
 

 

          ÚRADU GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

______________________________________________________ 
 
Ročník XLIX. 2017 V Bratislave  15. 6. 2017  čiastka 2  

______________________________________________________ 
 
 
 
 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  

8) Dohoda medzi Ministerstvom pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR č. MPRV SR 107/2017-
220/MPRV SR  a  ÚGKK SR č. ÚGKK SR 
18/2017/OGMV o spolupráci pri výkone verejných 
úloh v oblasti priestorových údajov a tvorby národ-
nej infraštruktúry pre priestorové informácie,  

9) Rozhodnutie ÚGKK SR č. P-4715/2017 o štandar-
dizácii 226 názvov geografických objektov 
z okresu Šaľa  

10) Rozhodnutie ÚGKK SR č. P-4716/2017 o štandar-
dizácii 4 názvov so súhrnným označením vodstvo 
z okresu Šaľa 

11) Rozhodnutie ÚGKK SR č. P-5348/2017 o štandar-
dizácii 841 názvov geografických objektov 
z okresu Turčianske Teplice 

12) Rozhodnutie ÚGKK SR č. P-5710/2017 o štandar-
dizácii 3 názvov jaskýň 

 

Oznamovacia časť  

a)   oznamy 

10) Prehľad zmien hraníc a výmer katastrálnych úze-
mí a obcí v roku 2016 v Slovenskej republike 

 

 

 

 

 

 

 
 

11) Vyhlásenie platnosti nových súborov geodetických 
informácií a popisných informácií katastra nehnu-
teľností 

12) Poskytovanie informácií o bonitovaných pôdno-
ekologických jednotkách z katastra nehnuteľností 

13) Poskytovanie informácií z katastra nehnuteľností 
po zápise Projektu pozemkových úprav 

14) Skončenie tvorby vektorovej mapy určeného  
operátu  

15) Zoznam katastrálnych území s ukončeným stotož-
nením listov vlastníctva  

16) 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 v znení neskorších 
predpisov 

17) Oznámenie o personálnych zmenách v Názvo-
slovnej komisii ÚGKK SR 

 

Samostatné prílohy   

1. Katastrálny bulletin č. 1/2017  
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Normatívna časť 
 
 
 
 
 
 

8. 
D o h o d a 

medzi  
Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka Slovenskej republiky 
č. 107/2017-220/MPRV SR 

a Úradom geodézie, kartografie a katastra 
Slovenskej republiky 

č. 18/2017/OGMV 
o spolupráci pri výkone verejných úloh 
v oblasti priestorových údajov a tvorby 

národnej infraštruktúry  
pre priestorové informácie 

 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slo-
venskej republiky zastúpené ministerkou pôdohospo-
dárstva a rozvoja vidieka SR Gabrielou Matečnou, 

Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 
 

a 
 

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 
republiky zastúpený predsedníčkou Úradu geodézie, 
kartografie a katastra SR  Máriou Frindrichovou, 

Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava 
 

(ďalej len „zmluvné strany“) 

 
v snahe o zabezpečenie plnenia verejných úloh v ob-
lasti priestorových údajov a v oblasti tvorby národnej 
infraštruktúry pre priestorové informácie uzatvárajú 
dohodu o spolupráci s cieľom efektívneho výkonu 
verejnej moci: 

 
Článok I 

Priestorové údaje 
 

(1) Zmluvné strany prehlasujú, že na účely tejto 
dohody sa priestorovými údajmi rozumejú  
a) letecké meračské snímky,  
b) údaje leteckého laserového skenovania, 
c) ortofotomozaika. 
v rozsahu celého územia Slovenskej republiky. 

(2) Zmluvné strany prehlasujú, že na účely tejto 
dohody sa  
a) vstupnými priestorovými údajmi rozumejú 

letecké meračské snímky a údaje laserového 
skenovania a 

b) spracovanými priestorovými údajmi sa rozumie 
ortofotomozaika. 

(3) Zmluvné strany prehlasujú, že vzájomná spoluprá-
ca sa bude týkať predovšetkým spoločnej tvorby 
a aktualizácie priestorových údajov, poskytovania 
priestorových údajov a spolupráce pri tvorbe 
národnej infraštruktúry pre priestorové informácie 
podľa zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej 

infraštruktúre pre priestorové informácie v znení 
neskorších predpisov. 
 

Článok II 
Finančná spolupráca 

 

(1) Zmluvné strany sa dohodli na spoločnom finan-
covaní tvorby priestorových údajov, predovšetkým 
na spoločnom financovaní zabezpečenia vstup-
ných priestorových údajov a na spoločnom 
financovaní spracovania vstupných priestorových 
údajov do ortofotomozaiky. 

(2) Zmluvné strany sa dohodli, že výška finančných 
prostriedkov a spôsob podieľania sa na finan-
covaní zabezpečenia a spracovania vstupných 
priestorových údajov sa určí vo vykonávacej 
dohode s platnosťou na príslušný kalendárny rok. 

 
Článok III 

Tvorba a poskytovanie priestorových údajov 
 

(1) Vstupné priestorové údaje budú získavané 
z leteckého meračského snímkovania a leteckého 
laserového skenovania. 

(2) Zmluvné strany sa dohodli, že vstupné priestorové 
údaje budú spoločne zabezpečovať a spracovávať 
organizačné zložky v pôsobnosti zmluvných strán, 
resp. právnické osoby zriadené alebo založené 
príslušnou zmluvnou stranou, ktorými sú: 
a) na strane Ministerstva pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka Slovenskej republiky:  
Národné lesnícke centrum, T. G. Masaryka 22, 
960 92 Zvolen, IČO: 42001315. (ďalej len 
„NLC“), 

b) na strane Úradu geodézie, kartografie 
a katastra Slovenskej republiky: 
Geodetický a kartografický ústav Bratislava, 
Chlumeckého č. 4, 827 45 Bratislava, IČO: 
17316219 (ďalej len „GKÚ“). 

(3) Zmluvné strany sa dohodli, že GKÚ a NLC budú 
uzatvárať na príslušný kalendárny rok vykonávaciu 
dohodu, v ktorej určia podmienky týkajúce sa 
spoločného zabezpečenia, spracovania, financo-
vania a poskytovania priestorových údajov, prí-
padne iné podmienky stanovené touto dohodou 
alebo súvisiace s plnením tejto dohody. Vo vyko-
návacej dohode sa dohodne aj harmonogram 
a rozsah prác pri tvorbe priestorových údajov. 

(4) Zmluvné strany sa dohodli, že si prostredníctvom 
GKÚ a NLC bez zbytočného odkladu vzájomne 
vymenia spoločne zabezpečené vstupné priestoro-
vé údaje a spracované priestorové údaje. Tieto 
priestorové údaje budú môcť používať a posky-
tovať zmluvné strany bez obmedzenia a budú bez 
obmedzenia prístupné aj pre organizačné zložky 
v pôsobnosti zmluvných strán, resp. právnické 
osoby zriadené alebo založené niektorou zmluvnou 
stranou a pre všetky orgány verejnej správy. 

(5) Zmluvné strany sa dohodli, že Úrad geodézie, 
kartografie a katastra Slovenskej republiky využije 
spoločne zabezpečené vstupné priestorové údaje 
okrem tvorby ortofotomozaiky aj na aktualizáciu 
Základnej bázy údajov pre geografické informačné 
systémy. 
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(6) Zmluvné strany sa dohodli, že Úrad geodézie, 
kartografie a katastra Slovenskej republiky bude 
prostredníctvom GKÚ poskytovať vstupné priesto-
rové údaje a  ortofotomozaiku elektronickými 
službami za účelom plnenia verejných úloh podľa 
zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre 
pre priestorové informácie v znení neskorších 
predpisov. 

 
Článok IV 

Záverečné ustanovenia 
 

(1) Táto dohoda sa uzatvára na neurčitý čas a nado-
búda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami. 

(2) Zmluvné strany sa dohodli na zverejnení dohody 
v Centrálnom registri zmlúv. 

(3) Ustanovenia tejto dohody sa môžu meniť 
a doplňovať po vzájomnom písomnom súhlase 
zmluvných strán formou očíslovaných písomných 
dodatkov. 

(4) Každá zo zmluvných strán môže túto dohodu 
písomne vypovedať. Platnosť dohody sa skončí 
stoosemdesiatym dňom nasledujúcim po dni 
doručenia písomného oznámenia o výpovedi 
druhej zmluvnej strane. 

(5) Táto dohoda je vyhotovená v šiestich (6) 
rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých tri (3) 
sú určené pre Úrad geodézie, kartografie a katas-
tra Slovenskej republiky a tri (3) sú určené pre 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
Slovenskej republiky. 

