
 
 

          ÚRADU GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SLOVENSKEJ R EPUBLIKY 

______________________________________________________ 
 
Ročník XXXIX. 2007 V Bratislave  14. 12. 2007  čiastka 4  

______________________________________________________ 
 
 
 
 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  
 
22. Pokyny ÚGKK SR č. P-7665/2007, ktorými sa 

upravujú vzťahy týkajúce sa poskytovania informá-
cií zástupcom masovokomunikačných prostriedkov 

23. 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  

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

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

26. 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  

27. 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 zabez-
pečením plnenia jeho prioritných úloh  

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

 

 
 
 
 
 
 
 
Oznamovacia časť  

a) oznamy 

20. Vyhlásenie platnosti nových súborov geodetických 
informácií a popisných informácií KN 

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

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

23. Skončenie tvorby vektorovej mapy určeného           
operátu  

24. 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 

25. Oznam o zmene v zložení redakčnej rady časopisu 
Geodetický a kartografický obzor 

26. Redakčné oznámenie chýb v č. 3/2007 
 

b) informácie o vydaných aktoch riadenia 
 

Samostatné prílohy   
1. Katastrálny bulletin číslo 3/2007 
2. Prehľad normatívnej a oznamovacej časti Spravo-

dajcu ÚGKK SR, ročník XXXIX, 2007 
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Normatívna časť 

 
 
 
 
 
 

22. 
P o k y n y 

Úradu geodézie, kartografie a katastra  
Slovenskej republiky 

č.  P - 7665/2007  zo dňa 17. 12. 2007,  
ktorými sa upravujú vz ťahy týkajúce sa 

poskytovania informácií zástupcom  
masovokomunika čných prostriedkov 

 
Podľa čl. 5 ods. 1 písm. j) Štatútu Úradu geodézie, 

kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej  len 
„úrad“) za účelom vzťahov, týkajúcich sa  poskytovania 
informácií úradom a organizáciami, riadenými úradom 
(ďalej len „rezortné organizácie“) v mene úradu, pre 
zástupcov masovokomunikačných prostriedkov sa 
vydávajú tieto pokyny. 
 

§1 
Úvodné ustanovenia 

 
(1) Základným cieľom pokynov je vytvoriť pravidlá 

poskytovania informácií masovokomunikačným pro-
striedkom o úrade, rezortných organizáciách a celom 
rezorte  v masovokomunikačných prostriedkoch a tým 
dosiahnuť ich pozitívne vnímanie verejnosťou. Splnenie 
tohto cieľa si vyžaduje v rámci úradu a rezortu dôsledne 
uplatňovať koordinovaný postup pri poskytovaní infor-
mácií masovokomunikačným prostriedkom. 

 
(2)  Pokyny určujú zásady koordinovaného postupu 

vo vzťahu  k masovokomunikačným prostriedkom pri 
poskytovaní informácií 

a)  zásadného charakteru, 
b)  všeobecného charakteru, 
c)  vecného charakteru. 
 

§2 
Charakter informácie 

 
(1)  Informáciou zásadného charakteru  je najmä 

informácia o riadení a financovaní úradu, o zásadných 
otázkach  činnosti úradu, o zásadných vplyvoch politic-
kých rozhodnutí a zmien zákonov na úrad, stanovisko 
súvisiace s aplikáciou katastrálneho  zákona a zákona 
o geodézii a kartografii, ktoré vyvolávajú verejnú disku-
siu. 

 
(2)  Informácia všeobecného charakteru  je najmä 

informácia o činnosti úradu a rezortných organizácií, 
údaj o štatistikách, údaj o počte organizácií v regióne 
a štatistické údaje súvisiace s úlohami úradu a jeho 
rezortných organizáciách. 

 
(3)  Informácia vecného charakteru  je najmä infor-

mácia z vecne  príslušných organizačných útvarov 

úradu a jeho rezortných organizácií. Ide o odpovede na 
otázky – konkrétne problémy činiteľov, poslucháčov, 
divákov v konkrétnych veciach komunikácie s orgánmi 
štátnej správy na úseku katastra a pod. 

 
§3 

Poskytnutie informácie 
 

Poskytnutím informácie masovokomunikačným pro- 
striedkom na účely tohto príkazu sa rozumie najmä 

a) zverejnenie stanoviska úradu k danej téme, 
b) tlačová informácia alebo informácia určená maso-

vokomunikačným prostriedkom, 
c) zverejnenie článku, 
d) poskytnutie rozhovoru pre tlač, televíziu, rozhlas, 

internetový masovokomunikačný prostriedok, 
e) poskytnutie informácie ako podkladu na prípravu 

článku a relácie, 
f) poskytnutie informácie ako konzultácie redakto-

rom, 
g) odpoveď na konkrétnu otázku recipientov z jed-

notlivých masovokomunikačných prostriedkov, ak 
autor odpovede vystupuje v mene úradu. 

