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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.
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Normatívna časť

11.
Dohoda
Ministerstva ţivotného prostredia
Slovenskej republiky
číslo 76/2009/1.4
a Úradu geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky
číslo P - 3346/2009 - 173
na medzirezortnú spoluprácu
Čl. 1
Zmluvné strany
1. Názov: Ministerstvo ţivotného prostredia Slovenskej
republiky
Sídlo: Nám. Ľ. Štúra č. 1, 812 35 Bratislava
IČO: 00678 678
V zastúpení: Ing. Viliam Turský, minister ţivotného
prostredia Slovenskej republiky
Gestor: Ing. Alţbeta Trulíková, riaditeľka centra environmentálnej informatiky, SAŢP Banská
Bystrica
(ďalej len „MŢP SR“)
Názov: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
Sídlo: Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava
IČO: 00166260
V zastúpení: JUDr. Štefan Moyzes, predseda Úradu geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky
Gestor: PaedDr. Tatjana Hubová, vedúca oddelenia
redakcie, dátových skladov a metaúdajov,
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
(ďalej len „ÚGKK SR“)
Čl. 2
Predmet dohody
Dohoda sa uzatvára za účelom zabezpečenia úloh
vyplývajúcich z § 8 ods. 6 a ods.7 zákona č. 263/2008
Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011,
a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z.
o sluţbách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o sčítaní“). Zmluvné strany v nadväznej spolupráci zabezpečia podklady pre územnú prípravu sčítania. Podklady budú v zmysle poţiadaviek Štatistického
úradu SR (ďalej len „ŠÚ SR“) - ako hlavného koordinátora prípravy, priebehu a vykonania sčítania - vyhotovené v digitálnej forme na spoločnej softvérovej platforme ArcGIS fy. ESRI.
Čl. 3
Organizačné zabezpečenie
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MŢP SR poveruje plnením úloh podľa predmetu dohody Slovenskú agentúru ţivotného prostredia Banská
Bystrica (ďalej len „SAŢP“), kontaktná osoba: Ing. Alţbeta Trulíková.
ÚGKK SR poveruje plnením úloh podľa predmetu dohody Geodetický a kartografický ústav Bratislava (ďalej
len „GKÚ“), kontaktná osoba: PaedDr. Tatjana Hubová.
Čl. 4
Úlohy a časový harmonogram
1. GKÚ v gescii ÚGKK SR vyhotoví a dodá pre SAŢP
v termíne najneskôr do troch dní od podpisu dohody
a do 31.07.2010 časovo a obsahovo rovnomerne
rozvrhnuté podklady vyjadrujúce najaktuálnejší polohopisný stav územia Slovenskej republiky evidovaný v Základnej báze GIS (ďalej len „ZB GIS“).
Podklady budú tvoriť vybrané vrstvy z geodatabázy
ZB GIS, Centrálnej priestorovej databázy (ďalej len
„CPD“) a vrstva číselne určených hraníc katastrálnych území (ďalej len „ČUH KU“). Rastrové podklady budú tvoriť georeferencované farebné rastre ZM
SR M 1:50 000. Rozsah, formát, územné rozloţenie
údajov, kartografický systém zobrazenia, popisné
atribúty podkladov sú zostavené podľa podrobnej
špecifikácie SAŢP v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto dohody.
2. SAŢP v gescii MŢP SR vykoná na základe dodaných podkladov v termíne od podpisu dohody do
30.11.2010 revíziu základných sídelných jednotiek
(ďalej len „ZSJ“), ktoré tvoria v súčasnosti najpodrobnejšiu štruktúru priestorových jednotiek vyuţiteľných pre územnú prípravu sčítania, priamo viazaných na osídlenie. Revízia ZSJ bude vykonaná za
účelom zabezpečenia úplnosti sčítania a vzájomnej
skladobnosti všetkých priestorových jednotiek
umoţňujúcich agregovanie údajov zo sčítania.
3. SAŢP v gescii MŢP SR na základe výsledkov revízie ZSJ vytvorí digitálne údaje priestorových jednotiek - základných sídelných jednotiek, celoplošne
pokrývajúcich územie SR, obsahujúcich popisné atribúty, názvoslovie, číselníky, definičné body a vzájomné skladobné vzťahy. Tieto digitálne údaje priestorových jednotiek v termíne do 31. 12. 2010 SAŢP
odovzdá GKÚ za účelom vyhotovenia podkladu pre
tvorbu sčítacích obvodov pre ŠÚ SR.
4. SAŢP a GKÚ vypracujú do jedného mesiaca od
podpisu tejto dohody harmonogram odovzdávania
údajov, ktorý bude prvým výstupom tejto dohody.
Čl. 5
Metodické zabezpečenie
Zmluvné strany budú postupovať v súlade s Metodikou
revízie ZSJ vypracovanej SAŢP.
Čl. 6
Záverečné ustanovenia
1. Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom
podpisu oboma zmluvnými stranami. Dohoda sa
uzatvára na dobu určitú do 30. 06. 2011.
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2. Akékoľvek zmeny tejto dohody je moţné vykonať
len na základe dohody zmluvných strán vo forme
písomných očíslovaných dodatkov, ktoré budú tvoriť
jej neoddeliteľnú súčasť.
3. Dohoda je vypracovaná v šiestich rovnopisoch.
4. Kaţdá zo zmluvných strán dostane tri rovnopisy.
Za MŢP SR:
V Bratislave dňa 14. 8. 2009
Viliam Turský
minister ţivotného prostredia Slovenskej republiky
Za ÚGKK SR:
V Bratislave dňa 14. 8. 2009
Štefan Moyzes
predseda Úradu geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky
Poznámka: Príloha č. 1 sa v Spravodajcovi neuverejňuje

IČO: 166260
v zastúpení: JUDr. Štefan Moyzes,
predseda Úradu geodézie, kartografie
a katastra Slovenskej republiky
Gestor: PaedDr. Tatjana Hubová, vedúca oddelenia
redakcie, datových skladov a metaúdajov,
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
(ďalej len „ÚGKK SR“)
2. Názov: Štatistický úrad Slovenskej republiky
Sídlo: Miletičova 3, 824 67 Bratislava
IČO: 166 197
v zastúpení: PhDr. Ľudmila Benkovičová CSc.,
predsedníčka Štatistického úradu Slovenskej republiky
Gestor: Ing. Marián Horecký, riaditeľ odboru štatistiky obyvateľstva Štatistického úradu Slovenskej republiky
(ďalej len „ŠÚ SR“)
Čl. II
Predmet dohody

12.
Dohoda
Úradu geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky
číslo P-5321/2009
a Štatistického úradu Slovenskej republiky
č. DOH-2-7/2009-600
na medzirezortnú spoluprácu
Čl. I
Účastníci dohody
1. Názov: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
Sídlo: Chlumeckého 2, 82012 Bratislava