 
Za MPRV SR: Gabriela Matečná, ministerka 

Bratislava, dňa 15. 3. 2017 
 
Za ÚGKK SR: Mária Frindrichová, predsedníčka 

Bratislava, dňa 13. 3. 2017 

 
 
 
 

9. 
R o z h o d n u t i e 

Úradu geodézie, kartografie a katastra  
Slovenskej republiky 

číslo: P-4715/2017 zo dňa 15. 05. 2017 
o štandardizácii 226 názvov geografických 

objektov z okresu Šaľa 
 

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 
republiky ako príslušný orgán podľa § 4 ods. 2 písm. g) 
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 
Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších 
predpisov vydáva toto 

 
r o z h o d n u t i e : 

 

podľa § 18 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii 
v znení neskorších predpisov so súhlasom Ministerstva 
kultúry Slovenskej republiky č. MK 3281/2016-
242/14381 z 24. 11. 2016  a  na základe súhlasného 

stanoviska Názvoslovnej komisie Úradu geodézie, 
kartografie a katastra Slovenskej republiky 

štandardizuje 

226 názvov geografických objektov z  okresu Šaľa, ktoré 

rozšíria obsah základnej bázy údajov pre geografický 
informačný systém: 
 
1.  z katastrálneho územia Diakovce štandardizuje 
14 názvov: 
Cintorínske (pole; ostatné objekty), Hlinický dvor 
(pole), Klčovisko (majer, osada, samota, miestna 
časť), Konopište (pole), Korenište (pole), Krátke pole 
(pole), Kríkovište (pole), Miestne lúky (pole), Močolov 
les (pole), Pažiť (lúka, pasienok), Pod Bilicom (sad, 
záhrada), Pri transformátore (pole), Tehelné záhrady 
(pole), Višňovište (pole). 

 
1.1 z katastrálneho územia Diakovce upravuje  

2 názvy: 
Pod Bilicom (pole), ktorého predchádzajúca podoba 
bola Pod Bilicou a Stuchnuté (pole), ktorého pred-

chádzajúca podoba bola Stuchlé. 
 
2.  z katastrálneho územia Dlhá nad Váhom 
štandardizuje 3 názvy: 
Hájik (les), Spodný hon (pole), Štvrtý hon (pole). 

 
3.  z katastrálneho územia Hájske štandardizuje  
16 názvov: 
Bačove slaniská (pole), Dolné pri Jarči (lúka, 
pasienok), Dolné Široké (pole), Horné štvrtky (pole), 
Jarč (lúka, pasienok), Kliny (pole), Krajné lúky (pole), 
Nové hoštáky (pole), Nové hoštáky pri Zbrode (lúka, 
pasienok), Osmina (les), Prílohy (pole), Prostredné 
hony (pole), Siky (pole), Staré hoštáky (pole), Za 
cintorínom (pole), Za kaplnkou (pole). 

 
4.  z katastrálneho územia Horná Kráľová 
štandardizuje 9 názvov:  
Hájske prosovisko (pole), Lackov majer (pole), Nad 
Vinohradmi (vrch), Prvé siatiny (pole), Sekiho majer 
(pole), Štvormeckové (pole), Údolné lúky (lúka, 
pasienok), Vinohrady (pole), Za vŕškom (pole). 

 
4. 1 z katastrálneho územia Horná Kráľová 

upravuje 2 názvy: 
Druhé siatiny (pole), ktorého predchádzajúca podoba 
bola Druhé siatie a Tretie siatiny (pole), ktorého 

predchádzajúca podoba bola Tretie siatie. 
 
5.  z katastrálneho územia Horný Jatov štandar-
dizuje 6 názvov: 
Cabajské (pole), Malý Pereš (lúka, pasienok), Ovčí 
pasienok (pole), Pri remíze (pole), Šalgovské (pole), 
Trnovské (pole). 

 
5. 1 z katastrálneho územia Horný Jatov 

upravuje 1 názov: 
Kenderešský hon (pole), ktorého predchádzajúca 

podoba bola Konopné. 
 
6.  z katastrálneho územia Kráľová nad Váhom 
štandardizuje 13 názvov: 
Cintorínsky hon (pole), Diakovský hon (pole), Dlhé 
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lúky (pole), Doplnkový hon (pole), Husište (pole), 
Nová štvrť (majer, osada, samota, miestna časť), 
Palócky hon (pole), Pod Hájikom (pole), Pri Váhu 
(pole), Stredné lúky (pole), Unovský les (pole), Za 
Váhom (sad, záhrada), Želiarske pozemky (pole). 

 
7.  z katastrálneho územia Močenok štandardizuje 
16 názvov: 
Dolné jazero (pole), Háj (pole), Hrabovište (pole), 
Hradské role (pole), Hrebeniská (pole), Hruškovište 
(pole; les), Jarkovište (pole), Lapoš (pole), Panské 
(pole), Pivničné nad lúkou (pole), Pod vinicami (sad, 
záhrada), Pod vŕškom (pole), Sekiho majer (pole; 
lúka, pasienok), Vinice (pole), Želiarske lúky (pole), 
Želiarske pole (pole). 
 

7. 1 z katastrálneho územia Močenok upravuje 
2 názvy: 
Spodný veľký chrbát (pole), ktorého predchádzajúca 
podoba bola Veľký chrbát spodný a Vrchný veľký 
chrbát (pole), ktorého predchádzajúca podoba bola 

Veľký chrbát vrchný. 
 
8.  z katastrálneho územia Neded štandardizuje  
32 názvov: 
Blatný klin (pole), Brezovište (pole), Býčište (pole), 
Dlhý hon (pole), Dolná časť (les), Dolné močiare 
(pole), Kakovište (pole), Konvište (pole), Kortoňa 
(pole), Lesné pozemky (pole), Malé Maštaľné (les; 
pole), Malé pramenisko (pole), Nová štvrť (majer, 
osada, samota, miestna časť), Nový chotár (pole), 
Petrovské (les; pole), Petrovský ostrov (les; pole), Pri 
jazere (pole), Pri kríži (pole), Pri rybníku (pole), Pri 
železnici (pole), Soví hon (pole), Stredný hon (pole), 
Šarkanské (pole), Šípové pole (pole), Trstina (lúka, 
pasienok), Trstište (pole), Veľké Maštaľné (pole), 
Veľké pramenisko (pole), Voľný hon (pole), Vŕbové 
jazero (pole), Zvädlisko (pole), Žabovisko (les; pole). 

 
8. 1 z katastrálneho územia Neded upravuje  

2 názvy: 
Lesný hon (pole), ktorého predchádzajúca podoba 
bola Tosádske a Trojchotár (pole), ktorého 

predchádzajúca podoba bola Tri chotáre  
 
9.  z katastrálneho územia Selice štandardizuje  
14 názvov: 
Báb (majer, osada, samota, miestna časť), Bábsky háj 
(les), Dlhý hon (pole), Genčské (pole), Kostolný hon 
(pole), Medzi hrádzami (les), Pasienkový hon (pole), 
Plantový hon (pole), Selické (pole), Selický svah 
(pole), Šľachtická lúka (pole), Šócky hraničný hon 
(pole), Vyvierací (lúka, pasienok), Za Váhom (pole). 
 
10.  z katastrálneho územia Šaľa štandardizuje 
20 názvov: 
Anjelik (pole), Bilic (pole), Blatné (vinica), Diviaky 
(pole), Dolná lúka (pole), Hetméň (majer, osada, 
samota, miestna časť), Hrádza (pole; vinica), 
Jahodnica (pole), Jelení svah (pole), Kalinka (pole), 
Lúčina (pole), Malá lúčina (les; pole), Malinčie (pole), 
Mimo hrádze (pole), Mokradie (pole), Mokrý hon 
(pole), Piesočina (sad, záhrada), Pri Váhu (sídlisko), 
Za Bilicom (pole), Zemiačnište (pole). 

 
 

 10. 1 z katastrálneho územia Šaľa upravuje  
3 názvy: 
Amerika (pole), ktorého predchádzajúca podoba bola 
Trnovský kút, Pri trnovskej hrádzi (pole), ktorého 
predchádzajúca podoba bola Tornosek a Vrabčie 

(pole), ktorého predchádzajúca podoba bola Vráble. 
 

11.  z katastrálneho územia Šók štandardizuje 22 názvov: 
Dlhé močarisko (pole), Dolný ostrov (les), Drahé 
lúky (pole), Druhý svah (pole), Horný ostrov (pole), 
Chotárny hon (pole), Chotárny svah (pole), Kuriálna 
lúka (pole), Kuriálny les (les), Mŕtvy svah (pole), 
Pichliačie (pole), Prvý svah (pole), Sadenice (pole), 
Selický svah (pole), Sliváň (sad, záhrada), Stredná 
kapustnica (pole), Trávnatý svah (pole), Tretí svah 
(pole), Urbárska lúka (pole), Urbársky les (les), 
Vŕbovište (les), Želiarske (pole). 

 
12.  z katastrálneho územia Tešedíkovo štandardizuje 
15 názvov: 
Dolný hon (pole), Dolný želiarsky les (pole), 
Doplnkové pozemky (pole), Horný želiarsky hon 
(pole), Južný hon (pole), Konopište (pole), Malá 
nížina (pole), Močolov hon (pole), Močolov les (pole), 
Pod mostom (pole), Pri cintoríne (pole), Severný klin 
(pole), Strmý breh (pole), Tesáre (pole), Východný 
klin (pole). 