 
§4 

Oprávnenie na poskytovanie informácie 
 

(1) Informácie masovokomunikačným prostriedkom 
sú v mene úradu oprávnení poskytnúť, 

a) ak ide o informácie zásadného charakteru, 
1. predseda,  
2. tlačový tajomník úradu,  
3. vedúci zamestnanec úradu v priamej riadiacej 

pôsobnosti predsedu alebo pracovník poverený 
predsedom úradu; 

b) ak ide o informácie všeobecného charakteru, 
1. vedúci rezortných organizácií v rozsahu jeho 

pôsobnosti, 
2. tlačový tajomník alebo prednosta katastrálneho 

úradu, na základe splnomocnenia predsedu ú-
radu, 

3. vedúci zamestnanec úradu v priamej riadiacej 
pôsobnosti predsedu, 

4. zamestnanec úradu so súhlasom vedúceho 
zamestnanca alebo predsedu úradu, 

5. zamestnanec určený prednostom katastrálneho 
úradu; 

c) ak ide  o informácie vecného charakteru, 
1. prednosta katastrálneho  úradu v rozsahu jeho 

pôsobnosti, 
2. riaditeľ správy katastra so súhlasom prednostu 

príslušného katastrálneho úradu, 
3. zamestnanec katastrálneho úradu určený pred-

nostom katastrálneho úradu. 
 

(2)   Zamestnanec rezortnej organizácie je povinný 
vopred informovať svojho priameho nadriadeného ve-
dúceho zamestnanca a tlačového tajomníka úradu 
o požiadavke masovokomunikačného prostriedku na  
poskytnutie informácie zásadného, všeobecného alebo 
vecného charakteru. 
     

(3) Ak tlačovému tajomníkovi bude doručená požia-
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davka na poskytnutie informácie formou vystúpenia 
v elektronickom masovokomunikačnom prostriedku bez 
uvedenia mena  a priezviska osoby, o ktorej vystúpenie 
je záujem, tlačový tajomník  po dohode s predsedom 
zabezpečí vystúpenie zamestnanca oprávneného       
poskytovať informácie. 
 

(4) Z dôvodu ochrany práv fyzických a právnických 
osôb úrad a rezortné organizácie poskytujú informácie 
o tretích osobách s ich súhlasom v zmysle ustanovenia 
§ 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných úda-
jov v znení neskorších predpisov.  
 

§5 
Príprava a schva ľovanie stanoviska úradu 

 
(1) Návrh stanoviska úradu pripravuje tlačový tajom-

ník v spolupráci s vecne príslušnými útvarmi. 
(2) Stanovisko úradu, ktoré má charakter informácie  

zásadného charakteru, možno zverejniť až po jeho 
schválení predsedom úradu. 
 

§6 
Záverečné ustanovenia 

 
(1) Ustanovenie zákona č. 211/2000 Z. z. o slobod-

nom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo-
stávajú nedotknuté. 

(2) Tieto pokyny nadobúdajú účinnosť dňom ich vy-
dania. 
 
     JUDr. Štefan Moyzes,  v. r.  
        predseda 

 
 
 

 
23. 

R o z h o d n u  t i e 
predsedu Úradu geodézie, kartografie 

a katastra Slovenskej republiky   
č. P – 5489/2007 zo dňa 14. 9. 2007 

o zriadení Komisie na prípravu zmien práv-
nych a technických predpisov v súvislosti 

s obnovou katastrálneho operátu  
novým mapovaním 

 
Podľa čl. 8 ods. 3 Štatútu Úradu geodézie, kartografie 

a katastra Slovenskej republiky (ďalej len úrad) schvá-
leného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 411 
z 9. 6. 1998 ustanovujem: 

 
Čl. I 

 
Zriaďuje sa Komisia na prípravu zmien právnych 

a technických predpisov v súvislosti s obnovou katas-
trálneho operátu novým mapovaním (ďalej len komisia) 
ako poradný orgán predsedu. 

 
Čl. II 

Úlohou komisie je navrhnúť zmeny právnych 
a technických predpisov v súvislosti s obnovou katas-
trálneho operátu novým mapovaním tak, aby boli 

v súlade s požiadavkami doby, t. j. odrážali nové tech-
nológie merania a spracovania  údajov. Súčasne by 
mali  prispieť k urýchleniu procesu celoplošného pokry-
tia územia Slovenskej republiky základnou mapou veľ-
kej mierky s homogénnou kvalitou. 