Dohoda sa uzatvára za účelom bezodplatného zabezpečenia úloh, vyplývajúcich zo zákona č. 263/2008
Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011
a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z.
o sluţbách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o sčítaní“).
Čl. III
Činnosti vykonávané Geodetickým
a kartografickým ústavom Bratislava
Geodetický a kartografický ústav Bratislava (ďalej len
„GKÚ“) ako zástupca ÚGKK SR v rámci úlohy územnej
prípravy sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku
2011, zabezpečuje:
1. po dohode s Ministerstvom ţivotného prostredia SR
(ďalej len „MŢP SR“) poskytnutie podkladov zo zá-
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kladnej bázy údajov pre geografický informačný systém dát (ďalej len „ZBGIS“) potrebných na revíziu
základných sídelných jednotiek (ďalej len „ZSJ“)
v dohodnutých termínoch od 01.05.2009 do
30.11.2010,
2. aktualizáciu hraníc katastrálnych území najneskôr
do 30.11.2010,
3. doplnenie ZBGIS o aktualizované
hranice ZSJ
v termíne do 30.11.2010,
4. dodanie vybraných údajov zo ZBGIS: /administratívne hranice, hranice územnotechnických jednotiek
(UTJ), hranice ZSJ, budovy, cestná sieť, vodné toky/ v dohodnutom formáte ŠÚ SR, ako podklad pre
tvorbu sčítacích obvodov v termíne do 31. 12.
2010. Harmonogram poskytnutia údajov bude dohodnutý na osobitnom rokovaní záznamom bez vypracovania dodatku k tejto dohode.
Čl. IV
Činnosti vykonávané ŠÚ SR
ŠÚ SR bude spolupracovať s ÚGKK SR pri riešení:
1. problémov súvisiacich s poskytnutím údajov zo
ZBGIS potrebných pre revíziu ZSJ a zakreslenie
mapovej vrstvy s hranicami ZSJ,
2. organizačných a metodických otázok vyplývajúcich
zo spolupráce ÚGKK SR s MŢP SR súvisiacich
s revíziou ZSJ a vyhotovením mapovej vrstvy hraníc
ZSJ a ich uloţením do ZBGIS,
3. ŠÚ SR poskytne ÚGKK SR po spracovaní výsledkov sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011
údaje v digitálnom tvare potrebné na aktualizáciu
údajov ZBGIS. Termín a rozsah poskytnutých údajov bude dohodnutý na osobitnom rokovaní záznamom bez vypracovania dodatku k tejto dohode.
Čl. V
Záverečné ustanovenia
Plnenie dohody zo strany ÚGKK SR je viazané na
plnenie termínov nadväzujúcich prác zo strany MŢP SR
v zmysle dohody medzi MŢP SR a ÚGKK SR na medzirezortnú spoluprácu pri plnení úloh vyplývajúcich zo
zákona o sčítaní.
Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom
podpisu oboma dotknutými stranami.
Akékoľvek zmeny tejto dohody je moţné vykonať
len na základe dohody dotknutých strán vo forme písomných očíslovaných dodatkov, ktoré budú tvoriť jej
neoddeliteľnú súčasť.
Dohoda je vypracovaná v šiestich rovnopisoch. Kaţdý
účastník dohody dostane tri rovnopisy.
Za ÚGKK SR:
V Bratislave dňa 27. 8. 2009
Štefan Moyzes, v. r.
predseda Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
Za ŠÚ SR:
V Bratislave dňa 8. 9. 2009
Ľudmila Benkovičová, v. r.
predsedníčka Štatistického úradu Slovenskej republiky
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13.
Dohoda o spolupráci
medzi
Komorou geodetov a kartografov
a Úradom geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky
Komora geodetov a kartografov (ďalej len „KGK“)
zastúpená Ing. Vladimírom Stromčekom, predsedom
predstavenstva
a
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR (ďalej len
ÚGKK SR“)
zastúpený JUDr. Štefanom Moyzesom, predsedom
ÚGKK SR,
ďalej len
„zmluvné strany“ uzatvárajú túto dohodu o vzájomnej
spolupráci:
Čl. 1
Zmluvné strany konštatujú spoločné ciele svojich činností v oblasti zabezpečovania geodetických a kartografických prác, ktorými sú vysoká kvalita výsledkov
týchto prác, účinná a stabilná legislatíva a z nej vyplývajúce kvalitné technické predpisy a efektívna spolupráca pri kontaktoch realizačnej podnikateľskej sféry so
štátnou správou a ostatnými organizáciami zriadenými
ÚGKK SR.
Čl. 2
Táto dohoda je spoločným formálno-právnym prejavom
a zakotvením prirodzeného partnerstva oboch strán.
Čl. 3
Uznávajúc dôleţitosť vzájomnej spolupráce zmluvné
strany zhodne konštatujú, ţe ciele stanovené v čl.1 tejto
dohody moţno dosiahnuť úzkou súčinnosťou najmä:
- účasťou predstaviteľov ÚGKK SR na valnom zhromaţdení KGK,
- vzájomným uznávaním autorizačného overovania
výsledkov vybraných geodetických a kartografických
činností podľa § 6 zákona NR SR č. 215/1995 Z. z.
v znení neskorších predpisov zamestnancami rozpočtových a príspevkových organizácií, ktorých predmetom
činnosti je vykonávanie geodetických a kartografických
činností, ktorým úrad udelil osobitnú odbornú spôsobilosť,
- spolupôsobením prostredníctvom katastrálnej inšpekcie ÚGKK SR a disciplinárnej komisie KGK pri riešení
priestupkov členov KGK proti poriadku na úseku katastra ( priestupky podľa §74 ods. 1 písm. h) a ch) zákona
NR SR č. 162/1995 Z. z.),
- výmenou skúseností, podnetov, poznatkov a informácií získaných pri plnení úloh v pôsobnosti zmluvných
strán,
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je určený: - organizáciám Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,
- štátnym orgánom na úseku katastra nehnuteľností,
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- vzájomnou koordináciou účasti na odborných podujatiach v tuzemsku a v zahraničí,
- spoluprácou pri príprave legislatívnych úprav a pri
tvorbe technických predpisov súvisiacich s odbornou
činnosťou spoločnou pre zmluvné strany,
- koordináciou pri organizovaní seminárov, vzdelávacej
činnosti a účasťou na týchto podujatiach,
- spoluprácou pri zabezpečovaní kvalifikačných skúšok,
- spoluprácou pri vytváraní zahraničných odborných
kontaktov a koordináciou účasti na činnosti zameranej
na spoluprácu so zahraničnými odbornými subjektami,
- organizovaním pravidelných pracovných stretnutí
čelných predstaviteľov zmluvných strán pričom stretnutie zvoláva striedavo predseda predstavenstva KGK a
predseda ÚGKK SR,
- vzájomným poskytovaním priestoru v periodikách
vydávaných jednotlivými stranami na zverejnenie informácií súvisiacich s ich činnosťou,
- účasťou predstaviteľov KGK na ročnom vyhodnotení
činností katastrálnych úradov a priamo riadených organizácií ÚGKK SR,
- účasťou zástupcov KGK v komisiách zriadených
ÚGKK SR, týkajúcich sa oblasti geodézie, kartografie a
katastra.

Čl . 6
Akékoľvek zmeny alebo doplnky tejto dohody moţno
vykonať iba písomne, po vzájomnom odsúhlasení
zmluvnými stranami. Dohoda je vypracovaná v dvoch
vyhotoveniach, z ktorých kaţdá má platnosť originálu.
Kaţdá zo strán obdrţí po jednom vyhotovení.
Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú. Platnosť
nadobúda dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
Zmluvné strany sa zaväzujú, ţe v prípade vypovedania
alebo ukončenia tejto dohody zabezpečia realizáciu uţ
prebiehajúcich aktivít aţ po ich ukončenie, ak sa nedohodnú inak.
Dohoda sa môţe zrušiť písomne dohodou oboch
zmluvných strán alebo doručeným písomným oznámením jednej strany 6 mesiacov pred navrhnutým termínom zrušenia.
Podpisom tejto dohody stráca platnosť dohoda zo dňa
02. 10. 1996 číslo P - 3321/1996.
V Bratislave, dňa 04. 05. 2009
Ing. Vladimír Stromček, v. r.
predseda
predstavenstva KGK

JUDr. Štefan Moyzes, v. r.
predseda ÚGKK SR

Čl . 4
Náklady na koordinovanie činnosti spresnia zmluvné
strany v dostatočnom predstihu pred ich realizáciou.
Náklady na organizovanie pracovných stretnutí čelných
predstaviteľov zmluvných strán znáša strana ktorá
stretnutie zvoláva.
Čl . 5
Zmluvné strany sa zaväzujú, ţe vedecké a technické
informácie poskytnuté jednou zo zmluvných strán druhej zmluvnej strane počas platnosti tejto dohody ako aj
v priebehu 5 rokov od jej zrušenia, budú povaţovať za
dôverné.

14.
Rozhodnutie
Úradu geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky
číslo: P - 5596/2009 zo dňa 4. 9. 2009
o štandardizácii 302 názvov vodných tokov
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 4 ods. 2 písm. g)
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995
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Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov vydáva toto
rozhodnutie:
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 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
3813/2009-62/9863 zo 4. augusta 2009, so súhlasom
Ministerstva ţivotného prostredia Slovenskej republiky
č. 36221/2009-8.3 z 5. augusta 2009 a na základe
súhlasného stanoviska Názvoslovnej komisie Úradu
geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
štandardizuje
302 názvov nesídelných geografických objektov
z územia Slovenskej republiky, vodných tokov, ktoré sú
obsahom základnej bázy údajov pre geografický informačný systém, a to: 295 názvov, ktoré doteraz neboli
štandardizované, uvedených v prílohe č. 1 a 7 názvov,
ktoré boli štandardizované a ich podobu meníme, uvedených v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu.
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na pouţívanie 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
pouţívanie v tlači a iných prostriedkoch masovej komunikácie šírených v cudzom jazyku.
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.
Informácie o štandardizovaných názvoch nesídelných
geografických objektov z územia Slovenskej republiky
na poţiadanie 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 Spravodajcovi Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. októbra 2009.
JUDr. Štefan Moyzes, v. r.
predseda

Štandardizované geografické názvy sú záväzné pre
vydavateľov kartografických diel, odborných publikácií,
Príloha č. 1 k Rozhodnutiu ÚGKK SR č. P-5596/2009
Štandardizovaný
názov

Druh objektu Okres

Obec; k. ú. (ak sa odlišuje od názvu Mapový list
obce)
ZM 10

Alekšinský potok

vodný tok

Nitra

Alekšince

35-34-25

Babkovský potok

vodný tok

Ţilina

Lietavská Svinná-Babkov; Babkov

25-44-10

Bádický kanál

kanál

Nitra

Dolné Lefantovce

35-43-17

Baďurovské rybníky rybníky

Malacky

Malé Leváre

34-43-05, 10

Bahenský potok

vodný tok

Senica; Skalica

Štefanov; Letničie

34-24-24

Bánovce

vodná nádrţ

Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou, Prusy

35-23-20

Banský potok

vodný tok

Prievidza; Ţarnovica

Radobica; Veľké Pole

35-42-18

Banský potok

vodný tok

Ţarnovica

Nová Baňa, Orovnica

35-44-20

Baračka

vodný tok

Trenčín

Omšenie, Trenčianske Teplice

35-21-18

Barina

vodný tok

Pezinok; Trnava

Doľany; Horné Orešany

35-33-06

Barinky

kanál

Skalica

Skalica

34-22-24

Baţalovec

kanál

Senica

Borský Mikuláš

34-42-09

Baţantnica

rybník

Skalica

Holíč

34-24-08

Beladice

vodná nádrţ

Zlaté Moravce

Beladice

35-43-25

Beňovský potok

vodný tok

Malacky

Pernek, Záhorie; Turecký vrch

34-44-22

Betlehemský kanál

kanál

Nitra

Golianovo

45-21-14

Bielske jazero

jazero

Senec

Veľký Biel

45-11-16

Blatná

kanál

Komárno

Veľké Kosihy, Zemianska Oľča

45-34-09

Blatný kanál

kanál

Blaţkov potok

vodný tok

Dunajská Streda
Orechová Potôň
Zlaté Moravce; ŢarnoHostie; Panský diel, Malá Lehota
vica

45-13-19
35-42-23
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Blesovský potok

vodný tok

Topoľčany

Blesovce, Hajná Nová Ves

35-41-21

Bobotský potok

vodný tok

Trenčín

Bobot, Motešice; Horné Motešice

35-23-03, 08

Bodovka

rybník

Trenčín

Krivosúd-Bodovka, Trenčianske
Stankovce; Rozvadce

35-14-05

Bojkov potok

vodný tok

Trenčín

Horná Súča

35-12-05

Borovský kanál

kanál

Piešťany

Borovce, Drahovce, Dubovany; Dolné
35-32-17, 22
Dubovany, Horné Dubovany Rakovi35-34-02
ce, Veľké Kostoľany, Veselé; Ťapkové