 
12. 1 z katastrálneho územia Tešedíkovo 

upravuje 2 názvy: 
Čierny hrebeň (pole), ktorého predchádzajúca podoba 
bola Čierny jarok a Matejovský hon (pole), ktorého 

predchádzajúca podoba bola Matúšov hon. 
 
13.  z katastrálneho územia Trnovec nad Váhom 
štandardizuje 10 názvov: 
Jednotka (pole), Kopanica (pole), Močiare (pole), 
Nový Dvor (majer, osada, samota, miestna časť), 
Pažiť (pole), Pri nitrianskej ceste (pole), Siki (pole), 
Silašova tabuľa (pole), Stredný hon (pole), Úzky hon 

(pole). 
 
14.  z katastrálneho územia Vlčany štandardizuje  
7 názvov: 
Bábsky hon (les; pole), Doplnkový hon (pole), 
Pasienky (pole), Smola (pole), Vnútorné vŕbovište 
(les), Záhradište (pole), Želiarsky hon (pole). 

 
15.  z katastrálneho územia Žihárec štandardizuje 
15 názvov: 
Dobytčí svah (pole), Dodatky (pole), Hrablište (pole), 
Humnište (pole), Kurča (pole), Les (les), Lúčne 
zvyšky (pole), Močarište (pole), Pahorok (les), 
Pastierska lúka (pole), Pastvina (pole), Spodné 
Klenovište (pole), Starovište (lúka, pasienok), 
Studnica (pole), Vlčiansky svah (pole). 

Štandardizované geografické názvy sú záväzné pre 
vydavateľov kartografických diel, odborných publikácií, 
na používanie v tlači a iných prostriedkoch masovej 
komunikácie a v úradnej činnosti orgánov verejnej 
správy; rovnako to platí pre vydavateľov kartografických 
diel a odborných publikácií vydávaných v cudzom 
jazyku a na používanie v tlači a iných prostriedkoch 
masovej komunikácie šírených v cudzom jazyku. 
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Informácie o štandardizovaných názvoch nesídelných 
geografických objektov z územia Slovenskej republiky 
na požiadanie poskytuje sekretariát Názvoslovnej 
komisie Úradu geodézie, kartografie a katastra 
Slovenskej republiky, ktorý sídli v Geodetickom a 
kartografickom ústave Bratislava, Chlumeckého 4, 
827 45 Bratislava. 

Štandardizované názvy budú zverejnené v Spravo-
dajcovi Úradu geodézie, kartografie a katastra 
Slovenskej republiky. 

Poučenie: proti tomuto rozhodnutiu v zmysle § 18 
ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky  
č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení 
neskorších predpisov nie je prípustný opravný 
prostriedok. 

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 30. júna 2017. 
 

Ing.  Mária  Frindrichová, v. r. 

predsedníčka 
 
 
 
 
 

10. 
R o z h o d n u t i e 

Úradu geodézie, kartografie a katastra 
Slovenskej republiky 

číslo: P-4716/2017 zo dňa 15. 05. 2017 
o štandardizácii 4 názvov so súhrnným 

označením vodstvo z okresu Šaľa 
 

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 
republiky ako príslušný orgán podľa § 4 ods. 2 písm. g) 
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 
Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších 
predpisov vydáva toto 

 
r o z h o d n u t i e : 

 

podľa § 18 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii 
v znení neskorších predpisov so súhlasom Ministerstva 
kultúry Slovenskej republiky č. MK 3281/2016-
242/14381 z 24. 11. 2016, so súhlasom Ministerstva 
životného prostredia Slovenskej republiky 1917/2017 
zo  17. 1. 2017, so súhlasom Hydromeliorácií č. 960-2-
300/2017 z  24. 3. 2017 a  na základe súhlasného 
stanoviska Názvoslovnej komisie Úradu geodézie, 
kartografie a katastra Slovenskej republiky  

 
štandardizuje 

 
4 názvy so súhrnným označením vodstvo z  okresu Šaľa, 

ktoré rozšíria obsah základnej bázy údajov pre 
geografický informačný systém, a to: 
 
1.  z katastrálneho územia Diakovce upravuje 
1 názov: 
Hlinický kanál (vodný tok), ktorého predchádzajúca 

podoba bola Gelenský kanál. 
 

2.  z katastrálneho územia Kráľová nad Váhom 
štandardizuje 2 názvy: 
Kráľová (vodné dielo), Štrkovisko (vodná nádrž). 

 
3.  z katastrálneho územia Šaľa štandardizuje názov: 
Baťániho jarok (vodný tok). 

 
Štandardizované geografické názvy sú záväzné pre 

vydavateľov kartografických diel, odborných publikácií, 
na používanie v tlači a iných prostriedkoch masovej 
komunikácie a v úradnej činnosti orgánov verejnej 
správy; rovnako to platí pre vydavateľov kartografických 
diel a odborných publikácií vydávaných v cudzom 
jazyku a na používanie v tlači a iných prostriedkoch 
masovej komunikácie šírených v cudzom jazyku. 

 
Informácie o štandardizovaných názvoch nesídelných 

geografických objektov z územia Slovenskej republiky 
na požiadanie poskytuje sekretariát Názvoslovnej 
komisie Úradu geodézie, kartografie a katastra 
Slovenskej republiky, ktorý sídli v Geodetickom a 
kartografickom ústave Bratislava, Chlumeckého 4,  
827 45 Bratislava. 

 
Štandardizované názvy budú zverejnené v Spravo-

dajcovi Úradu geodézie, kartografie a katastra 
Slovenskej republiky. 

 
Poučenie: proti tomuto rozhodnutiu v zmysle § 18 

ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 
215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení 
neskorších predpisov nie je prípustný opravný 
prostriedok. 

 
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 30. júna 2017. 
 

Ing.  Mária  Frindrichová, v. r.  

predsedníčka 
 
 
 
 

11. 
R o z h o d n u t i e 

Úradu geodézie, kartografie a katastra 
Slovenskej republiky 

číslo: P-5348/2017 zo dňa 31. 05. 2017 
o štandardizácii 841 názvov geografických 

objektov z okresu Turčianske Teplice 
 

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 
republiky ako príslušný orgán podľa § 4 ods. 2 písm. g) 
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 
Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších 
predpisov vydáva toto 

 
r o z h o d n u t i e : 

 

podľa § 18 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii 
v znení neskorších predpisov so súhlasom Ministerstva 
kultúry Slovenskej republiky č. MK 3281/2016-242/14381 
z  24. 11. 2016  a  na základe súhlasného stanoviska 
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Názvoslovnej komisie Úradu geodézie, kartografie 
a katastra Slovenskej republiky  
 

štandardizuje 
 

841 názvov geografických objektov z  okresu Turčianske 
Teplice, ktoré rozšíria obsah základnej bázy údajov pre 
geografický informačný systém: 
 
1.  z katastrálneho územia Abramová štandardizuje 
21 názvov: 
Balvaňovo (lúka, pasienok), Dávidova chrasť (les), 
Grajzlová (les), Hore chotárom (pole) Horné nivy 
(pole), Ilé (pole), Kamenná hôrka (lúka, pasienok), 
Kliny (pole), Kolísky (les), Kratiny (les), Kudelovské 
(pole), Laclavá (majer, osada, samota, miestna časť), 
Medzi cestami (pole), Na šliame (lúka, pasienok), Niže 
hradskej (pole), Niže priehonu (pole), Pod dubmi 
(pole), Príboj (pole), Vančová (les), Vyše priehonu 
(pole), Záhumnia (pole). 

 
1. 1 z katastrálneho územia Abramová upravuje 

1 názov: 
Drahé (pole), ktorého predchádzajúca podoba bola 

Drahy. 
 
2.  z katastrálneho územia Blažovce štandardizuje 
26 názvov: 
Baňa (pole), Brištia (lúka, pasienok), Dlhé nivy (pole), 
Dlhé za železnicou (pole), Hliny (pole), Hôrky (pole), 
Hrtany (pole), Jablonky (pole), Koncom na chodník 
(pole), Košúty (pole), Kratiny (pole), Lopatiny (pole), 
Medzi cestami (pole), Medziház (pole), Na Veľkej 
(pole), Pastierske (pole), Prostredné (pole), Sihoť 
(pole), Sihote (lúka, pasienok), Šariny (pole), Trávniky 
(pole), Vachotovice (pole), Za Horváthovcami (pole), 
Za jarkom (pole), Záhrady (lúka, pasienok), Žigová 

(pole). 
 
3.  z katastrálneho územia Bodorová štandardizuje 
10 názvov: 
Dielec (pole), Dvorište (pole), Paraštiná (pole), Pažite 
(lúka, pasienok), Poddubie (pole), Pred mlynom 
(pole), Pri trati (pole), Veľké (pole), Za cintorínom 
(pole), Žľabiny (pole). 