  
Čl. III 

 
Komisia pracuje do odvolania predsedom úradu 

v nasledujúcom zložení: 
predseda - Ing. Ingrid Šuppová, zástupca predsedu -  

Ing. Martin Králik;  stáli členovia - Mgr. Iveta Baloghová, 
Ing. Daniela Navrátilová, Ing. Július Višniar, Ing. Bronis-
lava Tóthová, JUDr. Pavol Valuška,  Ing. Štefan Karpiš, 
Ing. Vincent Jakub, Ing. Vladimír Stromček, Ing. Vladi-
mír Uhlík, Ing. Mária Hollá,  Ing. Patrik Hensel,                
Ing. Jana Dermeková. 

  
Čl. IV 

 
(1) Komisia sa schádza podľa potreby. Zasadnutie 

komisie zvoláva a vedie jej predseda, v prípade jeho 
neprítomnosti zástupca predsedu. Na zasadnutie komi-
sie je možné prizvať ďalších odborníkov.  

(2) Pozvánka na zasadnutie komisie sa doručuje 
všetkým členom komisie a pozvaným odborníkom. 

 
Čl. V  

 
Funkcia predsedu, zástupcu predsedu a členov komi-

sie je čestná a za jej výkon neprislúcha odmena. Nevy-
hnutné náklady spojené s činnosťou komisie uhrádza 
úrad. 

 
Čl. VI 

 
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho                

vydania. 
 

JUDr. Štefan Moyzes, v. r.  
predseda 

 
 
 
 

24. 
R o z h o d n u t i e 

predsedu Úradu geodézie, kartografie 
a katastra Slovenskej republiky 

č.  P – 6269/2007 zo dňa 22. 10. 2007, 
o zriadení Komisie na prípravu organiza čných 

zmien v Geodetickom a kartografickom  
ústave Bratislava 

  
Podľa čl. 8 ods. 3 Štatútu Úradu geodézie, kartografie 

a katastra Slovenskej republiky (ďalej len úrad), schvá-
leného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 411 
z 9. 6. 1998 ustanovujem: 
 

Čl. I 
 

Zriaďuje sa Komisia na prípravu organizačných zmien 
v Geodetickom a kartografickom ústave Bratislava   
(GKÚ) ako poradný orgán predsedu. 
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Čl. II 
 

Úlohou Komisie na prípravu organizačných zmien 
v GKÚ  (ďalej len komisia) je navrhnúť zmeny v súvis-
losti so znížením počtu pracovníkov v rezorte a stanoviť 
priority GKÚ v plnení úloh na úseku geodetických zá-
kladov, centrálneho katastra a referenčných údajov pre 
geografické informačné systémy. 

   
Čl. III 

 
Komisia pracuje do odvolania predsedom úradu 

v nasledujúcom zložení: 
predseda - Ing. Matej Bada, zástupca predsedu -            
Ing. Eleonóra Mičicová;  stáli členovia - JUDr. Jaroslava 
Tomašovičová, Ing. Ingrid Šuppová, Ing. Ľudovít    
Hamaš, Ing. Bronislava Tóthová, Ing. Peter Barica,            
Ing. Patrik Hensel. 

  
Čl. IV 

 
(1) Komisia sa schádza podľa potreby. Zasadnutie 

komisie zvoláva a vedie jej predseda, v prípade jeho 
neprítomnosti zástupca predsedu. Na zasadnutie komi-
sie je možné prizvať ďalších odborníkov.  

(2) Pozvánka na zasadnutie komisie sa doručuje všet-
kým členom komisie a pozvaným odborníkom. 
 

Čl. V  
 

Funkcia predsedu, zástupcu predsedu a členov komi-
sie je čestná a za jej výkon neprislúcha odmena. Nevy-
hnutné náklady spojené s činnosťou komisie uhrádza 
úrad. 
 

Čl. VI 
 

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho             
vydania. 

  
JUDr. Štefan Moyzes, v. r.    

predseda 
 
 
 

 
25. 

R o z h o d n u t i e 
predsedu  Úradu geodézie, kartografie  

a katastra Slovenskej republiky 
č. P – 6319/2007 zo dňa 22. 10. 2007 

o zriadení Komisie v súvislosti so  zrušením 
Katastrálneho ústavu v Žiline a  zabezpe čením 

plnenia jeho prioritných úloh  
  

Podľa čl. 8 ods. 3 Štatútu Úradu geodézie, kartografie 
a katastra Slovenskej republiky (ďalej len úrad) schvá-
leného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 411 
z 9. 06.1998 ustanovujem: 
 

Čl. I 
 

Zriaďuje sa Komisia v súvislosti so  zrušením Katas-
trálneho ústavu v Žiline a  zabezpečením plnenia jeho 

prioritných úloh (ďalej len komisia) ako poradný orgán 
predsedu. 