Brestovec

vodná nádrţ

Myjava

Brestovec

35-13-14

Brezinský potok

vodný tok

Zlaté Moravce

Kostoľany pod Tribečom

35-43-14

Brezolupy

vodná nádrţ

Bánovce nad Bebravou Pravotice, Vysočany

Brezová

vodná nádrţ

Myjava

Brezová pod Bradlom

35-31-04

Bročkov potok

vodný tok

Ţilina

Fačkov

35-22-05

Brodské-Gbely

kanál

Skalica

Brodské, Gbely

34-24-16, 21

Brúsne

vodný tok

Trenčín

Drietoma

35-12-15

Budmerice

vodná nádrţ

Pezinok

Budmerice

35-33-16, 21

Bukovinský potok

vodný tok

Piešťany

Dolný Lopašov, Chtelnica

35-31-15

Buk-Pavel

kanál

Komárno

Komárno; Nová Stráţ, Zlatná
na Ostrove

45-43-06, 11

Bystrý potok

vodný tok

Prievidza

Valaská Belá

35-22-22

Cebovský kanál

kanál

Bánovce nad Bebravou Deţerice, Podluţany

35-23-14

Cedron

vodný tok

Nitra

Nitra; Párovské Háje

45-21-11

Cerovský potok

vodný tok

Senica

Cerová; Cerová-Lieskové

35-31-11

Cigánsky potok

vodný tok

Ţarnovica

Orovnica

35-44-20

Cigeľský kanál

kanál

Prievidza

Koš, Nováky, Sebedraţie

35-24-19, 20

Čakýň

vodný tok

Zlaté Moravce

Beladice; Beladice, Čakýň, Veľké
Chrašťany

35-43-25, 4521-05

Častkovský potok

vodný tok

Senica

Častkov

35-13-16

Čatajský potok

vodný tok

Senec

Čataj, Igram

45-11-12, 13

Čergovský kanál

kanál

Komárno

Kolárovo

45-41-16

Čergov-Vinohrady

kanál

Komárno

Kameničná

45-41-21

Čertov jarok

vodný tok

Malacky

Lozorno

44-22-02

Čertov potok

vodný tok

Prievidza

Pravenec, Nitrianske Pravno; Solka

35-22-25

Červenícky kanál

kanál

Hlohovec

Trakovice

35-34-11

Číčovské rybníky

rybníky

Komárno

Číčov

45-34-07

Čiernovodské jazero

jazero

Senec

Senec

45-11-17

Čierny potok

vodný tok

Bánovce nad Bebravou Kšinná

35-24-06

Čiky

vodný tok

Nové Zámky

Palárikovo, Tvrdošovce

45-23-11, 12

Dojčský potok

vodný tok

Senica

Dojč, Koválov

34-24-25

Doľany

vodná nádrţ

Pezinok; Trnava

Doľany; Borová

35-33-17

Dolné Dubové

vodná nádrţ

Trnava

Dolné Dubové

35-33-04

35-23-25

Dolnopialsky potok

vodný tok

Levice

Dolný Pial, Ondrejovce, Tekovské
45-24-08
Luţany; Hulvinky

Drieňový potok

vodný tok

Zlaté Moravce

Obyce

35-44-12

Dubnícky potok

vodný tok

Trnava

Dechtice, Dobrá Voda, Chtelnica

35-31-19
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Dúbrava

vodný tok

Malacky

Stupava

44-21-10

Ďurčekovský potok

vodný tok

Prievidza

Valaská Belá

35-22-16

Gajarský kanál

kanál

Malacky

Gajary

34-43-09

Gaštanový kanál

kanál

Bratislava III

Bratislava; Nové Mesto

44-22-23

Gelenský kanál

kanál

Galanta

Horné Saliby

45-14-02

Gelenský kanál

kanál

Šaľa

Diakovce

45-14-02

Hajná Nová Ves

vodná nádrţ

Topoľčany

Hajná Nová Ves

35-41-21

Haláčovce

vodná nádrţ

Bánovce nad Bebravou Haláčovce

Haluzický potok

vodný tok

Nové Mesto nad
Váhom; Trenčín

Beckov, Haluzice, Trenčianske Bohu35-14-04, 09
slavice; Štvrtok

Hamský kanál

kanál

Komárno

Hurbanovo, Svätý Peter

45-43-03

Havraní potok

vodný tok

Senica

Častkov

35-13-11

Havránkovský
potok

vodný tok

Trenčín

Motešice; Horné Motešice, Omšenie,
35-21-23
Petrova Lehota

Hlavina

prameň

Topoľčany

Radošina

35-32-20

Hlavina

vodný tok

Trnava

Dobrá Voda

35-31-14

Hlboká

vodný tok

Prievidza

Chvojnica, Nitrianske Pravno, Tuţina

35-22-19

Hlboké

vodná nádrţ

Senica

Hlboké

35-31-07

Hlboký potok

vodný tok

Prievidza

Nitrianske Pravno, Tuţina

35-22-25

Hlinky

vodný tok

Prievidza

Prievidza, Sebedraţie

35-24-15, 20

Hlohovský kanál

kanál

Hlohovec

Hlohovec

35-34-08

Horné Obdokovce

vodná nádrţ

Topoľčany

Horné Obdokovce

35-43-01

Horné Orešany

vodná nádrţ

Trnava

Horné Orešany

35-33-07

Hornokrupské
rybníky

rybníky

Trnava

Dolná Krupá, Horná Krupá

35-33-03, 04

Hosťovce

vodná nádrţ

Zlaté Moravce

Hosťovce

35-44-12

Hradný potok

vodný tok

Nové Mesto nad
Váhom

Stará Lehota

35-32-10

Hradný potok

vodný tok

Topoľčany

Bojná

35-41-11

Hraničný kanál

kanál

Malacky

Plavecký Mikuláš

34-42-25

Hraničný kanál

kanál

Malacky

Plavecké Podhradie, Sološnica

34-44-04

Hruboňovo

vodná nádrţ

Nitra; Topoľčany

Hruboňovo; Výčapky; Čermany

35-43-06

Hurbanovský potok

vodný tok

Nové Zámky

Bardoňovo, Dedinka

45-24-12

Hviezdny potok

vodný tok

Malacky

Záhorie (vojenský obvod); Baţantnica

34-44-21

Hýľ

vodný tok

Senica

Moravský Svätý Ján

34-41-20

Chlebnický kanál

kanál

Pezinok

Svätý Jur

44-22-14

Chotár

vodný tok

Senica

Plavecký Peter, Prievaly

34-42-20
35-31-16

Chotár

vodný tok

Trnava

Buková

35-31-16

Chotenovský potok

vodný tok

Partizánske

35-41-20
35-42-16

Chrabriansky kanál

kanál

Topoľčany

Chtelnica

vodná nádrţ

Piešťany

Klátova Nová Ves; Janova Ves, Ješkova Ves, Veľký Klíţ; Klíţske Hradište
Belince, Dvorany nad Nitrou, Chrabrany, Kamanová, Ludanice; Mýtna
Nová Ves, Preseľany
Chtelnica

35-23-23

35-43-02, 07
35-31-14, 15

Chudý potok

vodný tok

Zlaté Moravce

Jedľové Kostoľany, Hostie; Panský
35-44-03
diel

Ivanka

jazero

Senec

Ivanka pri Dunaji, Most pri Bratislave

44-22-24
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Jablonica

vodná nádrţ

Senica

Jablonica

Jablonovský potok

vodný tok

Malacky

Jablonové, Záhorie (vojenský obvod); 34-44-22
Baţantnica, Turecký vrch
44-22-03

Jánsky potok

vodný tok

Senica

Moravský Svätý Ján, Sekule

34-42-11

Jarok

vodná nádrţ

Nitra

Jarok

45-12-15

Jasenovský potok

vodný tok

Ţilina

Jasenové, Malá Čierna

25-44-15

Jaseňový potok

vodný tok

Trnava

Dobrá Voda

35-31-14

Jastrabský potok

vodný tok

Trenčín

Trenčianske Jastrabie

35-23-07

Javorový potok

vodný tok

Trenčín

Drietoma

35-12-14

Jeţov potok

vodný tok

Nové Mesto nad
Váhom

Stará Turá

35-13-10

Kalné jazero

jazero

Bratislava III

Bratislava; Rača

44-22-23

Kamenný Most

vodná nádrţ

Nové Zámky

Kamenný Most, Ľubá

45-42-20

Kazarka

rybník

Senica

Šaštín-Stráţe; Šaštín

34-42-08

Klenkov potok

vodný tok

Trenčín

Selec

35-14-10

Klíţske rameno

vodný tok

Komárno

Klíţska Nemá, Trávnik

45-34-13

Kocúrkovský kanál

kanál

Malacky

Veľké Leváre

34-44-01

Kolačno

vodná nádrţ

Partizánske

Kolačno

35-42-12

Kolársky potok

vodný tok

Pezinok

Pezinok

44-22-04

Kolíňany

vodná nádrţ

Nitra

Kolíňany

35-43-24

Komárno-Iţa
kanál
Kompanovský
vodný tok
potok
Konkušovský potok vodný tok

Komárno

Iţa, Komárno

45-43-13, 14

Zlaté Moravce

Velčice

35-43-10

Myjava

Krajné

35-14-21

Kopanický potok

vodný tok

Topoľčany

Krtovce, Luţany, Nitrianska Blatnica

35-32-25
35-41-21

Kopanička

kanál

Bánovce nad Bebravou Krásna Ves

35-23-09

Kotlíky

rybník

Pezinok

Pezinok; Grinava

44-22-09

Koválovec

vodná nádrţ

Skalica

Koválovec, Radošovce

34-24-10

Kozánek

rybník

Malacky

Plavecký Štvrtok

34-44-16

Krivý potok

vodný tok

Zlaté Moravce

Čaradice, Čierne Kľačany

35-44-18

Krkavčí potok

vodný tok

Pezinok

Pezinok; Grinava, Limbach

44-22-09

Krupica

vodný tok

Trnava

Krušovský kanál

kanál

Topoľčany

Krţelnický potok

vodný tok

Trenčín

Selec

35-14-15

Kučišdorf

vodná nádrţ

Pezinok

Pezinok

44-22-04

Kuchyňa

vodná nádrţ

Malacky

Kuliarsky kanál

kanál

Hlohovec; Trnava

Kútsky náhon

kanál

Senica

Kuchyňa
34-44-18
Siladice, Brestovany; Horné Lovčice,
Malé Brestovany, Dolné Lovčice, 35-34-20, 21
Šúrovce; Veľké Šúrovce I, Zavar
Kúty
34-42-06