 
4.  z katastrálneho územia Borcová štandardizuje 
15 názvov:  
Bačiny (pole), Dolné diely (pole), Horeplotia (pole), 
Hrbiská (pole), Klinčeky (pole), Krátke (pole), Medzi 
kruhmi a strednými honmi (pole), Mokrade (sad, 
záhrada), Niže dediny (pole), Piesky (pole), Víle 
(pole), Vrch (pole), Záhumnia (sad, záhrada), Závratia 
(pole), Žľabiny (pole) 

 
5.  z katastrálneho územia Brieštie štandardizuje 
26 názvov: 
Braný diel (les), Bukový háj (les), Gaštan (les), 
Hadviga (majer, osada, samota, miestna časť), 
Hadvigská medza (les), Halaj (lúka, pasienok), Hony 
(les), Horná hranica (les), Húsenice (lúka, pasienok), 
Kostolný vŕšok (les), Kunovská hora (les), Medvedia 
dolina (dolina), Meneľova dolina (dolina), Miestny 
hon (lúka, pasienok), Murovaná skala (les), Na 
Vandráčke (lúka, pasienok), Predné Huby (lúka, 
pasienok), Stenclov les  (les), Stráň (les), Vinohrad 

(les), Vinohrádok (les), Vlčí vrch (les), Vyhĺbený 
jarček (dolina), Vysoký vrch (les), Výška  (les), Zadné 
Huby (lúka, pasienok). 
 
6.  z katastrálneho územia Budiš štandardizuje 
16 názvov: 
Bodeje (les), Budišské lazy (lúka, pasienok), 
Hákovisko (les), Horné trávniky (pole), Huta (les), 
Kabasove jamy (lúka, pasienok), Kajsle  (lúka, 
pasienok), Košariská (les), Košarisková lúka (les), 
Lány (lúka, pasienok), Majere (lúka, pasienok), Pri 
čerešni (les), Pri jedli (les), Pri kríži (les), Valaské 
(pole), Vápenica (les). 

6. 1 z katastrálneho územia Budiš upravuje 
1 názov: 
Zrázky (les), ktorého predchádzajúca podoba bola 

Zrážky. 
 
7.  z katastrálneho územia Čremošné štandardizuje 
23 názvov: 
Berákovo (les), Biela voda (les), Čečeková (les), 
Damová (les), Flochová lúka (les), Hrádky (les), 
Hurpín (lúka, pasienok), Kamenná  (les), Kiar (les), 
Kozinec (les), Lom (les), Medzi štósmi (lúka, 
pasienok), Okrúhla (les), Ondrašová (les), Prepad-
lisko (les), Prostredné lúky (lúka, pasienok), Stredná 
Rosová (les), Šturec (les), Tesné (les), Tri studne 
(les), Veterná (les), Vŕšky (lúka, pasienok), Za lúkou 

(lúka, pasienok). 
 
8.  z katastrálneho územia Diviaky štandardizuje 
4 názvy: 
Od Dubového (les), Od Pastierskej (les), Panské lesy 
(les), Závodie (pole). 
 
9.  z katastrálneho územia Dolná Štubňa štan-
dardizuje 9 názvov: 
Antoliarka (pole), Bystré (pole), Hony do hôrky 
(pole), Hony do hradskej (pole), Hony do Lazišťa 
(pole), Pod starým majerom (pole), Za Dúbravami 
(les), Za Hôrkou (les), Za železnicou (pole). 

 
10.  z katastrálneho územia Dolný Turček štan-
dardizuje 6 názvov: 
Dedinské (les), Jazvečia (les; lúka, pasienok), Krpec 

(les), Pri krmelci (les), Smrtný les (les), Vidličky (les) 

 
11.  z katastrálneho územia Dubové štandardizuje 
57 názvov: 
Bendešovo (les), Cihaliská (pole), Darulov most 
(most), Diel (lúka, pasienok), Do Dielu (les; pole), Do 
Košovho jarku (lúka, pasienok), Do Sviňacieho dielu 
(les), Dolné lúky (lúka, pasienok), Hrbaté (les), Chlap 
(les), Ivančinský závoz (lúka, pasienok), Kamenovo 
(les), Korenie (les), Košarisko (les), Kriváň (les), 
Kukovské (les), Letovisko (les), Maceje jarky (pole), 
Malá Kukovská (les; dolina), Malé Kozárovo (les), 
Mäsiarske jarky (les), Melišovo (les), Na kaluže (lúka, 
pasienok), Na Kapustniskách (pole), Na Koziarkovo 
(les), Na Magáči (les), Na Pavlovú (lúka, pasienok), Na 
Richtárskom (les), Na Sviniarku (les),Nad Besnou 
vodou (les), Nad Bokmi (les), Nad Kráľovskou (les), 
Nad Markovou (les), Nad Pavlovou (les), Nad vodou 
(pole), Od Lubnej (pole), Od Paraskovej (pole), Od 
Piešte (lúka, pasienok; pole), Parasková (pole), Pod 
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Blatom (les), Pod Francovým (les), Podzávozie (lúka, 
pasienok), Požeháj (lúka, pasienok; pole), Požežská 
hlava (les), Pred uhliskami (pole), Pri drobnom háji 
(lúka, pasienok), Pri Štefanskom kruhu (pole), 
Rusnácka úboč (les), Štefanove lazy (les), Úkladiská 
(les), Veľká Kukovská (dolina), Vysoký vrch (les), 
Za dedinským vŕškom (pole), Za Dielom (lúka, 
pasienok), Za vývratom (les), Zadná Kamenitá (les), 
Žabec (les). 
 
12.  z katastrálneho územia Dvorec nad Turcom 
štandardizuje 4 názvy: 
Krpelné (lúka, pasienok), Predné lúky (lúka, 
pasienok), Sokol (lúka, pasienok), Za Spratekom (sad, 

záhrada) 
 
13.  z katastrálneho územia Háj štandardizuje 
22 názvov: 
Baba (les), Bôra (les), Dolná niva (pole), Hore vodou 
(pole), Hôrky (pole), Kopanica  (pole), Križanov hrad 
(lúka, pasienok), Lazný diel (lúka, pasienok), 
Máriaforáš (les), Na vrchu (pole), Nad krčmou (lúka, 
pasienok), Nad Žiarcom (les), Nižné hony (pole), Pod 
Žiarcom (lúka, pasienok), Prameň (les), Prašnica 
(les), Pri bani  (les), Strážna  (les), Temný kút (les), 
Vlkanovec (les), Vyše dediny (pole), Za Strážnou 

(les). 
 

13. 1 z katastrálneho územia Háj upravuje 
1 názov: 
Strážna (vrch), ktorého predchádzajúca podoba bola 

Strážna hora. 
 
14.  z katastrálneho územia Horná Štubňa 
štandardizuje 26 názvov: 
Bartošrígeľ (les), Dedičné pole (pole), Flochová (les), 
Grešnerovo (pole), Hlinisko (lúka, pasienok), Horné 
ležoviská (les), Javorová studňa (les), Kamenistá 
(les), Košiare (pole), Lúky pri ceste (pole), Majvinkel 
(les), Malá slama (les), Mlynica (pole), Pakandel (lúka, 
pasienok; les), Poľana (les; pole), Rúbanisko (les; 
lúka, pasienok), Strnisko (les), Šindolová koliba (les), 
Špicenberg (les), Štubniansky les (les), Veberník 
(les), Vysoký most (les), Zadné Glózy (les), Zátišie 
(lúka, pasienok), Zimovisko (lúka, pasienok), Zlatá 
studňa (les). 
 

14. 1 z katastrálneho územia Horná Štubňa 
upravuje 2 názvy: 
Predné Glózy (les), ktorého predchádzajúca podoba 
bola Predné Glozy a Výhon (pole), ktorého 

predchádzajúca podoba bola Zlý výhon. 
 
15.  z katastrálneho územia Horný Turček 
štandardizuje 55 názvov: 
Briky (les), Dirhab (les), Dirhabské sedlo (sedlo), 
Farba (les), Farský les (les), Horná rúbaň (les), Hrubý 
javor (les), Jánsky vrch (lúka, pasienok), Jedliny (les), 
Jegorovka (les), Jurančíkova škôlka (lúka, pasienok), 
Kaltrin (les), Kordícke sedlo (les), Kordícky štít 
(vrch), Kostolná skala (les), Kremerštajg (les), 
Maďarská (les), Majer (lúka, pasienok), Matúšova 
lúka (les), Medvedí posed (les), Panská (les), 
Pastierske (pole), Plešina (les), Pod stredným 
hrebeňom (les), Maďarská chata (chata, chaty), 
Pramene Turca (les), Predná (les; dolina), Predný 

Kaltrin (les), Pri mostíku (les), Pri obrázku (les), Pri 
otočke (les), Salašisko (les), Slepá cesta (les), Stará 
škôlka (les), Stredný hrebeň (les), Stredný klin (les), 
Svätojánska (les), Jánsky vrch (pole), Svrčník (les), 
Šajba (les), Šimová (pole), Široká (les), Široký peň 
(les), Široký vrch (vrch), Špicatá (les), Štrasvaser 
(les), Tabla (les; sedlo), Tajlungy (les; pole), Tmavá 
(dolina), Ulehlovka (lúka, pasienok), Úžavy (les), 
Vyhnatová (les), Zlodejská (les), Žabkova skala (les), 
Žriedla (les). 
 

15. 1 z katastrálneho územia Horný Turček 
upravuje 1 názov: 
Štajerštít (les), ktorého predchádzajúca podoba bola 

Štít. 
 