 
Čl. II 

 
Úlohou komisie je navrhnúť personálne, organizačné, 

ekonomické a právne zmeny v súvislosti so  zrušením 
Katastrálneho ústavu v Žiline a zároveň pripraviť návrh 
na zabezpečenie plnenia ním doteraz vykonávaných  
úloh. 

Čl. III 
 

Komisia pracuje do odvolania predsedom úradu 
v nasledujúcom zložení: 
predseda - Ing. Matej Bada, zástupca predsedu – 
JUDr. Viera Urdziková;  stáli členovia - JUDr. Jaroslava 
Tomašovičová, Ing. Martin Králik, Ing. Ľudovít Hamaš, 
Mgr. Iveta Baloghová, Ing. Eleonóra Mičicová, Ing. Artur 
Kottner, Ing. Július Višniar. 

  
Čl. IV 

 
(1) Komisia sa schádza podľa potreby. Zasadnutie 

komisie zvoláva a vedie jej predseda, v prípade jeho 
neprítomnosti zástupca predsedu. Na zasadnutie komi-
sie je možné prizvať ďalších odborníkov.  

(2) Pozvánka na zasadnutie komisie sa doručuje 
všetkým členom komisie a pozvaným odborníkom. 
 

Čl. V  
 

Funkcia predsedu, zástupcu predsedu a členov komi-
sie je čestná a za jej výkon neprislúcha odmena. Nevy-
hnutné náklady spojené s činnosťou komisie uhrádza 
úrad. 

 
Čl. VI 

 
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho            

vydania. 
 

JUDr. Štefan Moyzes, v. r.    
predseda 

 
 
 
 

26. 
R o z h o d n u t i e 

predsedu  Úradu geodézie, kartografie 
a katastra Slovenskej republiky 

č. P – 6967/2007 zo dňa 19. 11. 2007, 
ktorým sa mení rozhodnutie predsedu Úradu   

geodézie, kartografie a katastra  
Slovenskej republiky   

č. P – 6269/2007 zo dňa 22. 10. 2007  
o zriadení Komisie na prípravu organiza čných 

zmien v Geodetickom a kartografickom 
ústave Bratislava 

 
Podľa čl. VIII ods. 3 Štatútu Úradu geodézie, karto-

grafie a katastra Slovenskej republiky schváleného 
uznesením vlády Slovenskej republiky č. 411 zo dňa 
09. 06. 1998 ustanovujem: 
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Čl. I 
 

Rozhodnutie predsedu Úradu geodézie, kartografie 
a katastra Slovenskej republiky č. P - 6269/2007 zo dňa 
22. 10. 2007, ktorým bola zriadená Komisia na prípravu 
organizačných zmien v Geodetickom a kartografickom 
ústave Bratislava,  sa v čl. III mení nasledovne: 

Predseda komisie: „Ing. Matej Bada“ sa nahrádza: 
„Ing. Vladimír Stankovský“. 

 
Čl. II 

 
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho          

vydania. 
 

 JUDr. Štefan Moyzes, v. r.    
predseda 

 
 
 
 

27. 
R o z h o d n u t i e 

predsedu Úradu geodézie, kartografie 
a katastra Slovenskej republiky 

číslo P – 6968/2007 zo dňa 19. 11. 2007, 
ktorým sa mení rozhodnutie predsedu Úradu 

geodézie, kartografie a katastra  
Slovenskej republiky    

č. P – 6319/2007 zo dňa 22. 10. 2007  
o zriadení Komisie v súvislosti so zrušením 

Katastrálneho ústavu v Žiline a zabezpe čením 
plnenia jeho prioritných úloh 

  
Podľa čl. VIII ods. 3 Štatútu Úradu geodézie, karto-

grafie a katastra Slovenskej republiky schváleného 
uznesením vlády Slovenskej republiky č. 411 zo dňa 
 09. 06. 1998 ustanovujem: 
 

Čl. I 
 

Rozhodnutie predsedu Úradu geodézie, kartografie 
a katastra Slovenskej republiky č. P – 6319/2007        
zo dňa 22. 10. 2007, ktorým bola zriadená Komisia 
v súvislosti so zrušením Katastrálneho ústavu v Žiline 
a zabezpečením plnenia jeho prioritných úloh, sa           
v čl. III mení nasledovne: 
Predseda komisie: „Ing. Matej Bada“ sa nahrádza: 
„Ing. Vladimír Stankovský“. 

 
Čl. II 

 
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho            

vydania. 
 

JUDr. Štefan Moyzes, v. r.  
predseda 

         

 
 
 
 
 

28. 
U s m e r n e n i e 

Úradu geodézie, kartografie a katastra  
Slovenskej republiky 

č. KO – 5479/2007 zo dňa 13. 09. 2007, 
ktorým sa stanovuje jednotný postup správ 

katastra pri aktualizácii hraníc  
katastrálnych území . 