Kuzmický potok

vodný tok

Topoľčany

Kuzmice, Tesáre

35-41-12

Lavičkový potok

vodný tok

Trenčín

Trenčín; Trenčín, Trenčianske
Biskupice

35-21-21

Lazenský potok

vodný tok

Partizánske

Ješkova Ves, Veľký Klíţ; Klíţ

35-42-16

Lázky

vodný tok

Nitra

Vráble; Dyčka

45-21-20

35-31-12

Bíňovce, Dolná Krupá, Horná Krupá, 35-31-23
Trstín
35-33-03, 04
35-41-14, 19,
Krušovce; Dolné Chlebany
18
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Levársky potok

vodný tok

Malacky

Malé Leváre

Leveleš-Lándor

kanál

Komárno

Komárno, Vrbová nad Váhom

Libuša

vodný tok

Malacky

Plavecký Mikuláš

34-43-05
45-41-11,16,
21; 45-43-01,
02, 07
34-42-25

Lieskový potok

vodný tok

Skalica

Unín

34-24-18

Lipníky

vodná nádrţ

Malacky

Lozorno

44-22-02

Lipovec

vodný tok

Bánovce nad Bebravou Zlatníky

35-23-22

Lopenícky potok

vodný tok

Nové Mesto nad
Váhom

Nová Bošáca

35-12-18

Lozorno

vodná nádrţ

Malacky

Lozorno

44-22-01

vodný tok

Nové Mesto nad
Váhom

Lubina

35-14-12

Lukáčovské rybníky rybníky

Nitra

Lukáčovce

35-34-19

Lulovský potok

vodný tok

Myjava

Vrbovce

35-13-08

Lyonský kanál

kanál

Dunajská Streda;
Komárno

Kľúčovec; Číčov

45-34-06, 07

Lysecký potok

vodný tok

Zlaté Moravce

Velčice

35-43-15

Mackov potok

vodný tok

Ţarnovica

Ostrý Grúň, Píla

35-42-20

Machulinský potok

vodný tok

Zlaté Moravce

Machulince, Obyce

35-44-12

Majdan

vodný tok

Trnava

Horné Orešany, Lošonec

35-33-06

Malé Bedzany

vodná nádrţ

Topoľčany

Topoľčany; Malé Bedzany

35-41-13

Martinský rybník

rybník

Senec

Senec

45-11-11

Matejovský potok

vodný tok

Myjava

Jablonka, Krajné

35-13-20
35-14-21

kanál

Dunajská Streda

Kľúčovec, Medveďov

45-34-06

vodný tok

Ţarnovica

Kľak

35-42-15

Miestny potok

vodný tok

Nitra

Jarok

45-12-10

Močidliansky potok

vodný tok

Skalica

Popudinské Močidľany; Močidľany

34-24-09

Lubinský potok

MedveďovKľúčovec
Megov potok

Močidlo

kanál

Zlaté Moravce

Slepčany, Tesárske Mlyňany; Mlyňa45-22-01
ny, Vieska nad Ţitavou

Modošský potok

vodný tok

Zlaté Moravce

Hostie, Jedľové Kostoľany

Modra

vodná nádrţ

Pezinok

Modra

Mokrá dolina

prameň

Malacky

Mraznica

vodný tok

Ilava; Púchov

Necpalský potok

vodný tok

Prievidza

Plavecký Mikuláš
Košecké Podhradie; Veľke Košecké
35-22-01
Podhradie; Beluša; Hloţa-Podhorie
Nedoţery-Brezany; Brezany,
35-24-10
Nedoţery, Prievidza

Nedanovský potok

vodný tok

Partizánske

Nedanovce

35-41-15

Nedašovský rybník

rybník

Bánovce nad Bebravou Nedašovce

35-41-05

Nemčický kanál

kanál

Topoľčany

Čeľadince, Nemčice, Topoľčany

35-41-23

Nemčiňany

vodná nádrţ

Zlaté Moravce

Nemčiňany

45-22-02

Nemečky

vodná nádrţ

Topoľčany

Nemečky

35-23-22
35-41-02

kanál

Komárno

Komárno

45-43-07

vodný tok

Prievidza

Nováky

35-24-24

vodný tok

Nové Mesto nad
Váhom

Nová Ves nad Váhom

35-14-19

Nová OsadaKomárno
Novácky potok
Noviansky potok

35-44-07, 08
44-22-05
45-11-01
34-44-05
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Novohorský potok

vodný tok

Bánovce nad Bebravou Zlatníky

Novoveský rybník

rybník

Nitra

Nová Ves nad Ţitavou

45-21-10

Obuchovský potok

vodný tok

Nové Mesto nad
Váhom

Podolie

35-32-02

Ohrada

kanál

Malacky

Gajary

34-43-09

Oliva

vodný tok

Malacky

Láb, Plavecký Štvrtok

34-43-25

35-23-17

Oponický kanál

kanál

Nitra; Topoľčany

Dolné Lefantovce, Horné Lefantovce, 35-43-03, 07,
Koniarovce, Oponice
08, 12

Orlovský kanál

kanál

Malacky

Kostolište, Malacky

34-43-10
34-44-06

Ošípanský potok

vodný tok

Prievidza

Kamenec pod Vtáčnikom, Lehota
pod Vtáčnikom

35-42-04

Panský kanál

kanál

Komárno

Číčov

45-34-12

Pápek

kanál

Topoľčany

Solčany, Topoľčany

35-41-19

Párovský potok

vodný tok

Nitra

Nitra; Párovské Háje

45-21-06

Pečeňadský kanál

kanál

Hlohovec; Piešťany

Ratkovce, Ţlkovce; Pečeňady, Veľké
35-34-01, 06
Kostoľany; Zákostoľany

Plavecký potok

vodný tok

Malacky

Plavecké Podhradie, Sološnica

34-44-04, 09

Pobedimský kanál

kanál

Nové Mesto nad
Váhom

Podolie

35-32-02,03

Podhorský potok

vodný tok

Senica

Prietrţ

35-13-22

Podolský potok

vodný tok

Nové Mesto nad
Váhom

Častkovce, Podolie

35-32-02

Prievidza

Valaská Belá

35-22-22

Nová Bošáca

35-12-18

Podpoliansky potok vodný tok

Nové Mesto nad
Váhom
Malacky; Pezinok;
Trnava

Poloma

vodný tok

Polomský potok

vodný tok

Potôčky

vodný tok

Topoľčany

Prašice

35-41-07

Predné jazero

jazero

Dunajská Streda

Veľký Meder

45-32-17

Prietrţka

vodná nádrţ

Skalica

Prietrţka

34-24-09

Prostredný potok

vodný tok

Nové Mesto nad
Váhom

Stará Turá

35-13-05

Pustá Ves

vodná nádrţ

Piešťany

Prašník

35-31-10

Pustoúľanské
rybníky

rybníky

Galanta

Pusté Úľany

45-11-19

Radošovce

vodná nádrţ

Skalica

Radošovce

34-24-15

Rakytov

vodný tok

Malacky

Lozorno, Stupava, Zohor

44-21-10
44-22-01, 06

Repkovský potok

vodný tok

Prievidza

Valaská Belá

35-22-16

Rohoţnícke rybníky rybníky

Malacky

Rohoţník

34-44-08

Rolincovský potok

vodný tok

Nové Mesto nad
Váhom

Bošáca

35-14-03

Roľnícky kanál

kanál

Komárno

Komárno

45-43-07

Rozálka

vodná nádrţ

Pezinok

Pezinok

44-22-09

Rozglabský potok

vodný tok

Malacky

Pernek, Záhorie (vojenský obvod);
Turecký vrch

34-44-23

Ruţový kanál

kanál

Komárno

Martovce

45-41-17

Rybiansky kanál

kanál

Bánovce nad Bebravou Rybany

Plavecké Podhradie; Doľany; Horné
34-44-10
Orešany

35-41-09,10,
14
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Rybiansky kanál

kanál

Partizánske

Rybiansky kanál

kanál

Topoľčany

Chynorany, Nadlice, Rajčany,
Rybany, Ostratice; Malé Ostratice,
Veľké Ostratice
Rajčany