16.  z katastrálneho územia Ivančiná štandardizuje  
15 názvov: 
Barborina jama (pole), Bohušová (lúka, pasienok), 
Hliny (pole), Kopanice (lúka, pasienok), Kratiny  
(pole), Pri kostole (park), Šiare (pole), Trávniky (pole), 
Za kostolom (pole), Za cintorínom (pole), Za 
konopiskami (pole), Za krovím (les), Za Vrbicou 
(pole), Záhumnia (lúka, pasienok), Závrat (lúka, 

pasienok). 
 
17.  z katastrálneho územia Jasenovo štandardizuje 
47 názvov: 
Bonešpak (lúka, pasienok), Brezina (les), Breziny 
(les), Dolina (lúka, pasienok), Fibik (lúka, pasienok), 
Hopkatoln (pole), Hôrka (les), Hukuštaik (lúka, 
pasienok), Hupek (les), Jarky (lúka, pasienok), 
Kapustné záhrady (lúka, pasienok), Kolichlby (lúka, 
pasienok), Kolin (lúka, pasienok), Kopec (les), Kríž 
(pole), Lán (lúka, pasienok), Lanagrepeľ (lúka, 
pasienok), Lány (lúka, pasienok), Lúky (pole), Malé 
Žiare (les), Malý Vyšehrad (lúka, pasienok), Medze 
(les), Nad Hôrkou (les), Nikespiak (les), Orsačka 
(les), Pod Borinou (lúka, pasienok), Pod Brezinou 
(lúka, pasienok), Pod Gerínom (lúka, pasienok), Pod 
Hupekom (lúka, pasienok), Pod Vyšehradom (lúka, 
pasienok), Polhuba (lúka, pasienok), Pred Horou 
(lúka, pasienok), Predné Huby (lúka, pasienok), Pri 
Hôrke (lúka, pasienok), Rand (lúka, pasienok), Rígeľ 
(lúka, pasienok), Rodbis (lúka, pasienok), Roveň (lúka, 
pasienok), Smreky (lúka, pasienok), Svinský bok 
(lúka, pasienok), Tri Kreple (lúka, pasienok), Vyšehrad 
(les), Za Brezinou (lúka, pasienok), Za Gerínom (lúka, 
pasienok), Za Hupekom (pole), Zadné Huby (lúka, 
pasienok), Žiare (lúka, pasienok). 

 
18.  z katastrálneho územia Jazernica štandardizuje 
15 názvov:  
Dlhé do prostrednej cesty (pole), Do hlbokej vody 
(lúka, pasienok), Do ivančinského chotára (pole), Do 
laclavského chodníka (pole), Do Šiarov koncom  
(pole), Do ústia (pole), Jelšie (lúka), Kúpelice (pole), 
Kútiky (lúka, pasienok), Mokré sídla (pole), Pastviská 
(pole), Pred Borcovou (pole), Šiare (pole), Vyše 
mlyna (pole), Za sypárňou (pole). 
 
19.  z katastrálneho územia Kaľamenová štan-
dardizuje 19 názvov: 
Čertová (lúka, pasienok), Dolná sihoť (pole), Dolný 
rybník (pole), Farská (pole), Hate (pole), Horná sihoť 
(pole), Horné lúky (pole), Horniacka (pole), Kapustné 
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záhrady (pole), Konopiská (lúka, pasienok), Kútiky pri 
sihoti (pole), Nivy (lúka, pasienok), Od dubovského 
chotára (lúka, pasienok), Poľana (pole), Pri drobnom 
háji (lúka, pasienok), Role od dubovského (pole), 
Seče (pole), Veľké lúky (lúka, pasienok), Záhumnie 

(lúka, pasienok). 
 
20.  z katastrálneho územia Kevice štandardizuje  
11 názvov: 
Blatá (pole), Do hradskej (pole), Farská (pole), 
Kevické háje (pole), Kúty (pole), Mošovská (pole), 
Pažite (lúka, pasienok), Pod cintorínom (pole), Pod 
hájom (pole), Za kevickou vodou (pole), Zámlynie 

(pole). 
 
21.  z katastrálneho územia Liešno štandardizuje  
16 názvov: 
Háj (pole), Hore chodníkom (pole), Lopatiny (pole), 
Na konci brodu  (pole), Na Vysokej (pole), Niže cesty 
(pole), Pod Dielom (pole), Poddubie (pole), Pred 
Budišom (pole), Rovne (pole), Trstnaté (lúka, 
pasienok), Veľké lúky (lúka, pasienok), Vyše cesty 
(pole), Vyše dediny (pole), Záhumnie (pole), Závodie 

(pole). 
 
22.  z katastrálneho územia Malý Čepčín štandardi-
zuje 19 názvov: 
Homôľka (pole), Hrby (sad, záhrada), Chreniská 
(pole), Jamy (pole), Na Hrby (pole), Niže mošovskej 
cesty (pole), Nohavice (pole), Od diviackeho (pole), 
Pred Mlynom (pole), Pri dube (pole), Pri studničke 
(pole), Suchý vŕšok (pole), Široké prielohy (pole), 
Úplety (pole), Vinice (pole), Za Chmelincom (pole), Za 
rybníkom (pole), Záhumnia (pole), Zibolensko (pole). 

 
23.  z katastrálneho územia Moškovec štandardizuje 
8 názvov: 
Čierne zeme (pole), Dolné pasienky (pole), Hore 
dvormi (pole), Jarky (pole), Sadiská (pole), Šiance 
(les), Za Vedžerom (pole), Závozy (sad, záhrada) 

 
24.  z katastrálneho územia Mošovce štandardizuje 
102 názvov: 
Bodorovská (les), Bukovina (pole), Čerňakova 
záhrada (les), Čerňakovo (osada), Čiapka (les), 
Čuhová (les), Diel (les), Dierová (dolina), Do Mazana 
(pole), Dolná Romžiarka (dolina), Dolu vodou (pole), 
Drienok (les), Farská (les), Fliačky (lúka, pasienok), 
Hagarová (les), Halová (les), Hárková (les), 
Harmanovo (les), Hlboké (lúka, pasienok; les), Hore 
Hlbokou (les), Horná Romžiarka  (dolina), Hradište 
(les), Chmelinec (pole), Jakubková (les), Javorie 
(lúka, pasienok), Káčer (les), Kavčie skaly (les), 
Kňazovie vŕšok  (lúka, pasienok), Kotlina (les), Krivý 
závoz (les; lúka, pasienok), Krížková (les), Kurací 
vŕšok (les; pole), Kuzminá (les), Lopatiny (les), 
Lopaty (skala, skaly), Lúčky (pole), Lúka pri kríži 
(les), Malá Okrúhlová (lúka, pasienok), Málková (les), 
Marková (les), Mazan (pole), Medzi kruhmi (pole), 
Misa (les), Mokrý Rakytov (les), Mokrý úplaz (les), Na 
Bukovinách (pole), Na Čerňakove (lúka, pasienok), 
Na horu koncom (pole), Na Rudinách (pole), Na 
Východnú (pole), Nad studničkami (pole), Nad 
závozom (les), Niže nivy (pole), Niže Patočiny (pole), 
Okrúhlová (les), Pacanovo (les), Pálečná (pole), 
Pandravice (pole), Patočina (pole), Plešiny (les), Pod 

dubím (pole), Pod Hájom (pole; les), Pod Maliním 
(les), Pod Okrúhlovou (les), Pod Pálečnou (pole), 
Pod steny (les), Pod Záhorím (lúka, pasienok), 
Pramene (les), Pred Pálečnou (lúka, pasienok), Pri 
Anglickej záhrade (lúka, pasienok), Pri dube (pole), 
Priezory (les), Rakytov grúň (vrch; les), Révaiovský 
park (park), Rožková (les), Rybníky (pole), Sedlo 
(lúka, pasienok), Sitian (pole), Skalná (lúka, pasienok), 
Smrekovica (lúka, pasienok), Smreky (les), Široká 
dolina (dolina), Štubnianska (les), Tiesnivá dolina 
(dolina), Túf (pole), Úhrabie (pole), Úložná dolinka 
(dolina), Útesy (les), Válovy (lúka, pasienok), 
Vlčanová (lúka, pasienok; les; pole), Vráta (les), 
Vyhliadka (les), Za Kostolcom (les), Zadné Rovne 
(les), Záhrady na pažiti (pole), Záhumnia a záhrady 
(pole), Zákutie (pole), Zástupy (pole), Zlodejská (les), 
Žarnovická dolina  (dolina), Žatkové (les), Žiarec 

(les). 
 