 
Čl. I 

 
Na zabezpečenie jednotného postupu aktualizácie, 

archivácie a súladu číselne určených hraníc katastrál-
nych území (ďalej len k. ú.) koncovými bodmi vlastníc-
kych hraníc, ktoré nemajú vplyv na zmenu priebehu 
hranice katastrálneho územia ani na jeho výmeru, vy-
dáva Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 
republiky toto usmernenie. 
 

Čl. II 
Aktualizácia hraníc katastrálnych území koncovými 

bodmi vlastníckych hraníc 
 

Aktualizácia hraníc katastrálnych území koncovými 
bodmi vlastníckych hraníc (priesečníky) sa vykonáva 
len vo vrstve KLADPAR. Týmito bodmi sa neaktualizuje 
vrstva KATUZ a preto sa pri ich archivácii nepostupuje 
v zmysle ustanovení § 21 ods. 2 a § 22 Metodického 
návodu na číselné určenie hraníc katastrálnych území  
a sú archivované len správami katastra. 
 

Čl. III 
Číslovanie koncových bodov vlastníckych hraníc 

 
Koncové body vlastníckych hraníc sú pri aktualizácii. 

vo VKM číselných označené úplným číslom bodu. Pri 
aktualizácii VKM nečíselných sú tieto body bez čísel 
bodu. 

Čl. IV 
Zabezpečenie súladu hraníc susediacich  

katastrálnych území 
  

V záujme zabezpečenia súladu hranice susediacich 
katastrálnych území, ktorá je súčasne okresnou hrani-
cou, príslušná správa katastra po zaktualizovaní mapy 
na hranici k. ú. koncovými bodmi vlastníckych hraníc  
vo vrstve KLADPAR, zašle po každej aktualizácii 
ZPMZ, geometrický plán (ak bol vyhotovený) a prí-
slušný súbor VGP správe katastra, v ktorej pôsobnosti 
je spravovanie susedného katastrálneho územia. 
V prípade, že v susednom k. ú. je spravovaná VKM 
nečíselná, pošle príslušná správa katastra aj výrez 
z mapy s transformovanými koncovými bodmi vlastníc-
kych hraníc na doterajší úsek hranice k. ú. Správa 
katastra, v ktorej pôsobnosti je spravovanie susedného 
katastrálneho územia, vykoná aktualizáciu vo vrstve 
KLADPAR (doplní, resp. zruší koncové body vlastníc-
kych hraníc). 

Čl. V 
 

Toto usmernenie nadobúda účinnosť  1. 10. 2007.  
 

Ing. Ingrid Šuppová, v. r. 
riaditeľka katastrálneho odboru 
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Oznamovacia časť 

 

a) oznamy 
 

 
 
 
 
20. Vyhlásenie platnosti nových súborov 

geodetických informácií a popisných 
informácií katastra nehnute ľností  

       Vybavuje: Ing. Július Višniar  
 
Po obnove katastrálneho operátu novým mapovaním 

bola vyhlásená platnosť nových súborov geodetických 
informácií a popisných informácií katastra nehnuteľností 
takto: 
 
Kraj 
Okres Katastrálne územie  Dátum 
____________________________________________
_ 
Žilinský 
Žilina Horná Tižina 13.9.2007 
Banskobystrický 
Veľký Krtíš Balog nad Ipľom 2.10.2007 
Košický 
Košice Myslava 12.4.2005 
Prešovský 
Kežmarok Vlkovce 31.8.2007 
 
 

Ing. Ingrid Šuppová, v. r.  
 riaditeľka odboru 

geodézie a katastra 
 
 
 
 
 
 

21. Poskytovanie informácií o bonitova-
ných pôdno - ekologických jednot-
kách 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 
 Malacky Kostolište 4.4. 2006 
  Jakubov 18.4. 2006 
 