Sebedraţský potok

vodný tok

Prievidza

Cigeľ, Sebedraţie

35-24-20

Sedlisko

vodný tok

Malacky

Stupava

44-22-06

Selecký potok

vodný tok

Zlaté Moravce

Tesárske Mlyňany; Tesáre nad
Ţitavou

45-22-01

Selice

hať

Šaľa

Selice

45-14-20

Sihôtsky potok

vodný tok

Trenčín

Ivanovce, Štvrtok

35-14-04

Skalické rybníky

rybníky

Skalica

Skalica

34-24-04

Sklený potok

vodný tok

Ţarnovica

Nová Baňa

35-44-14

Slatinka

vodný tok

Bánovce nad Bebravou Slatinka nad Bebravou

35-23-04

Slepčany

vodná nádrţ

Zlaté Moravce

Slepčany, Vieska nad Ţitavou

45-21-05
45-22-01

Slovlik

vodná nádrţ

Hlohovec

Leopoldov

35-34-12

Stankovský potok

vodný tok

Trenčín

Selec, Trenčianske Stankovce; Veľké 35-14-10
Stankovce
35-23-06

Stará Blatina

vodný tok

Pezinok

Pezinok; Grinava, Svätý Jur

44-22-14

Stará Graba

vodný tok

Malacky

Stupava; Mást III, Stupava

44-21-10, 15

Stará Gúta-Lándor

kanál

Komárno

Vrbová nad Váhom

45-41-21

Stará Malina

mŕtve rameno Malacky

Vysoká pri Morave

44-21-09

Stará Podluţianka

vodný tok

Levice

Zbrojníky; Horné Zbrojníky, Jur nad
Hronom, Starý Hrádok, Ţemliare

45-24-05,10

Stará Radošinka

vodný tok

Topoľčany

Radošina

35-32-25

Starohájsky potok

vodný tok

Trenčín

Trenčianske Stankovce; Malé
Stankovce

35-14-05
35-23-01, 06

Strakatá voda

vodný tok

Senec

Bernolákovo

44-22-25

Stráţsky kanál

kanál

Senica

Šaštín-Stráţe; Šaštín

34-42-07

Striebornica

vodný tok

Bánovce nad Bebravou Uhrovec

35-32-16

Striebornica

vodná nádrţ

Piešťany

Moravany nad Váhom

35-32-14

Studiensky kanál

kanál

Komárno

Kolárovo

45-32-10

Suchá nad Parnou

vodná nádrţ

Trnava

Košolná, Suchá nad Parnou

35-33-12, 13

Svodínsky rybník

rybník

Nové Zámky

Svodín; Nemecký Svodín

45-42-14

35-41-10, 14
35-41-14

Šábsky kanál

kanál

Senec

Bernolákovo, Nová Dedinka; Dedinka
45-11-21
pri Dunaji

Šenkvice

vodná nádrţ

Pezinok

Šenkvice; Veľké Šenkvice

Šindelák

vodný tok

Myjava

Košariská, Podkylava

Šišovský potok

vodný tok

Bánovce nad
Bebravou; Topoľčany

Libichava, Šišov; Tvrdomestice

35-41-03

Škriepička

kanál

Senica

Borský Mikuláš

34-42-09

Šrek

mŕtve rameno Malacky

Stupava; Bystrická hora, Mást III,
Vysoká pri Morave

44-21-09, 10

Šulianske rameno

vodný tok

Dunajská Streda

Bodíky, Vojka nad Dunajom

45-31-07
35-24-13, 14

45-11-06
35-13-25
35-31-05
35-32-01

Šútovský potok

vodný tok

Prievidza

Diviaky nad Nitricou, Kocurany,
Šútovce; Horné Šútovce

Tajniansky potok

vodný tok

Nitra

Tajná

45-22-11

Tarnocký rybník

rybník

Galanta

Veľký Grob

45-11-13
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Teplička

prameň

Malacky

Záhorie (vojenský obvod); Nivky

34-44-02

Tesáre

vodná nádrţ

Topoľčany

Tesáre

35-41-12

Timoradzský potok

vodný tok

Tomanovský potok

vodný tok

Tomky

kanál

Bánovce nad Bebravou Krásna Ves, Timoradza
35-23-04, 09
Košecké Podhradie; Malé Košecké
Ilava
Podhradie, Veľké Košecké Podhradie, 35-21-10
Kopec
Senica
Borský Svätý Jur
34-42-12

Tomov potok

vodný tok

Ţarnovica

Veľké Pole

35-42-24

Topoľový potok

vodný tok

Malacky

Malé Leváre

34-41-25

Tošánsky potok

vodný tok

Topoľčany

Solčany

35-41-23

Trenčianske Teplice vodná nádrţ

Trenčín

Omšenie

35-21-19

Trstinový potok

vodný tok

Partizánske

Partizánske, Skačany

35-42-01, 06

Turčiansky potok

vodný tok

Partizánske

Klátova Nová Ves, Turčianky

35-41-20

V studienkach

jazero

Malacky

Gajary

34-43-14

Valúchovský potok

vodný tok

Myjava

Vrbovce

35-13-07

Vápenný potok

vodný tok

Malacky

Sološnica

34-44-04

Vápenný potok

vodný tok

Prievidza

Kľačno

35-22-20

Vedľajší kanál

kanál

Komárno

Moča

45-44-07

Veľké Ripňany

vodná nádrţ

Topoľčany

Veľké Ripňany

35-34-05

Veľké Uherce

vodná nádrţ

Partizánske

Veľké Uherce

35-42-12

Veľké Záluţie

vodná nádrţ

Nitra

Veľké Záluţie

45-12-10

Veľkolevársky
náhon

kanál

Malacky

Malé Leváre, Veľké Leváre, Záhorie
(vojenský obvod); Nivky

34-43-05
34-44-01

Veľký Ďur

vodná nádrţ

Levice

Veľký Ďur; Dolný Ďur, Rohoţnica

45-22-17, 22
35-32-22

Veselský kanál

kanál

Piešťany

Dubovany; Horné Dubovany, Veselé;
Ťapkové

Vicianov potok

vodný tok

Ţarnovica

Kľak, Ostrý Grúň

35-42-20

Viničné
VinohradyKameničná
Vítkovský potok

vodná nádrţ

Pezinok

Viničné

44-22-15

kanál

Komárno

Kameničná

45-43-01

vodný tok

Topoľčany

Kuzmice, Tesáre

35-41-17, 12

Vlčí kanál

kanál

Prievidza

Koš, Sebedraţie

35-24-14, 20

Voderadský kanál

kanál

Piešťany

Drahovce, Dubovany; Dolné Dubova- 35-32-22,
ny, Veľké Kostoľany
35-34-02

Vrátištský potok

vodný tok

Prievidza

Kamenec pod Vtáčnikom

35-42-04

Výčapský kanál

kanál

Nitra

Výčapy-Opatovce

35-43-17

Zadný Šúr

vodná nádrţ

Pezinok

Modra

44-22-05

Záhorský potok

vodný tok

Malacky

Vysoká pri Morave, Záhorská Ves

34-43-24

Záhradský potok

vodný tok

Nové Mesto nad
Váhom

Lubina

35-14-01

Zajačí potok

vodný tok

Ţarnovica

Nová Baňa

35-44-10

Zámocký kanál

kanál

Malacky

Veľké Leváre

34-43-05

Závadský potok

vodný tok

Trenčín

Nemšová; Ľuborča

35-21-07

Závrská

vodný tok

Trenčín

Horná Súča

35-12-10

Závršok

kanál

Malacky

Kostolište

34-43-10

Zelené jazero

jazero

Senec

Senec

45-11-16

Zelnický potok

vodný tok

Trnava

Dolné Orešany

35-33-12
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Zemanovský potok

vodný tok

Myjava

Jablonka, Rudník

35-13-20

Zľavy

vodný tok

Topoľčany

Podhradie

35-23-21

Ţabokrecký potok

vodný tok

Partizánske

Chynorany, Partizánske; Malé Bielice,
35-41-10, 15
Ţabokreky nad Nitrou

Ţadovský potok

vodný tok

Myjava

Hrašné, Kostolné

35-14-16

Ţikava

vodná nádrţ

Zlaté Moravce

Ţikava

35-44-06

Ţilový jarok

vodný tok

Pezinok

Pezinok

44-22-04

Ţľab

kanál

Senica

Borský Mikuláš

34-42-09

Ţliabok

vodný tok

Zlaté Moravce

Lovce

35-44-01

Ţobrák

vodný tok

Pezinok

Limbach

44-22-09

Príloha č. 2 k Rozhodnutiu ÚGKK SR č. P-5596/2009
Štandardizovaný
názov

Predchádzajúci
štandardizovaný
názov

Druh
objektu

Okres

Obec; k. ú. (ak sa odlišuje Mapový
od názvu obce)
ZM 10

Blahovský rybník

Rybníky

rybník

Dunajská
Streda

Orechová Potôň; Dolná
Potôň, Veľké Blahovo

45-13-19, 20

Bočný kanál

Gbelský kanál

kanál

Nové Zámky

Gbelce, Nová Vieska

45-42-18, 23

Hruškov kanál

Huškov kanál

kanál

Malacky

Gajary

34-43-09

Mohylianka

Mahulianka

kanál

Pezinok

Pezinok

44-22-15

Mohylov

Maglov

kanál

Komárno

Veľké Kosihy

45-34-08
35-41-05
35-42-01
35-44-02

Sítenský potok

Sítenský kanál

vodný tok

Partizánske

Nedašovce, Ostratice; Malé
Ostratice, Skačany

Vápenný potok

Solčiansky potok

vodný tok

Zlaté Moravce

Skýcov

15.
Rozhodnutie
predsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky
z 19.10. 2009 číslo P - 6732/2009
o riadení a organizácií projektu Elektronické sluţby
katastra nehnuteľností
Podľa Štatútu Úradu geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky schváleného uznesením vlády
Slovenskej republiky č. 363 z 13. 5. 2009 ustanovujem:
Čl. I.
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) zriaďuje organizačnú štruktúru pre

list

riadenie a organizáciu projektu Elektronické sluţby katastra nehnuteľností, číslo výzvy OPIS-2009/1.1/06-NP
(ďalej len „projekt Elektronické sluţby katastra nehnuteľností“) v súlade s pravidlami metodiky riadenia projektov
PRINCE 2.
Čl. II.
Organizačná štruktúra a hierarchia riadenia projektu
Elektronické sluţby katastra nehnuteľností je uvedená
v prílohe č.1 a pozostáva z nasledovných úrovní riadenia:
Projektový výbor:
o výkonný vedúci,
o hlavný pouţívateľ,
o vrcholový predstaviteľ dodávateľa.
Projektové riadenie:
o
projektový manaţér,

strana 74

SPRAVODAJCA ÚGKK SR, ročník XLI. 2009

o
manaţér pre financovanie,
o
manaţér pre vecnú správnosť,
o
skupina projektovej podpory.
Projektové tímy:
o Projektový tím pre Centrálny systém katastra nehnuteľností (ďalej len „CSKN“) a Obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním (ďalej len „OKO“):

Vedúci projektového tímu,

Členovia projektového tímu,
o Projektový tím pre Centrálne elektronické registratúrne stredisko (ďalej len „CERS“) a Registratúru:

Vedúci projektového tímu,

Členovia projektového tímu,
o Projektový tím pre Rezortnú elektronickú podateľ
ňu (ďalej len „REP“),Spoločnú infraštruktúru
a Bezpečnosť:

Vedúci projektového tímu,

Členovia projektového tímu.
Odborní garanti.
Čl. III.
Projektový výbor zabezpečuje a zodpovedá najmä za:
a) odborné vedenie, celkové smerovanie a riadenie
projektu,
b) schvaľovanie a kontrolu plánov jednotlivých etáp
projektu a akékoľvek prekročenie limitov tolerancie
projektu,
c) schvaľovanie dokumentácie pre začatie projektu
a stanovenie začiatku realizácie projektu, schvaľovanie dokumentácie pre realizáciu projektu,
d) schvaľovanie východiskových limitov tolerancie projektu v spolupráci s programovým manaţmentom,
e) kontrolu ukončenia kaţdej etapy projektu a schvaľovanie začiatku nasledujúcej etapy,
f) monitorovanie rizík a kontrolu projektového riadenia
v oblasti uskutočnenia potrebných zmien alebo nápravných opatrení na zmiernenie vplyvu rizika,
g) riešenie problémov a otázok eskalovaných projektovým manaţérom,
h) schvaľovanie zmien v projekte, o ktorých rozhodovanie neprislúcha úrovni projektového manaţéra,
i) schvaľovanie ukončených projektových výstupov,
j) schvaľovanie správy o ukončení projektu,
k) predloţenie správy o ukončení projektu programovému manaţmentu,
l) formuláciu aktivít nasledujúcich po ukončení projektu a navrhovanie osôb zodpovedných za ich realizáciu,
m) schvaľovanie plánu poimplementačnej kontroly.
Výkonný vedúci zabezpečuje a zodpovedá najmä za:
a) kontrolu priebehu realizácie projektu zo strategickej
úrovne,
b) organizovanie a vedenie stretnutia projektového
výboru,
c) informovanie programového manaţmentu o stave
projektu,
d) autorizáciu výstupov pre pouţívateľa,
e) predloţenie odporúčaní na budúce aktivity projektu
na schválenie programovému manaţmentu v prípade významného prekročenia limitov tolerancie,
f) predloţenie dokumentov o ukončení projektu na
schválenie programovému manaţmentu,
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g) kontrolu všetkých plánovaných prínosov projektu
prostredníctvom vykonania poimplementačnej kontroly – výsledky z tejto kontroly zasiela všetkým zainteresovaným stranám.
Hlavný pouţívateľ zabezpečuje a zodpovedá najmä za:
a) presnú a jednoznačnú špecifikáciu projektových
výstupov,
b) vecnú správnosť zadania na tvorbu konkrétneho
výstupu projektu,
c) súlad projektových výstupov s poţiadavkami koncových pouţívateľov počas celého ţivotného cyklu projektu,
d) rozhodnutie o akceptovaní projektových výstupov
z pohľadu koncových pouţívateľov,
e) návrh odporúčaní na nápravu nedostatkov identifikovaných koncovými pouţívateľmi,
f) riešenie problémov a poţiadaviek odborných garantov.
Projektový manaţér zabezpečuje a zodpovedá najmä
za:
a) operatívne riadenie projektu,
b) organizáciu a vedenie stretnutí projektového manaţmentu,
c) informovanie projektového výboru o stave projektu,
d) riadenie a kontrolu činnosti členov projektového
riadenia a vedúcich projektových tímov,
e) definovanie a autorizáciu pracovných zadaní pre
projektového manaţéra dodávateľa (resp. pre vedúcich projektových tímov prostredníctvom projektového manaţéra dodávateľa),
f) plánovanie a monitorovanie priebehu projektu a vedenie projektovej dokumentácie,
g) prípravu projektu a jeho jednotlivých etáp,
h) vypracovanie správ o stave projektu v spolupráci
s vedúcimi jednotlivých projektových tímov, ktoré následne postupuje na schválenie projektovému výboru,
i) riadenie rizík a prípravu plánov náhradného riešenia,
j) kontrolu smerovania projektu na dennej báze
a integritu projektu.
Manaţér pre financovanie zabezpečuje a zodpovedá
najmä za:
a) evidenciu a monitorovanie všetkých finančných tokov
projektu,
b) spracovanie prehľadov čerpania rozpočtu podľa
ţiadostí o zúčtovanie platieb,
c) vedenie evidencie o čerpaní projektových výdavkov
podľa aktivít, skupín výdavkov, mesiacov,
d) konzultovanie čerpania výdavkov projektu pri príprave monitorovacích správ,
e) zbieranie a sumarizovanie účtovných dokladov
k ţiadosti o platbu,
f) kontrolovanie predloţenej podpornej dokumentácie
k realizácii aktivít a písomného vykazovania čerpania merných jednotiek v súlade so schváleným rozpočtom projektu,
g) vedenie agendy k projektovému spisu, agendy
k ţiadostiam o platbu, agendy k ţiadostiam o zálohovú platbu,
h) zostavovanie ţiadostí o platbu a ţiadostí o zúčtovanie zálohových platieb,
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zabezpečovanie administratívnej kontroly ţiadosti o
platbu (formálna a vecná kontrola),
j) spracovávanie ţiadostí o platbu v systéme ITMS,
k) predkladanie ţiadostí o platbu na schválenie Sprostredkovateľskému orgánu pod riadiacim orgánom
pre Operačný program Informatizácia spoločnosti
(ďalej len SORO),
l) predkladanie ţiadostí o zúčtovanie platieb s povinnými prílohami na schválenie SORO,
m) pripravovanie výstupov zo ţiadostí o platbu pre
Riadiaci orgán pre Operačný program Informatizácia
spoločnosti (ďalej len RO) a SORO,
n) poskytovanie súčinnosti vonkajším kontrolným orgánom pri vykonávaní kontroly finančných ukazovateľov v projektových činnostiach súvisiacich s kontrolou
na mieste.
i)

Manaţér pre vecnú správnosť zabezpečuje a zodpovedá najmä za:
a) vecnú správnosť špecifikácie pouţívateľských poţiadaviek a potrieb,
b) riadenie a komunikáciu s vedúcimi projektových
tímov po vecnej stránke,
c) realizáciu postupov riadenia kvality, ktorých výsledkom sú projektové výstupy spĺňajúce poţiadavky
koncových pouţívateľov,
d) komunikáciu a spoluprácu s odbornými garantmi,
e) vyhodnocovanie, či je pripravované riešenie v súlade
s očakávaniami a potrebami koncových pouţívateľov,
f) monitorovanie rizík z pohľadu pouţívateľov projektových výstupov a prevádzkové riziká,
g) pripomienkovanie špecifikácie projektových výstupov,
h) spoluprácu na príprave hlavných dokumentov projektu.
Skupina podpory projektového riadenia vykonáva najmä:
a) technickú podporu pre projektového manaţéra pre
plnenie jeho úloh,
b) spravovanie, udrţiavanie, kopírovanie a distribúciu
projektovej dokumentácie,
c) aktualizáciu projektových plánov,
d) administratívnu stránku vykonávaných kontrol kvality,
e) organizáciu a technické zabezpečenie stretnutí projektového riadenia a projektového výboru,
f) záznam z monitorovania a hodnotenia výstupov
aktivít definovaných v Opise projektu, ktorý tvorí prílohu č. 1 k ţiadosti o nenávratný finančný príspevok
pre projekt Elektronické sluţby katastra nehnuteľností v pravidelných monitorovacích správach,
g) monitorovanie plnenia merateľných ukazovateľov a
ich hodnoty, kontroluje dosiahnutie výstupov voči
očakávaniam, ako aj sledovanie časového plnenie
harmonogramu realizácie aktivít projektu,
h) konzultáciu a spoluprácu s RO a SORO pri spracovaní podkladov hodnotenia ukazovateľov projektu,
i) v spolupráci s finančným manaţérom vypracovanie
správ o stave a priebehu vyuţitia finančných prostriedkov zo schválených rozpočtových poloţiek projektu,
j) prípravu súhrnných správ o aktuálnom stave projektu,
k) spracovanie a zapisovanie súhrnných informácií do
systému ITMS,
l) vypracovanie podkladov o implementácií projektu pre
projektový výbor,
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m) monitorovanie komunikačných aktivít podľa komunikačného akčného plánu (ďalej len „KAP“),
n) monitorovanie zabezpečovania implementácie KAP
(realizácia informačných, propagačných a komuni.kačných aktivít podľa KAP),
o) prípravu podkladov pre priebeţné hodnotenie efektívnosti komunikačných opatrení, prípravu hodnotiacej správy,
p) sledovanie dodrţiavania uvádzania základných identifikačných údajov vo všetkých dokladoch týkajúcich
projektu,
q) poskytovanie súčinnosti vonkajším kontrolným orgánom pri vykonávaní kontroly monitorovaných
ukazovateľov v projektových činnostiach súvisiacich
s kontrolou na mieste.
Vedúci projektového tímu zabezpečuje a zodpovedá
najmä za:
a) vykonávanie všetkých úloh zadaných projektovým
manaţérom,
b) riadenie, plánovanie a monitorovanie práce v rámci
projektového tímu a efektívne vyuţívanie zdrojov
v rámci projektového tímu,
c) prípravu plánov pre jednotlivé projektové pracovné
skupiny a postupuje ich na odsúhlasenie projektovému manaţérovi,
d) získavanie zadania zo strany manaţéra za vecnú
správnosť na tvorbu konkrétneho výstupu (produktu)
projektu,
e) oznámenie akéhokoľvek odchýlenia sa od plánu
projektu projektovému manaţérovi,
f) postúpenie spracovaných výstupov projektovému
manaţérovi za vecnú správnosť,
g) pravidelné vyhodnocovanie všetkých projektových
úloh a problémov a rizík, ktoré vzniknú v rámci pracovných skupín počas celého ţivotného cyklu projektu a návrh nápravných aktivít projektovému manaţérovi,
h) spoluprácu so zamestnancami zodpovednými za
plnenie funkcie odborného garanta v rámci projektu,
i) predkladanie správ zo stretnutí projektového tímu
na vedomie projektovému manaţérovi,
j) v prípade špecifických rizík sa riadi pokynmi projektového manaţéra,
k) spracovanie dokumentácie projektu v rámci činnosti
projektového tímu.
Členovia projektových tímov vykonávajú najmä:
a) vlastné vykonanie činností plynúcich z realizácie
projektu,
b) informovanie svojho vedúceho projektového tímu o
procese realizácie projektu, o odchýlkach v jeho
funkcionalitách, v štruktúrach, na ktorých sa proces
implementácie uskutočňuje, postupnostiach aktivít
procesu implementácie za svoju oblasť,
c) poskytovanie, zaobstarávanie, dodávanie podnikových poţiadaviek a definíciu predstavy podnikových
procesov v rámci realizácie projektu,
d) vykonávanie činností plynúcich z realizácie projektu
ako napr. verifikáciu konfigurácie, administrácia danej oblasti,
e) konzultačné činnosti v rámci analytickej fázy projektu,
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f) pripomienkovanie jednotlivých dokumentov v rámci
projektu – analýz, návrhov riešenia, testovacích scenárov, atď. za svoju oblasť,
g) podieľajú sa na navrhovaní a vykonávaní testov,
h) podieľajú sa na zabezpečení potrebného prepojenia
IS na ostatné IS za svoju oblasť,
i) podieľajú sa na príprave a uvedení IS do produktívnej prevádzky,
j) kontrolujú a potvrdzujú správnosť a presnosť nastavení parametrov produktívneho systému.
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16.
Rozhodnutie
predsedu Úradu geodézie, kartografie
a katastra Slovenskej republiky
č. P - 7841/2009 zo dňa 01. 12. 2009
o zriadení Komisie na implementáciu JTSK 09
do katastra nehnuteľností