24. 1 z katastrálneho územia Mošovce upravuje 
23 názvov: 
Boriny (lúka, pasienok), ktorého predchádzajúca 
podoba bola Bôriny, Čuhová (les), ktorého pred-
chádzajúca podoba bola Šuhová, Dolu Čerňakovom 

(pole), ktorého predchádzajúca podoba bola Dolu 
Černákom, Drexlová (les), ktorého predchádzajúca 
podoba bola Drexlerová, Horná Romžiarka (les), 

ktorého predchádzajúca podoba bola Romžiarka, 
Chrenová (pole), ktorého predchádzajúca podoba bola 
Chrenovná, Jablonská (les), ktorého predchádzajúca 
podoba bola Pod Jablonovskou, Kminová (les), 

ktorého predchádzajúca podoba bola Kmínovo, 
Košariská (les), ktorého predchádzajúca podoba bola 
Košarisko, Králiková (les), ktorého predchádzajúca 
podoba bola Karlíková, Krnáčová (pole), ktorého 
predchádzajúca podoba bola Krnáčovo, Maloveská 

(les), ktorého predchádzajúca podoba bola Malovecká, 
Na kolibu (les), ktorého predchádzajúca podoba bola 
Na kolibe, Nad Patočinou (pole), ktorého 
predchádzajúca podoba bola Nad potočinou, Niže kríža 

(pole), ktorého predchádzajúca podoba bola Pod 
krížom, Pod Červené (les), ktorého predchádzajúca 
podoba bola Pod Červeným, Pod Čuhovou (les), 
ktorého predchádzajúca podoba bola Pod Šuhovou, Pri 
Hlístnej studni (pole), ktorého predchádzajúca podoba 
bola Pri Hlísnej studni, Rybníky (lúka, pasienok), 
ktorého predchádzajúca podoba bola Rybník, Za 
Javorím (les), ktorého predchádzajúca podoba bola 
Zájavorie, Zadný Tisovec (les), ktorého predchá-
dzajúca podoba bola Za Tisovcom, Zrázky (les), 
ktorého predchádzajúca podoba bola Zrážky, Žihľavná 

(les), ktorého predchádzajúca podoba bola Žihľavné. 
 

25.  z katastrálneho územia Ondrašová štandardizuje 
29 názvov: 
Dlhé (lúka, pasienok), Doliny (pole), Dolu vodou 
(pole), Horné brody (les), Chrástky (lúka, pasienok), 
Jánošíkova skala (les), Kamenné košarisko (les), 
Konča Záhumnia (lúka, pasienok), Kotiasov (lúka, 
pasienok), Hôrky (les), Mikelovce (les), Mokrá dolina 
(dolina), Moškovské skaly (skala, skaly), Na brody 
(lúka, pasienok), Na horné lúky (lúka, pasienok), Niva 
(pole), Ondrašovské skaly (skala, skaly), Ostré (les), 
Pavlová (les), Pod Hlaváčom (pole), Pod horou (les), 
Pod krížom (pole), Sokol (les), Urbárska hora (les), 
Vidošovce (pole), Za hrbom (lúka, pasienok), 
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Záhumnie (pole), Zavaškovce (lúka, pasienok), 
Závozy (les). 

 
26.  z katastrálneho územia Polerieka štandardizuje 
18 názvov: 
Bukovec (les), Čierny grúň (les), Dlhá dolina (dolina), 
Na Bukovci (lúka, pasienok), Na dlhej nive (les), Niva 
(lúka, pasienok), Pavlová  (les), Pod lúkami (les), Pod 
Nivou (les), Pod Trstencom (les), Roveň (les), Sokol 
(les), Široké (pole), U Tierca (pole), Valentová (les), 
Vandráčka (les), Venské lazy (les), Za orechom (les). 

27.  z katastrálneho územia Rakša štandardizuje  
9 názvov: 
Bačkovec (pole), Banište (pole), Boťanka (les), 
Bukovina (pole), Capáš (les), Cibuľová (les), Čerenec 
(lúka, pasienok), Čierťaž (lúka, pasienok), Dlhomile 
(pole), Dolinky (les), Dubiareň (lúka, pasienok), 
Gregorová (les), Hliny (lúka, pasienok), Holišná skala 
(les), Hôrka (pole), Hrádky (les), Hrb (pole), Hustý háj 
(les), Kolečko (les), Košov hrb (lúka, pasienok), 
Krasnecová (les), Kratiny do smrekov  (pole), 
Medvedia dolina (dolina), Michalská (les), Močiarny 
kruh (les), Mokrá Jaseňová (les), Na Jame (pole), 
Nad pieskami (les), Nedozorská dolina (dolina), 
Noviny (lúka, pasienok), Pred Čerencom (lúka, 
pasienok), Prostredná hrada (pole), Prostredný 
žliabok (les), Rakšianska dolina (dolina), Rakšianske 
lazy (lúka, pasienok), Richtárska (pole), Suché vrchy 
(les), Šiare (lúka, pasienok), Šoncová (les), 
Štubnianska (les), Tomášov hrb (pole), Uhlisko (les), 
Vranie pysky (lúka, pasienok), Za Bačkovcom (pole), 
Za sadmi (pole), Zadky (lúka, pasienok), Záhumnia 
(pole), Zámok (les), Závada (lúka, pasienok). 

 
27. 1 z katastrálneho územia Rakša upravuje  

3 názvy: 
Mankušová (lúka, pasienok), ktorého predchádzajúca 
podoba bola Markušová, Opaštek (pole), ktorého 
predchádzajúca podoba bola Opašky a Salaštek (les), 

ktorého predchádzajúca podoba bola Malý salaš. 
 

28.  z katastrálneho územia Rudno štandardizuje  
19 názvov: 
Bindháj (les), Hepeš (sad, záhrada; lúka, pasienok), 
Kalzenová hora  (les), Kyslá voda (lúka, pasienok), 
Lány ku kostolu (pole), Lievovské (pole), Medzihora 
(lúka, pasienok), Mokrá dolina (les), Môsna  (pole), Na 
pustom (lúka, pasienok), Pod holým vrchom (lúka, 
pasienok), Pred Bindhájom (pole), Pred horou (lúka, 
pasienok), Stienky (les), Suchá dolina (lúka, pasie- 
nok), Šajby (pole), Šiarec (les), Táliky (pole), Zadný 
bok (les). 

 
28. 1 z katastrálneho územia Rudno upravuje  

1 názov: 
Lievovské (lúka, pasienok), ktorého predchádzajúca 

podoba bola Levovské. 
 

29.  z katastrálneho územia Sklené štandardizuje  
31 názvov: 
Dlhé pole (pole), Hlboké (les), Horeňovo (les), Jamy 
(les), Jančíkova skala (pole), Konská (les), Kozie 
chrbty (les), Krátka (dolina), Krovisko (les), Ku krížu 
(les), Lechnerovo (les), Les na rovine (les), Letisko 
(lúka, pasienok), Mäsiarka (lúka, pasienok), Mäsiarske 

výšiny (lúka, pasienok), Micheľova lúka (les), 
Mydlová voda (lúka, pasienok), Nové lúky (les), 
Olichov prameň (les), Pod Bralovou skalou (les), 
Pravá úboč (lúka, pasienok), Senný potok (les), 
Skalka (les), Sklená huta (les), Suché lúky (les), 
Tabla (lúka, pasienok), Úzka rovná hora (les), Vranie 
bralo (les), Za krížom (lúka, pasienok), Za poľom 
(les), Zadná dolina (les). 

 
29. 1 z katastrálneho územia Sklené upravuje  

2 názvy: 
Horeňovo (vrch), ktorého predchádzajúca podoba bola 
Horženovo a Mäsiarske výšiny (les), ktorého 

predchádzajúca podoba bola Mäsiarove výšiny. 
 

30.  z katastrálneho územia Slovenské Pravno 
štandardizuje 43 názvov: 
Bodianska dolina (dolina), Borgy (pole), Brehy (lúka, 
pasienok), Brveník (les), Búnov (lúka, pasienok), 
Čierny diel (les), Dropová (lúka, pasienok), Dubová 
(les), Horné závozy (les), Hrochotia dolina (les), 
Kobylia hlava (les), Kochanovo (lúka, pasienok), 
Košová (pole), Loviská (les), Lúčky (lúka, pasienok), 
Mladý háj (les), Mokraď (pole), Na Diele (pole), Niže 
kríža (pole), Pod Dielom (pole) Pod Kobyľou hlavou 
(les), Pod Sokolom (les), Pod Starým hájom (lúka, 
pasienok), Pod Strážou (lúka, pasienok), Pri 
gaštanoch (lúka, pasienok), Pri slatine (pole), 
Rezníkové (pole), Slovákova dolina (dolina), Starý 
háj (les), Stráža (les), Šiance (les), Tlstý vrch (les), 
Topole za Dielom (pole), Trasidlá (pole), V Žiaroch 
(les), Za Baľou (pole), Za Búnovom (les), Za Dielom 
(pole), Za dvorom (pole), Za meštiankou (lúka, 
pasienok), Za Sokolom (les), Za Strážou (les), 
Záblatie (pole). 
 
31.  z katastrálneho územia Turčianske Teplice 
štandardizuje 6 názvov: 
Dvorisko (pole), Farské (lúka, pasienok), Hájiky (les), 
Horné pole (pole), Teplické pole (pole), Zadné háje 

(les). 

 
32.  z katastrálneho územia Turčiansky Michal 
štandardizuje 14 názvov: 
Čiastok (pole), Dolné Kamence (miestna časť), 
Hlboká cesta (pole), Chmelinec (pole), Kratiny (pole) 
Lúky (pole), Pažite (pole), Pod hájom (pole), Za 
šibenicou (pole), Štepnica (pole), Vyše dediny 
(pole)Za hájom (pole), Zadky (pole), Závodie (pole). 