Trnavský 
 Galanta Vinohrady nad Váhom 23.10. 2007 
 Skalica Oreské 11.7. 2006 
 Dunajská Streda 
  Horné Mýto 6.3. 2006 
  Malé Dvorníky 19.6. 2006 
  Michal na Ostrove 13.11. 2006 
  Veľké Blahovo 14.7. 2006 
 Hlohovec Červeník 30.6. 2006 
  Jalšové 30.11. 2007 
  Leopoldov 30.11. 2007 
  Šulekovo 31.12. 2007 
Trenčiansky   
 Trenčín 
  Bobot 16.8. 2007 
   Nemšová 8.10. 2007 
 Myjava Jablonka 11.6. 2006 
Žilinský  
 Ružomberok Švošov 31.3. 2006 
  Hrboltová 12.5. 2006 
  Kalameny 19.6. 2006 
  Liptovské Revúce 26.4. 2006 
  Lisková 16.10. 2006 
 Martin Blatnica 7.6. 2006 
 Liptovský Mikuláš 
  Liptovské Kľačany 13.7. 2006 
  Liptovská Kokava 18.4. 2006 
  Hybe 30.3. 2006 
  Východná 1.8. 2007 
 Dolný Kubín Párnica 25.5. 2006 
  Leštiny 6.4. 2006 
  Oravský Podzámok 8.1. 2007 
 Žilina Dolný Hričov 5.5. 2006 
  Jasenové – Rvin 2.2. 2006 
  Krasňany 11.9. 2006 
  Stráňavy 6.11.2006 
  Lysica 4.12.2006 
  Závodie 11.9.2006   
Nitriansky 
 Nitra Výčapy - Opatovce 27.9. 2007 
Banskobystrický 
 Brezno Pohorelá 17.8. 2007 
Prešovský 
 Levoča Doľany 30.4. 2007 
  Dlhé Stráže 31.8. 2007 
 Sabinov Ľutina 31.10. 2007 
 Poprad Spišské Bystré 12.11. 2007 
 Prešov Lúčina 22.6. 2007 
 Kežmarok Vojňany 31.8. 2006 
 
Od uvedeného dátumu poskytujú správy katastra 
z katastrálneho operátu v uvedených katastrálnych 
územiach informácie o bonitovaných pôdno – ekologic-
kých jednotkách. 
  

  Ing. Ingrid Šuppová, v. r.  
riaditeľka odboru 

geodézie a katastra 
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22. Doplnenie zoznamu katastrálnych ú-
zemí s povinnou aktualizáciou vekto-
rovej katastrálnej mapy s rozlíšením 
typu mapy  

 Vybavuje. Ing. Július Višniar 
 
Kraj 
Okres Katastrálne územie  Dátum 
 

 
Trenčiansky 
Nové Mesto 
nad Váhom Podolie 1.10.2007 
Nové Mesto 
nad Váhom Vaďovce 1.11.2007 
Považská Bystrica Ďurďové 1.7.2007 
Považská Bystrica Klieština 1.7.2007 
Púchov Streženice 28.6.2007 
Púchov Záriečie 20.12.2006 
Trnavský 
Trnava Klčovany (n) 22.6.2007 
Hlohovec Jalšové (n) 30.11.2007 
Skalica Petrova Ves (n) 22.11.2007 
Skalica Primoravské lúky (n) 6.12.2007 
Nitriansky 
Nitra Čab (n) 21.11.2007 
Nitra Jelenec (n) 1.12.2007 
Nitra Sila (n) 15.10.2007 
Nitra Veľké Zálužie (n) 1.12.2007 
Nitra Výčapy-Opatovce (n) 27.9.2007  
Zlaté Moravce Kňažice (n) 1.10.2007 
Zlaté Moravce Machulince (n) 1.10.2007 
Zlaté Moravce Malé Vozokany (n) 1.10.2007 
Zlaté Moravce Martin nad Žitavou (n) 1.10.2007 
Žilinský 
Žilina Horná Tižina – intravilán 13.9.2007 
Bytča Jablonové 15.5.2007 
Bytča Kotešová 1.1.2007 
Bytča Malá Bytča 15.5.2007 
Bytča Predmier (k) 15.5.2007 
Čadca Dunajov 1.6.2006 
Čadca Harvelka 1.10.2007 
Čadca Klubina 1.10.2007 
Čadca Turkov 1.10.2007 
Čadca Zborov nad Bystricou 1.10.2007 
Ružomberok Liptovská Osada 30.4.2007 
Ružomberok Liptovská Teplá 29.12.2006 
Ružomberok Liptovské Revúce 20.11.2007 
Ružomberok Štiavnička 25.10.2007 
Banskobystrický 
Brezno Pohorelá (n) 5.11.2007 
Detva Dolný Tisovník (n) 15.9.2007 
Revúca Mokrá Lúka (n) 20.11.2007 
Rimavská Sobota Hodejov (n) 13.8.2007 
Rimavská Sobota Jesenské (n) 15.10.2007 
Rimavská Sobota Pápča (n) 29.10.2007 
Rimavská Sobota Rimavské Janovce 13.11.2007 
Rimavská Sobota Tomašová (n) 13.11.2007 
Zvolen Lieskovec (n) 24.8.2007 
Košický  
Košice Brody – intravilán (n) 30.11.2007 
Košice-okolie Belža (n) 17.8.2007 
Košice-okolie Valaliky (n) 27.8.2007 
Gelnica Richnava (n) 15.10.2007 
Michalovce Ižkovce (n) 29.6.2007 

