
 

 

          ÚRADU GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

______________________________________________________ 
 
Ročník XLIX. 2017 V Bratislave  28.12. 2017  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  

15) Rozhodnutie ÚGKK SR č. P-12321/2017 o štan-
dardizácii 2 názvov území európskeho významu 

16) Rozhodnutie ÚGKK SR č. P-12322/2017 o štan-
dardizácii 10 názvov vodných tokov z okresu Ky-
sucké Nové Mesto 
 

Oznamovacia časť  

a)    oznamy 
23) Poskytovanie informácií z katastra nehnuteľností 

po zápise Projektu pozemkových úprav 
24) Skončenie tvorby vektorovej mapy určeného  

operátu  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

26) 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 

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

Samostatné prílohy  

1.  Katastrálny bulletin č. 2/2017 
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Normatívna časť 

 
 
 
 
 

15. 
R o z h o d n u t i e 

Úradu geodézie, kartografie a katastra  
Slovenskej republiky 

číslo: P-12321/2017 zo dňa 12. 12. 2017 
o štandardizácii 2 názvov území  

európskeho významu 
 

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 3265/2017- 
242/12188 z 24. júla 2017, so súhlasom Ministerstva 
životného prostredia Slovenskej republiky  
č. 6960/2017-6.1 z  1. augusta 2017 a  na základe 
súhlasného stanoviska Názvoslovnej komisie Úradu 
geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

 
štandardizuje 

 
2 názvy území európskeho významu (SKÚEV) z územia 

Slovenskej republiky a to: 

názov SKÚEV0969 Hradné lúky, Banskobystrický kraj, 

okres Detva, katastrálne územie Dúbravy; ktorý  
nebol doteraz štandardizovaný a názov SKÚEV0937 
Becherovská tisina, Prešovský kraj, okres Bardejov, 

katastrálne územie Becherov; ktorého predchádzajúca 
podoba bola Kustrica. 

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 31. januára 

2018. 
 

Ing.  Mária  Frindrichová, v. r.  

predsedníčka 
 
 
 
 
 

16. 
R o z h o d n u t i e 

Úradu geodézie, kartografie a katastra 
Slovenskej republiky 

číslo: P-12322/2017 zo dňa 12. 12. 2017 
o štandardizácii 10 názvov vodných tokov 

z okresu Kysucké Nové Mesto 
 

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 3265/2017-
242/12190 z 25. 07. 2017, so súhlasom Ministerstva 
životného prostredia Slovenskej republiky 32087/2017 
zo  31. 8. 2017 a  na základe súhlasného stanoviska 
Názvoslovnej komisie Úradu geodézie, kartografie 
a katastra Slovenskej republiky 
 

štandardizuje 

 
10 názvov vodných tokov z  okresu Kysucké Nové 
Mesto, ktoré rozšíria obsah základnej bázy údajov pre 

geografický informačný systém, a to: 

1.  Bernátov potok, katastrálne územie Povina. 
2.  Besný potok, katastrálne územie Povina. 
3.  Gašperský potok, katastrálne územie Horný 

Vadičov. 
4.  Lačišovský potok, katastrálne územia Buda-

tínska Lehota a Radoľa. 
5.  Mazákov potok, katastrálne územie Povina. 
6.  Mlynský náhon, katastrálne územie Kysucké 

Nové Mesto. 
7.  Ráztoka, katastrálne územie Povina. 
8.  Skaličný potok, katastrálne územia Budatínska 

Lehota a Povina. 
9.  Stankov potok, katastrálne územie Povina. 
10.  Uhliskový potok, katastrálne územie Povina. 

Štandardizované geografické názvy sú záväzné pre 
vydavateľov kartografických diel, odborných publikácií, 
na používanie v tlači a iných prostriedkoch masovej 
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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. marca 2018. 
 