 
33.  z katastrálneho územia Veľký Čepčín štan-

dardizuje 24 názvov: 

Bodorovské háje (pole), Borcová (lúka, pasienok), 

Devätorník (pole), Dlhé diely (les), Doliny (pole), 

Dolná sihoť (pole), Dolné lúky niže mosta (pole), 

Farská (pole), Horné háje (pole), Horné Kováčovské 

(pole), Ivančinské háje (les), Kopanice vyše mosta 

(pole), Krivé (pole), Kútiky pri sihoti (lúka, pasienok), 

Lopatiny (pole), Medzi vodami (lúka, pasienok; pole), 

Na hôrky (lúka, pasienok), Na hŕbky (pole), Nad 

Páleným hájom (pole), Okrúhle (pole), Pod Hájmi 

(pole), Pod Páleným hájom (pole), Sihote (pole), 

Veľké v strednom poli (pole). 
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33. 1 z katastrálneho územia Veľký Čepčín 

upravuje 1 názov: 

Za Hájmi (pole), ktorého predchádzajúca podoba bola 

Za hájom. 

 

Štandardizované geografické názvy sú záväzné pre 
vydavateľov kartografických diel, odborných publikácií, 
na používanie v tlači a iných prostriedkoch masovej 
komunikácie a v úradnej činnosti orgánov verejnej 
správy; rovnako to platí pre vydavateľov kartografických 
diel a odborných publikácií vydávaných v cudzom 
jazyku a na používanie v tlači a iných prostriedkoch 
masovej komunikácie šírených v cudzom jazyku. 

 
Informácie o štandardizovaných názvoch nesídelných 

geografických objektov z územia Slovenskej republiky 
na požiadanie poskytuje sekretariát Názvoslovnej 
komisie Úradu geodézie, kartografie a katastra 
Slovenskej republiky, ktorý sídli v Geodetickom a 
kartografickom ústave Bratislava, Chlumeckého 4,  
827 45 Bratislava. 

 
Štandardizované názvy budú zverejnené v Spravo-

dajcovi Úradu geodézie, kartografie a katastra 
Slovenskej republiky. 

 
Poučenie: proti tomuto rozhodnutiu v zmysle § 18 

ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 
215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení 
neskorších predpisov nie je prípustný opravný 
prostriedok. 

 
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. septembra 

2017. 
 

Ing.  Mária  Frindrichová, v. r.  

predsedníčka 
 

 
 
 
 

12. 
R o z h o d n u t i e 

Úradu geodézie, kartografie a katastra 
Slovenskej republiky 

číslo: P-5710/2017 zo dňa 9. 06. 2017 
o štandardizácii 3 názvov jaskýň 

 
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 

republiky ako príslušný orgán podľa § 4 ods. 2 písm. g) 
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 
Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších 
predpisov vydáva toto 

 
r o z h o d n u t i e : 

 

podľa § 18 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady 
Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii 
a kartografii v znení neskorších predpisov so súhlasom 
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. SUŠJ 
8393/2017 z 18. mája 2017, so súhlasom Ministerstva 
životného prostredia Slovenskej republiky č. 2774/2017-
2.1, 25686/17 zo 7 . júna 2017 a  na základe 

súhlasného stanoviska Názvoslovnej komisie Úradu 
geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

 
štandardizuje 

 
3 názvy jaskýň z územia Slovenskej republiky, ktoré sú 

podľa § 24 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších predpisov zároveň aj prírodnými pamiatkami 
a to: 
 

Štandardizovaný 
názov 

Okres Obec 

Malá pivnica Rožňava 
Krásnohorské 
Podhradie 

Oltár Rožňava Hrhov 

Veľká pivnica Rožňava 
Krásnohorské 
Podhradie 

 
Štandardizované geografické názvy sú záväzné pre 

vydavateľov kartografických diel, odborných publikácií, 
na používanie v tlači a iných prostriedkoch masovej 
komunikácie a v úradnej činnosti orgánov verejnej 
správy; rovnako to platí pre vydavateľov kartografických 
diel a odborných publikácií vydávaných v cudzom jazyku 
a na používanie v tlači a iných prostriedkoch masovej 
komunikácie šírených v cudzom jazyku. 

 
Informácie o štandardizovaných názvoch nesídelných 

geografických objektov z územia Slovenskej republiky 
na požiadanie poskytuje sekretariát Názvoslovnej 
komisie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slo-
venskej republiky, ktorý sídli v Geodetickom a karto-
grafickom ústave Bratislava, Chlumeckého 4, 827 45 
Bratislava. 

 
Štandardizované názvy budú zverejnené v Spravo-

dajcovi Úradu geodézie, kartografie a katastra 
Slovenskej republiky. 

 
Poučenie: proti tomuto rozhodnutiu podľa § 18 ods. 4 

zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 
Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších 
predpisov nie je prípustný opravný prostriedok. 

 
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. júla 2017  

 
Ing.  Mária  Frindrichová, v. r. 

predsedníčka 
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Oznamovacia časť 

a) oznamy 
 
 

 
10.  Prehľad zmien hraníc a výmer katastrál-

nych území a obcí v roku 2016 v Slo-
venskej republike 
Spracoval: Ing. Peter Katona, KO-708/2017 

 

Zmeny hraníc a výmer katastrálnych území a obcí 
v roku 2016 v Slovenskej republike vznikli na základe: 
a) rozhodnutí odborov všeobecnej vnútornej správy 

okresných úradov o územných zmenách medzi 
obcami, 

b) rozhodnutí katastrálnych odborov okresných úradov 
o zmenách hraníc katastrálnych území, 

c) rozhodnutia Najvyššieho súdu SR. 

Kraj Výmera (ha) Výmera (ha) 
Okres k  1.1.2016 k  1.1.2017 

Obec  
Katastrálne územie  

Bratislavský   
Pezinok   
Pezinok* 7275,5000 7275,6325 

Grinava 1090,4357 1090,5682 
Limbach* (aj k.ú.) 1537,2805 1537,1480 
Košický   
Košice II   
Košice – Šaca  4787,5993 4117,9061 

Železiarne 2538,4442 1868,7510 
Košice – okolie   
Sokoľany (aj k.ú.) 387,4465 1057,1397 

 
Bez zmien: Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky 
kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj 
*Katastrálny odbor Okresného úradu Pezinok pri 
vydávaní rozhodnutia o zmene hranice katastrálneho 
územia neskúmal, či bolo vydané rozhodnutie 
okresným úradom v sídle kraja o zmene hranice obce. 
 

Ing. Michal Leitman, v. r. 

riaditeľ katastrálneho odboru 
 
 
 
 

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

   Vybavuje: Ing. Darina Keblúšková 

Kraj 

  Okres Katastrálne územie  Dátum 

  Revúca  Chvalová - intravilán 2.3.2017 
    Skerešovo - intravilán 25.4.2017 
Košický 

  Košice – okolie 
    Nižná Hutka - časť 26.1.2017 
 
   Ing. Michal Leitman, v. r. 

  riaditeľ katastrálneho odboru 

12. Poskytovanie informácií o bonitovaných 
pôdno-ekologických jednotkách z katastra 
nehnuteľností  
Vybavuje: Ing. Darina Keblúšková 

 

Okresné úrady, katastrálne odbory zapísali do 
katastra nehnuteľností registre obnovenej evidencie 
pozemkov, vyhotovené podľa zákona č. 180/1995 Z. z. 
o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva  
k pozemkom v znení neskorších predpisov, v nasle-
dujúcich katastrálnych územiach: 

Kraj  

 Okres Katastrálne územie Dátum 

Žilinský 

 Dolný Kubín Dolný Kubín 10.3.2015 
Prešovský  

 Poprad Vikartovce 8.6.2016 
  

Od uvedeného dátumu poskytujú okresné úrady, 
katastrálne odbory z katastrálneho operátu v uvede-
ných katastrálnych územiach informácie o bonitovaných 
pôdno-ekologických jednotkách. 
 