Michalovce Zemplínske Kopčany (n) 28.9.2007 
Rožňava Gemerská Hôrka (n) 1.12.2007 
Rožňava Gemerská Panica (n) 1.12.2007 
Rožňava Koceľovce (n) 1.7.2007 
Rožňava Kunova Teplica 10.10.2007 
Rožňava Stratená (n) 12.11.2007 
Prešovský 
Prešov Bretejovce 28.8.2007 
Prešov Mošurov 28.8.2007 
Prešov Varhaňovce 28.8.2007 
Prešov Záborské 30.10.2007 
Levoča Bijacovce – extravilán (n) 1.11.2007 
Levoča Doľany 1.11.2007 
Medzilaborce Nižná Oľka – extravilán 30.6.2007 
Medzilaborce Radvaň nad Laborcom 30.6.2007 
Sabinov Ľutina (n) 30.11.2007  
Sabinov Zálesie (n) 31.8.2007 
Stropkov Kolbovce 22.11.2007 
Stropkov Makovce 22.11.2007 
Svidník Nová Polianka 27.11.2007 
Svidník Šarbov 29.6.2007 
 
Použité skratky: 
(n) – nečíselná 
(k) – kombinovaná  
 

 Ing. Ingrid Šuppová, v. r.  
 riaditeľka odboru 

geodézie a katastra 
 
 

 
 
 
 

23. Skon čenie tvorby vektorovej  mapy 
určeného operátu  

                 Vybavuje: Ing. Július Višniar 
 

Správy katastra vyhlásili skončenie tvorby vektoro-
vej mapy určeného operátu v týchto katastrálnych úze-
miach: 
 
Kraj 
Okres Katastrálne územie  Dátum 
____________________________________________ 
 
Trnavský 
Hlohovec Červeník 30.6.2007 
Hlohovec Jalšové 30.11.2007 
Hlohovec Leopoldov 30.11.2007 
Hlohovec Šulekovo 31.12.2007 
Trnava Klčovany 22.6.2007 
Nitriansky 
Nitra Jelenec 1.12.2007 
Nitra Veľké Zálužie 1.12.2007 
Zlaté Moravce Kňažice 1.10.2007 
Zlaté Moravce Machulince 1.10.2007 
Zlaté Moravce Malé Vozokany 1.10.2007 
Zlaté Moravce Martin nad Žitavou 1.10.2007 
Banskobystrický 
Banská Štiavnica Vysoká 30.10.2007 
Brezno Pohorelá 5.11.2007 
Prešovský 
Prešov Bretejovce 15.10.2007 
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Prešov Mirkovce 16.11.2007 
Prešov Mošurov 28.8.2007 
Prešov Záborské 30.10.2007 
Sabinov Ľutina 30.11.2007 
Sabinov Zálesie 31.8.2007 
Košický 
Gelnica Richnava 15.10.2007 
Košice-okolie Belža 26.10.2007 
Sobrance Kolibabovce 16.9.1997 
Sobrance Podhoroď 30.12.1997 
Sobrance Vyšná Rybnica 24.4.1998 
Sobrance Blatné Remety 27.4.1998 
Sobrance Hlivištia 29.6.1998   
Sobrance Blatné Revištia 1.8.1998 
Sobrance Nižné Nemecké 7.8.1998 
Sobrance Orechová 13.11.1998 
Sobrance Sejkov 5.2.1999 
Sobrance Choňkovce 22.2.1999 
Sobrance Bežovce 11.3.1999 
Sobrance Vyšné Nemecké 15.6.1999 
Sobrance Záhor 30.6.1999 
Sobrance Porostov 4.8.1999 
Sobrance Horňa 21.10.1999 
Sobrance Kristy 21.2.2000 
Sobrance Jasenov 12.6.2000 
Sobrance Tašuľa 12.6.2000 
Sobrance Bunkovce 28.6.2000 
Sobrance Nižná Rybnica 11.4.2000 
Sobrance Ruskovce 11.11.2000 
Sobrance Vyšné Remety 16.2.2001  
Sobrance Ruský Hrabovec 12.3.2001 
Sobrance Jenkovce 26.6.2001 
Sobrance Pinkovce 19.9.2001 
Sobrance Remetské Hámre 27.12.2001 
Sobrance Svätuš 1.3.2002 
Sobrance Blatná Polianka 26.3.2002 
Sobrance Veľké Revištia 6.6.2002 
Sobrance Lekárovce 16.8.2002 
Sobrance Vojnatina 27.8.2002  
Sobrance Baškovce 25.9.2002 
Sobrance Tibava 11.12.2002 
Sobrance Krčava 17.1.2003 
Sobrance Sobrance 5.5.2003 
Sobrance Fekišovce 30.5.2003 
Sobrance Porúbka 5.8.2003 
Sobrance Ostrov 17.12.2003 
Sobrance Priekopa 27.2.2004 
Sobrance Úbrež 31.3.2004 
Sobrance Komárovce 29.4.2004 
Sobrance Beňatina 8.7.2005 
Sobrance Inovce 29.7.2005 
  