Ing.  Mária  Frindrichová, v. r. 

predsedníčka 
 
 
 

 
 

Oznamovacia časť 

a) oznamy 
 
 
 
 
 

23.   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  

 
Nitriansky 

 Nové Zámky Pavlová 29.11.2017 
Prešovský 

 Kežmarok Podhorany 13.11.2017 

 
    Ing. Michal Leitman, v. r. 

  riaditeľ katastrálneho odboru 
 
 

24. 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 

 
Žilinský 

 Žilina Fačkov 19.12.2017 
 Čadca Nová Bystrica 2.1.2018 
Prešovský 

  Snina Snina 16.10.2017 
   Michajlov 12.12.2017 
   Strihovce 13.12.2017 
   Zboj 20.12.2017 
   Dlhé nad Cirochou 21.12.2017 
  Humenné Kamenica nad Cirochou 31.10.2017 
   Chlmec 31.10.2017 
   Slovenská Volová 30.11.2017 
   Humenné 31.12.2017 
   Kamienka 31.12.2017 
   Ohradzany 31.12.2017 
   Pakostov 31.12.2017 
   Zbudský Rokytov 31.12.2017 

 
Ing. Michal Leitman, v. r. 

riaditeľ katastrálneho odboru 
 
 
 
 
 

25.  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 
____________________________________________________________________________________________________  
 

Nitriansky 

 Levice  Jesenské 24.10.2017 
 Zlaté Moravce   Horné Sľažany 23.10.2017 
Banskobystrický 

 Banská Štiavnica Dekýš 18.9.2017 
   Štiavnické Bane 27.10.2017 
   Ilija 21.11.2017 
 Poltár  Utekáč 2.11.2017 
   Zlatno 11.12.2017 
 Revúca  Muránska Dlhá Lúka 12.12.2017 
 Rimavská Sobota Drňa 13.9.2017 
   Figa 14.9.2017 
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Dolné Zahorany 23.8.2017 
   Horné Zahorany 18.8.2017 
   Jesenské 28.7.2017 
   Nižný Skálnik 18.9.2017 
   Štrkovec 31.10.2017 
   Ratkovská Zdychava 19.10.2017 
 Zvolen   Dobrá Niva 18.10.2017 
Prešovský 

 Bardejov   Fričkovce 14.9.2017 
   Oľšavce 5.10.2017 
   Malcov 4.12.2017 
 Levoča   Doľany 8.11.2017 
  Prešov  Bertotovce 29.9.2017 
   Teriakovce 11.10.2017 
   Chmeľovec 12.10.2017 
 Sabinov  Tichý Potok 16.11.2017 
   Šarišské Michaľany 5.12.2017 
 Vranov nad Topľou Vechec 19.9.2017 
Košický 

 Gelnica  Margecany 27.11.2017 
   Smolnícka Huta 27.11.2017 
 Rožňava  Vyšná Slaná 19.11.2017 
   Stratená 27.10.2017 
 Spišská Nová Ves  Betlanovce 10.5.2017 
 

  Ing. Michal Leitman, v. r. 

  riaditeľ katastrálneho odboru 
 
 
 
 

26.  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 karto- 

grafii v znení neskorších predpisov nasledujúcim 
fyzickým osobám: 

 

Evidenčné 
číslo 

osvedčenia 
Meno 

Dátum 
vydania 

730/2017 Ing. Peter Turčány 09. 10. 2017 

731/2017 Ing. Marek Šefčík 09. 10. 2017 

 
Ing. Michal Leitman, v. r. 

riaditeľ katastrálneho odboru 
 
 
 
 
 

27. Oznámenie o personálnych zmenách 
v Názvoslovnej 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: doc. PhDr. 
Juraj Hladký, PhD. Trnavská univerzita v Trnave a 
JUDr. Igor Grexa, Ministerstvo zahraničných vecí 

a európskych záležitostí SR. 

Z funkcie členov Názvoslovnej komisie ÚGKK SR bol 
odvolaný Ing. Ján Voderadský, PhD. 

 
Ing. Katarína Leitmannová, v. r. 

riaditeľka odboru geodézie  
a medzinárodných vzťahov 
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