 Ing. Michal Leitman, v. r. 

  riaditeľ katastrálneho odboru 
 
 
 

13 .  Poskytovanie informácií z katastra nehnu-
teľností po zápise Projektu pozemkových 
úprav 
Vybavuje: Ing. Darina Keblúšková 
 

Okresné úrady, katastrálne odbory zapísali do ka-
tastra nehnuteľností projekty pozemkových úprav, 
vyhotovené podľa zákona č. 330/1991 Z. z. o pozem-
kových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníc-
tva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde 
a o pozemkových spoločenstvách  v znení neskorších 
predpisov, v nasledujúcich katastrálnych územiach: 

Kraj   

 Okres Katastrálne územie Dátum  

Trnavský 

 Piešťany Prašník 1.2.2017 
 Senica Borský Svätý Jur 7.3.2017 
Nitriansky 

 Levice Malé Kozmálovce 20.3.2017 
  Nový Tekov 20.3.2017 
Banskobystrický 

 Žiar nad Hronom Hliník nad Hronom 24.2.2017 
 Detva Detvianska Huta 30.3.2017 
Žilinský 

 Ružomberok Liptovské Revúce 25.5.2017 
Prešovský 

  Stará Ľubovňa Ľubotín 7.2.2017 
  Poprad Mlynica 14.10.2016 
   Gánovce 23.12.2016 
  Kežmarok Slovenská Ves 28.2.2017 
   Spišská Belá 28.2.2017 
     
    Ing. Michal Leitman, v. r. 

riaditeľ katastrálneho odboru 
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14. Skončenie tvorby vektorovej mapy určené-
ho operátu 

  Vybavuje: Ing. Darina Keblúšková 
 

Okresné úrady, katastrálne odbory vyhlásili skončenie 
tvorby vektorovej mapy určeného operátu v týchto 
katastrálnych územiach: 

Kraj 

  Okres Katastrálne územie  Dátum 

Trenčiansky 

 Nové Mesto nad Váhom 
  Lúka 31.3.2017 
Žilinský 

 Martin Blatnica 31.1.2017 
  Slovany 31.1.2017 
  Turčianske Jaseno 9.2.2017 
  Folkušová 9.2.2017 
  Lipovec 28.3.2017 
  Šútovo 31.3.2017 
  Ratkovo 21.4.2017 
  Podhradie nad Váhom 20.4.2017 
  Krpeľany 24.4.2017 
 Dolný Kubín Dolný Kubín 28.5.2015 
 Čadca Staškov 17.2.2017 
  Dunajov 1.3.2017 
  Čadca 22.3.2017 
  Čierne 22.3.2017 
  Dlhá nad Kysucou 22.3.2017 
  Horelica 22.3.2017 
  Harvelka 22.3.2017 
 Bytča Jablonové 21.3.2017 
Prešovský 

  Snina Šmigovec 1.3.2017 
  Humenné Sopkovce 28.2.2017 
   Nechválova Polianka 31.3.2017 
   Nižná Jablonka 30.4.2017 

 
Ing. Michal Leitman, v. r. 

riaditeľ katastrálneho odboru 
 
 
 
 

15.  Zoznam katastrálnych území s ukončeným 
stotožnením listov vlastníctva  

Vybavuje: Ing. Alena Tomková 

 
Okresné úrady, katastrálne odbory v zmysle usmer-

nenia Úradu geodézie, kartografie a katastra Sloven-
skej republiky č. USM_UGKK SR_40/2013, ktorým sa 
ustanovuje postup pri stotožňovaní originálov listov 
vlastníctva s listami vlastníctva zostavenými z databázy 
informačného systému katastra nehnuteľností, ukončili 
stotožňovanie listov vlastníctva v týchto katastrálnych 
územiach: 

Kraj  

 Okres Katastrálne územie Dátum 
____________________________________________________________________________________________________  
 

Trenčiansky   

  Bánovce nad Bebravou  
   Čuklasovce 6.10.2015 
   Krásna Ves 22.12.2015 
   Cimenná 15.2.2016  20.10.2016 
 Púchov  Horné Kočkovce 28.2.2017 

   Zbora 2.3.2017 
   Dolné Kočkovce 13.4.2017 
Nitriansky 

 Levice  Horné Turovce 16.1.2017 
   Uhliská 28.2.2017 
   Lula 14.3.2017 
   Beša 11.5.2017 
   Malý Pesek 12.5.2017 
Žilinský 

 Liptovský Mikuláš Ižipovce 10.2.2017 
   Babky 20.2.2017 
   Malužiná 7.2.2017 
   Bukovina 2.2.2017 
   Liptovské Beharovce 13.3.2017 
   Krmeš 16.3.2017 
   Sokolče 28.3.2017 
   Vlachy 28.3.2017 
   Liptovská Mara 4.4.2017 
   Vlašky 5.4.2017 
   Beňušovce 7.4.2017 
   Prosiek 12.4.2017 
   Benice 2.5.2017 
   Pavlova Ves 5.5.2017 
   Vislavce 9.5.2017 
   Bobrovček 12.6.2017 
 Turčianske Teplice  
   Čremošné 21.2.2017 
Banskobystrický 

  Banská Štiavnica  Počúvadlo 9.2.2017 
   Vysoká 11.5.2017 
 Poltár  Šoltýska 10.4.2017 
  Revúca  Rašice 20.4.2017 
  Rimavská Sobota Neporadza 14.9.2016 
   Tomášovce 16.8.2016 
   Gemerské Michalovce 8.9.2016 
   Rakytník 8.9.2016  
   Petrovce 14.2.201 
   Jestice 27.4.2017 
Prešovský 

  Bardejov   Hažlín 25.1.2017 
   Koprivnica 1.3.2017 
   Hertník 28.3.2017 
   Lukavica 27.4.2017 
  Prešov  Podhradík 31.1.2017 
   Nemcovce 31.1.2017 
   Fričovce 31.1.2017 
   Veľký Šariš 9.2.2017 
   Lažany 24.2.2017 
   Záborské 25.4.2017 
   Štefanovce 15.5.2017 
 Sabinov  Rožkovany 27.1.2017 
   Oľšov 25.1.2017 
   Bodovce 27.3.2017 
  Vranov nad Topľou  
   Merník 24.1.2017 
   Benkovce 24.2.2017 
   Komárany 26.4.2017 
   Kladzany 9.5.2017 
Košický 

 Košice-okolie Nový Salaš 13.2.2017 
   Belža 22.3.2017 
   Nižná Kamenica 27.4.2017 
 Rožňava  Koceľovce 17.1.2017 
   Betliar 18.11.2016 
   Rozložná 27.12.2016 
   Slavoška 8.6.2017  
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 Trebišov  Poľany 9.2.2017 
   Veľká Bara 9.2.2017 
   Soľnička 14.10.2016 
   Čierna 8.12.2016 
   Zemplín 31.3.2016 
   Veľký Ruskov 20.10.2016 
   Vojka 8.2.2016 
   Božčice 24.8.2016 
   Rad 17.8.2016 
   Pavlovo 17.8.2016 
   Svätuše 14.10.2016 
 

  Ing. Michal Leitman, v. r. 

  riaditeľ katastrálneho odboru 
 
 
 
 
 
 

16.  Vydanie osvedčení o osobitnej odbornej 
spôsobilosti fyzických osôb na overo-
vanie činností podľa § 6 písm. a) až e) 
zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii 
a kartografii v znení neskorších predpisov 
 Vybavuje: Alžbeta Belzárová 
 

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

 

Evidenčné 
číslo 

osvedčenia 
Meno 

Dátum 
vydania 

713/2017 JUDr. Ing. Ondrej Sýkora 27. 03. 2017 

714/2017 Ing. Miloš Ondruš 27. 03. 2017 

715/2017 Ing. Jana Megyesyová 27. 03. 2017 

716/2017 Ing. Zuzana Štefundová 27. 03. 2017 

717/2017 Ing. Zuzana Rybecká 27. 03. 2017 

718/2017 Ing. Andrej Mažári 27. 03. 2017 

719/2017 Ing. Eva Hrehová 27. 03. 2017 

720/2017 Ing. Radoslav Vasek 27. 03. 2017 

721/2017 Ing. Matúš Smatana 27. 03. 2017 

722/2017 Ing. Jozef Kaščák 27. 03. 2017 

723/2017 Ing. Eva Sýkorová 07. 06. 2017 

724/2017 Ing. Dagmar Melicherová 07. 06. 2017 

725/2017 Ing. Tomáš Blanárik 07. 06. 2017 

726/2017 Ing. Dušan Bloudek 07. 06. 2017 

727/2017 Ing. Martina Bušniaková 07. 06. 2017 

728/2017 Ing. Mário Barančík 07. 06. 2017 

729/2017 Ing. Michal Baran, PhD. 07. 06. 2017 

 
Ing. Michal Leitman, v. r. 

riaditeľ katastrálneho odboru 
 
 

 
 
17. Oznámenie o personálnych zmenách v Náz-

voslovnej komisii ÚGKK SR 
 Vybavuje: Ing. Eva Miklušová 
 

V súlade s čl. III ods. 6 Rozhodnutia predsedníčky 
Úradu geodézie, kartografie a katastra SR  
č. RP_ÚGKKSR_8/2015 zo dňa 7. 5. 2015 o zriadení 
Názvoslovnej komisie ÚGKK SR boli do funkcie členov 
Názvoslovnej komisie ÚGKK SR menovaní: Ing. Ľubica 
Hudecová, Slovenská technická univerzita v Bratislave, 
Stavebná fakulta, Katedra geodézie; Ing. Rudolf Šimko, 
Klub slovenských turistov a  RNDr. Mária Nogová, 

PhD., Štátny pedagogický ústav. 

Z funkcie členov Názvoslovnej komisie ÚGKK SR boli 
odvolaní: Doc. Ing. Jozef Čižmár, PhD.; RNDr. Silvia 
Seitzová a PhDr. Samuel Jovankovič. 

 
Ing. Katarína Leitmannová, v. r.  

riaditeľka odboru geodézie  
a medzinárodných vzťahov  
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