 
  

 Ing. Ingrid Šuppová, v. r.  
 riaditeľka odboru  

geodézie a katastra 

 
 
 
 
 
 

24.  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: Lucia Miklušová 

 
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej re-

publiky vydal osvedčenia o získaní osobitnej odbornej 
spôsobilosti na overovanie činností 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 

479/2007 Ing. Peter Havlík 28.11.2007 

480/2007 Ing. Oľga Kubíková 28.11.2007 

481/2007 Ing. Jozef Revaj 28.11.2007 

482/2007 Ing. Mária Bugárová 28.11.2007 

483/2007 Ing. Marián Urminský 28.11.2007 

484/2007 Ing. Ľudmila Mužíková 28.11.2007 

485/2007 Ing. Martina Dobšovičová 28.11.2007 

486/2007 Ing. Tibor Oros 28.11.2007 

487/2007 Ing. Marcel Kliment 28.11.2007 

 
Ing. Ingrid Šuppová, v. r.  

riaditeľka odboru  
geodézie a katastra 

 
 
 
 

25. Oznam o zmene v zložení redak čnej 
rady časopisu Geodetický a kartogra-
fický obzor 

 
V súlade so závermi 35. operatívnej porady predsedu 

Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 
republiky   zo dňa 06. 12. 2007 a v zmysle čl. III  a IV 
„Dohody  Českého úřadu zaměměřického a katastrál-
ního a Úradu geodézie,  kartografie a katastra Slo-
venskej republiky o spoluvydávaní odborného časopisu 
Geodetický a kartografický obzor“  č. P - 160/1992 
predseda Úradu geodézie,  kartografie a katastra 
Slovenskej republiky: 

1. odvolal z funkcie zástupcu vedúceho redaktora 
odborného a vedeckého časopisu Českého úřadu 
zaměměříckého a katastrálního a Úradu geodézie, 
kartografie a katastra Slovenskej republiky 
„Geodetický a kartografický obzor“ (GaKO)             
Ing. Jána Vanka ku dňu 31. 12. 2007 a menoval 
do tejto funkcie Ing. Ondreja Zahna s účinnosťou 
ku dňu 01. 01. 2008. 

2. odvolal z funkcie podpredsedu redakčnej rady 
GaKO Ing. Juraja Kadlica, PhD ku dňu 31. 12. 
2007 a menoval do tejto funkcie Ing. Bronislavu 
Tóthovú s účinnosťou ku dňu 01. 01. 2008. 
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3. odvolal z funkcie člena redakčnej rady GaKO  
Ing. Dušana Fičora ku dňu 31. 12. 2007                    
a menoval do tejto funkcie Ing. Imricha 
Horňanského, PhD s účinnosťou ku dňu  01. 01. 
2008. 

Ing. Bronislava Tóthová,  v. r.  
podpredseda redakčnej rady GaKO 

 
 
 
 

26. Redakčné oznámenie chýb v čiastke 
3/2007 

    
V Obsahu na titulnej strane v Oznamovacej časti a) 

oznamy sú nesprávne uvedené poradové čísla, správ-
ne čísla sú 16. - 19. 

 
 

 

b) informácie o vydaných aktoch riadenia  
 

Úrad geodézie, kartografie a  katastra Slovenskej re-
publiky vydal: 
 
1. Smernice Úradu geodézie, kartografie a katastra 

Slovenskej republiky č. P – 5596/2007 zo dňa        
19. 09. 2007, ktorými sa upravuje obeh, kontrola 
a spracovanie účtovných dokladov v podmienkach 
Úradu geodézie a kartografie a katastra Sloven-
skej republiky. 

 
2. Smernice Úradu geodézie, kartografie a katastra 

Slovenskej republiky č. P – 5597/2007 zo dňa        
19. 09. 2007, ktorými sa uplatňuje zákon                  
č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom 
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
podmienkach Úradu geodézie, kartografie a katas-
tra Slovenskej republiky. 

 
3. Smernice Úradu geodézie, kartografie a katastra 

Slovenskej republiky č. P – 7636/2007 zo dňa          
14. 12. 2007 k uplatňovaniu zákona NR SR               
č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení 
neskorších predpisov v podmienkach Úradu geo-
dézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. 

 
Ing. Gabriela Stupková, v. r.  

riaditeľka 
kancelárie predsedu 
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