Odborný garant zabezpečuje najmä:
a) kvalitnú špecifikáciu pouţívateľských poţiadaviek
a potrieb,
b) vyhodnocuje, či je pripravované riešenie v súlade s
očakávaniami a potrebami koncových pouţívateľov,
c) monitoruje riziká z pohľadu pouţívateľov projektových výstupov,
d) pripomienkuje špecifikáciu projektových výstupov
ako aj samotné projektové výstupy,
e) spolupracuje na príprave hlavných dokumentov projektu.
Čl. IV.
Vrcholový predstaviteľ dodávateľa je najvyšší predstaviteľ dodávateľa v rámci projektu. Reprezentuje názory
a záujmy dodávateľa v projektovom výbore. Rieši záleţitosti, na ktoré nie je oprávnený projektový manaţér
dodávateľa.
Členovia projektového výboru, projektového riadenia, projektových tímov a odborní garanti svoju činnosť
vykonávajú počas doby implementácie projektu Elektronické sluţby katastra nehnuteľností.
Čl. V.
Členov projektového výboru, projektového riadenia, vedúcich projektových tímov a odborných garantov
vymenúva predseda Úradu geodézie, kartografie
a katastra Slovenskej republiky.
Čl. VI.
Podrobnejšie informácie o riadení a organizácii projektu
budú uvedené v dokumentácii o zahájení projektu, ktorej
súčasťou je aj komunikačný plán a pravidlá stretávania
sa členov projektového výboru, projektového riadenia, projektových tímov a odborných garantov.
Náklady spojené s riadením a organizáciou projektu
Elektronické sluţby katastra nehnuteľností, uhrádza
úrad.
Čl. VII.
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 19.10.2009.
JUDr. Štefan Moyzes, v. r.
predseda

podľa čl. 7 ods. 3 Štatútu Úradu geodézie, kartografie
a katastra Slovenskej republiky schváleného uznesením
vlády Slovenskej republiky č. 363 z 13. 5. 2009 ustanovujem:
Čl. I
Zriaďuje sa Komisia na implementáciu JTSK 09 do katastra nehnuteľností (ďalej len „komisia“) v súvislosti so
zavedením národnej realizácie súradnicového systému
Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej JTSK09 do
praxe na území SR.
Čl. II
Úlohou komisie je navrhnúť zmeny právnych
a technických predpisov
v súvislosti so zavedením
národnej realizácie súradnicového systému Jednotnej
trigonometrickej siete katastrálnej JTSK09 do katastra
nehnuteľností tak, aby boli v súlade s modernými technológiami určovania polohy a spracovania údajov.
Čl. III
Predsedom komisie je podpredseda Úradu geodézie,
kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len
úrad). Členov komisie vymenúva a odvoláva na návrh
podpredsedu predseda úradu.
Čl. IV
Komisia sa schádza podľa potreby. Zasadnutie komisie zvoláva a vedie jej predseda, v prípade jeho neprítomnosti zástupca predsedu. Na zasadnutie komisie je
moţné prizvať aj ďalších odborníkov. Pozvánka na zasadnutie komisie sa doručuje všetkým členom komisie
a pozvaným odborníkom.
Čl. V
Funkcia predsedu, zástupcu predsedu a členov komisie je čestná a za jej výkon neprislúcha odmena. Nevyhnutné náklady spojené s činnosťou komisie uhrádza
úrad.
Čl. VI
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho
vydania.
JUDr. Štefan Moyzes, v. r.
predseda
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máp v závislosti od moţnosti zobrazenia v mierke danej
mapy.

17.
Usmernenie
Úradu geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky
č. P - 6250/2009 zo dňa 30. 09. 2009,
ktorým sa stanovuje jednotný postup správ
katastra pri aktualizácii hraníc
katastrálnych území
Na zabezpečenie jednotného postupu aktualizácie,
archivácie a súladu číselne určených hraníc katastrálnych území (ďalej len "k ú."), vydáva Úrad geodézie,
kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len
"úrad") toto usmernenie:
Čl. I
Aktualizácia hraníc k. ú. (ďalej len „aktualizácia“) sa
vykonáva vo všetkých katastrálnych územiach priebeţne. Do procesu aktualizácie sú zahrnuté len parcely
registra C KN. V k. ú., kde je spravovaná vektorová
katastrálna mapa (ďalej len "VKM"), sa aktualizácia
vykoná spôsobom podľa Čl. II tohto usmernenia a
v k. ú., kde je spravovaná katastrálna mapa v analógovej
forme, sa aktualizácia vykoná spôsobom podľa Čl. III
tohto usmernenia. Východiskovým stavom pre aktualizáciu je do VKM zapracovaný zosúladený operát číselného
určenia hraníc k. ú. (ďalej len "ČUH") vytvorený v zmysle
Metodického návodu na číselné určenie hraníc katastrálnych území O-84.11.13.32.22.00-01 (ďalej len "metodický návod"). Podkladom pre aktualizáciu sú registre
obnovenej evidencie pozemkov, zjednodušené registre
pôvodného stavu, projekty pozemkových úprav, údaje
z obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním,
údaje z tvorby vektorovej katastrálnej mapy správou
katastra a údaje z geometrických plánov.
Čl. II
Aktualizácia v k. ú. s VKM
Predmetom aktualizácie bude vrstva KATUZ
v nadväznosti na aktualizáciu vrstvy KLADPAR z údajov
uvedených v Čl. I. Vrstva KATUZ sa doplní o jednotlivé
body vrátane koncových bodov vlastníckych hraníc. Po
aktualizácii vrstvy KATUZ bude táto totoţná s obvodom
vrstvy KLADPAR. Priesečníky s vrstvou LINIE sa nebudú vytvárať.
Čl. III
Aktualizácia v k. ú. s katastrálnou mapou
v analógovej forme
Predmetom aktualizácie bude priamo operát ČUH z údajov uvedených v Čl. I tohto usmernenia. Číselne určená hranica bude obsahovať všetky body z podkladov tak
ako pri VKM s tým, ţe to bude samostatný súbor
v priečinku
k:\data\sgikn\AABBBBBB\AABBBBBB.vgi, kde "k" je
názov disku, "AA" je skratka názvu k. ú. a "BBBBBB" je
číslo k. ú. Aktualizácia bude premietnutá do analógových

Čl. IV
Číslovanie bodov
Číslovanie bodov sa vykoná v zmysle § 13 metodického návodu s tým, ţe očíslované budú aj body získané
digitalizáciou analógových podkladov. Kaţdý bod číselne
určenej hranice k. ú. musí mať svoje číslo. Vo VKM
nečíselných sa číslo bodu prevezme do vrstvy KLADPAR.
Čl. V
Uloţenie údajov ČUH
Uloţenie číselne určených hraníc kaţdého k. ú. predstavuje dokumentovanie súboru údajov ČUH podľa § 20
metodického návodu. Vykoná ho Geodetický a kartografický ústav Bratislava (ďalej len „GKÚ) podľa Čl. VII
tohto usmernenia.
Zoznam súradníc lomových bodov hranice katastrálneho územia ani schematické zobrazenie priebehu hranice katastrálneho územia (prílohy č. 1 a 2 metodického
návodu) sa ďalej nebudú aktualizovať. Spôsob
a presnosť číselného určenia hranice katastrálneho
územia (príloha č. 3 metodického návodu) sa aktualizuje
len vtedy, ak dôjde k zmene hranice, ktorá ovplyvní
počet susedných k. ú. Čiastkový záznam o zmenách
(príloha č. 4 metodického návodu) sa po účinnosti tohto
usmernenia dokumentuje v rozšírenej verzii podľa prílohy č. 1 tohto usmernenia vo všetkých k. ú.
Čl. VI
Zabezpečenie súladu hraníc susediacich
katastrálnych území
V záujme zabezpečenia súladu hranice susediacich
katastrálnych území, ktorá je súčasne okresnou hranicou, príslušná správa katastra po zaktualizovaní vrstvy
KATUZ alebo operátu ČUH, v závislosti od formy spravovanej katastrálnej mapy, zašle následne po kaţdej
aktualizácii príslušný vektorový geodetický podklad
(ďalej len "VGP") a čiastkový záznam o zmenách (príloha č. 1) správe katastra, v ktorej pôsobnosti je spravovanie susedného katastrálneho územia. VGP bude obsahovať aktualizovaný úsek katastrálnej hranice od
trojmedzia po trojmedzie. V prípade, ţe zmena nastane
na bode trojmedzia, je potrebné aktualizovať a zaslať
všetky dotknuté úseky katastrálnych hraníc. Aktualizačný VGP môţe obsahovať viacej úsekov aktualizovaných
k jednému dátumu.
Aktualizačný VGP bude označený AABBBBBB-ddmm-rrrr.vgi, kde "AA" je skratka názvu k. ú. a "BBBBBB"
je číslo k. ú., "dd" je deň, "mm" je mesiac a "rrrr" je rok
aktualizácie. Čiastkový záznam o zmenách bude označený AAA-dd-mm-rrrr.xls, kde "AAA" je číslo pracoviska
správy katastra, "dd" je deň, "mm" je mesiac a "rrrr" je
rok aktualizácie.
Správa katastra, v ktorej pôsobnosti je spravovanie
susedného katastrálneho územia, vykoná aktualizáciu
vo vrstve KATUZ, KLADPAR alebo operáte ČUH, v
závislosti od formy spravovanej katastrálnej mapy.
Aktualizačný VGP zašlú dotknuté správy katastra spolu s čiastkovým záznamom o zmenách GKÚ do piatich
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pracovných dní od aktualizácie KATUZ alebo operátu
ČUH.
Čl. VII
Uloţenie operátu ČUH vykoná GKÚ jednorazovo po
jednotlivých okresoch. Operát ČUH v tlačenej forme
pozostávajúci z príloh č. 2 a 3 metodického návodu
a zoznamu súradníc v digitálnej forme odovzdá do
Ústredného archívu geodézie a kartografie. Operát ČUH
spracovaný za celý kraj odovzdá GKÚ príslušnému
katastrálnemu úradu na CD. V rámci aktualizácie ČUH
bude GKÚ viesť celkový záznam o zmenách a aktuálny
priebeh hraníc k. ú.
Aktuálne úseky katastrálnych hraníc od trojmedzia po
trojmedzie implementuje GKÚ do ZB GIS s atribútmi
dátum aktuálnosti a spôsob určenia (meraná, určená
fotogrametricky, digitalizovaná).
Čl. VIII
Zrušuje sa Usmernenie Úradu geodézie, kartografie
a katastra Slovenskej republiky z 13. septembra 2007
č. KO - 5479/2007, ktorým sa stanovuje jednotný postup
správ katastra pri aktualizácii hraníc katastrálnych území.
Čl. IX
Toto usmernenie nadobúda účinnosť 01. 11. 2009.
JUDr. Štefan Moyzes, v. r.
predseda

