.10.2011 
   Šafárka 31.10.2011 
   Odorín 13.1.2012 
  Trebišov Michaľany 31.10.2011 
   Cejkov 31.10.2011 
   Boľ 31.10.2011 
   Veľká Bara 31.10.2011 
   Veľké Ozorovce 31.10.2011 
   Veľký Kazimír 31.10.2011 
   Brezina 31.10.2011 
   Sirník 31.10.2011 
   Černochov 30.11.2011

  Rožňava Markuška 21.10.2011 
   Pača 31.10.2011 
   Slavec 30.11.2011 
   Čierna Lehota 30.11.2011 
   Gočaltovo 30.11.2011 
   Bretka 30.11.2011 
   Meliata 30.12.2011 
   Gemerská Panica 30.12.2011 
   Hrhov 30.12.2011 
   Krásnohorská Dlhá Lúka 30.12.2011 
   Jovice 30.12.2011 
  Gelnica Margecany 1.11.2011 
   Rolova Huta 1.11.2011 
  Košice Čermeľ 13.12.2011 
   Brody 20.12.2011 
   Krásna 20.12.2011 
   Stredné Mesto 20.12.2011 
  Košice-okolie Ťahanovce 31.10.2011 
   Šaca 31.10.2011 
   Šebastovce 31.10.2011 
   Rešica 19.12.2011 
   Košický Klečenov 16.1.2012 
  Michalovce Čičarovce 30.11.2011 
   Falkušovce 15.12.2011 
   Hradištská Moľva 31.10.2011 
   Klokočov 30.11.2011 
   Iňačovce 30.11.2011 
   Tušice 21.10.2011 
  
 

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

 
 
 

              
 
 
 

 

b) informácie o vydaných aktoch riadenia 
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