18.
Usmernenie
Úradu geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky
č. P - 6307/2009 zo dňa 9. 11. 2009
na odstránenie dielov parciel
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) v súlade so Smernicami na
tvorbu a vydávanie predpisov v pôsobnosti úradu z 31.
augusta 1998 č. S - 2372/1998 v znení smerníc úradu
z 27. decembra 2001 č. P - 4437/2001 vydáva toto
usmernenie:
Čl. I
Účelom tohto usmernenia je odstránenie dielov parciel,
ktoré je nevyhnutným krokom na zabezpečenie väzby
údajov súboru geodetických informácií a súboru popisných informácií.
Čl. II
(1) Dielom parcely pre účely tohto usmernenia sa rozumie časť parcely so samostatne určovanou výmerou
vo výpočtových protokoloch, výnimočne i samostatne
evidovaná časť parcely v súbore popisných informácií, nespĺňajúca predpoklady na existenciu samostatnej parcely.
(2) Pôvodnou parcelou pre účely tohto usmernenia sa
rozumie parcela, z ktorej boli vyčlenené diely parcely.
Pôvodná parcela a diely parcely majú totoţné kme-
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ňové parcelné číslo a podlomenie.
(3) Vlastnícke právo k pozemku sa odstránením dielov
parciel nemení, mení sa označenie pozemku
v katastrálnom operáte.
Čl. III
Diely parcely odstráni správa katastra zlúčením do pôvodnej parcely alebo vytvorením nových parciel.
(1) Pri odstránení dielov parcely zlúčením sa vykonajú
zmeny v súbore popisných informácií. Pri odstránení
dielov parcely vytvorením nových parciel sa vykonajú
zmeny v súbore popisných informácií a v súbore
geodetických informácií.
(2) Podkladom na vykonanie zmien v súbore popisných
informácií je výkaz výmer parciel a dielov a úradný
záznam. Podkladom na vykonanie zmien v súbore
geodetických informácií je záznam podrobného merania zmien. Podklady vyhotoví správa katastra.
(3) Identifikácia dielov parcely ako samostatných pozemkov sa vykoná
a) na ortofotomape v digitálnom tvare,
b) na katastrálnej mape, ak sú diely parcely oddelené hranicami so zlučkou,
c) z ďalších podkladov z katastrálneho operátu.
Čl. IV
(1) Ak rozhodnutie o odňatí poľnohospodárskej pôdy
stratilo platnosť podľa § 17 ods. 9 alebo ods. 10
zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a vyuţívaní
poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona
č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
znečisťovania ţivotného prostredia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon
220/2004“), vyzve sa orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy aby oznámil stratu platnosti rozhodnutia
o odňatí podľa § 17 ods. 11 zákona 220/2004. Diely
parcely sa odstránia na základe uvedeného oznámenia orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy. Ak
bol zámer odňatia poľnohospodárskej pôdy podľa §
17 ods. 10 zákona 220/2004 realizovaný, postupuje
sa primerane podľa Čl. V ods. 1 písm. b), ods. 2 a 3
a Čl. VI.
(2) V prípade lesných pozemkov sa postupuje primerane
podľa odseku 1 v zmysle zákona č. 326/2005 Z. z.
o lesoch v znení neskorších predpisov.
Čl. V
(1) Ak diely parcely majú rozdielny druh pozemku a
a) diely parcely nie je moţné identifikovať podľa
Čl. III ods. 4, diely parcely sa odstránia zlúčením a ponechá sa druh pozemku pôvodnej parcely,
b) diely parcely je moţné identifikovať podľa Čl. III
ods. 4, vyprojektujú sa hranice medzi jednotlivými druhmi pozemkov podľa ortofotomapy, katastrálnej mapy alebo ďalších podkladov
a vytvoria sa nové parcely.
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(2) Ak nie je moţné vyprojektovať hranice medzi jednotlivými druhmi pozemkov podľa ortofotomapy alebo katastrálnej mapy, vyprojektuje sa hranica medzi
jednotlivými druhmi pozemkov podľa výmer evidovaných v súbore popisných informácii.
(3) Ak výmera vyprojektovanej parcely podľa odseku 1
nie je v súlade s výmerou v súbore popisných informácií a pozemok nie je evidovaný na liste vlastníctva, opraví sa výmera evidovaná v súbore popisných informácii neformálnym spôsobom na výmeru
vyprojektovanej parcely.
Čl. VI
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5. dňa nasledujúceho mesiaca zašle riaditeľovi katastrálneho odboru úradu informáciu o priebehu odstraňovania dielov parciel za príslušné správy katastra. Informácia bude vypracovaná podľa schváleného harmonogramu na odstraňovanie dielov parciel katastrálnym
úradom.
Čl. X
(1) Zrušuje sa Usmernenie Úradu geodézie, kartografie
a katastra Slovenskej republiky zo dňa 29. decembra 1997 č. TK – 3744/1997, ktorým sa ustanovuje
postupné odstraňovanie dielov parciel z katastra
nehnuteľností.

(1) Ak je pozemok evidovaný na liste vlastníctva, postupuje sa primerane podľa § 57, § 59 alebo § 67a
zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností
a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších
predpisov.

(2) Zrušuje sa Usmernenie Úradu geodézia, kartografie
a katastra Slovenskej republiky č. KO - 4241/2006
a Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 5174/2006 - 910 na odstránenie dielov parciel
a zosúladenie druhov pozemkov evidovaných
v katastri nehnuteľností so skutočným stavom.

(2) Ak diely parcely majú rozdielny druh pozemku alebo
vznikli na základe rôznej drţby (rôznych uţívacích
vzťahov), t. j. diely sú na tom istom liste vlastníctva,
postupuje sa podľa čl. V ods. 1 a 2.

(3) Zrušuje sa Pokyn na opravu alebo odstránenie
chybných a doplňovanie neúplných údajov katastra
č. KO 890/2006 zo dňa 01. 03. 2006.

(3) Ak je k niektorému z dielov parcely evidované právo
podľa § 1 ods. 1 katastrálneho zákona, t. j. diely
parcely sú evidované na rôznych listoch vlastníctva,
k niektorému z dielov je evidované záloţné právo
alebo diely parcely súvisia so stavbami evidovanými
na rôznych listoch vlastníctva, postupuje sa tak, aby
nedošlo k vzniku, zmene alebo zániku práva
k nehnuteľnostiam.
Čl. VII

Čl. XI
Toto usmernenie nadobúda účinnosť 9. 11. 2009.
JUDr. Štefan Moyzes, v. r.
predseda

(1) Ak diely parcely vznikli pri zápise kódu, prípadne
viacerých kódov, druhu chránenej nehnuteľnosti bez
geometrického plánu, diely sa odstránia zlúčením
do pôvodnej parcely a kód alebo kódy ochrany sa
zapíšu na celú pôvodnú parcelu. Do iných údajov na
liste vlastníctva sa uvedie, ţe ochrana sa týka len
časti pozemku.

19.
Usmernenie
Úradu geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky
č. P - 7371/2009, zo dňa 09. 11. 2009,
ktorým sa ustanovuje spôsob vyznačenia
rozsahu vecného bremena vo vektorovej
katastrálnej mape

(2) Vykonanie zmeny sa oznámi príslušnému orgánu
ochrany s upozornením, ţe kód ochrany na časť
parcely nie je moţné v katastri evidovať a ak je
potrebné predmetnú časť pozemku odčleniť, je
potrebné predloţiť návrh na vyznačenie chránenej
skutočnosti spolu s podkladmi podľa § 4 Smerníc
na ostatné úlohy katastra nehnuteľností
(84.11.13.31.26.00-99).

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) v súlade so Smernicami na
tvorbu a vydávanie predpisov v pôsobnosti úradu
z 31. augusta 1998 č. S-2372/1998 v znení smerníc
úradu z 27. decembra 2001 č. P - 4437/2001 vydáva
toto usmernenie:

Čl. VIII

Čl. I

(1) Zápis zmeny v katastri sa vykoná podľa podkladov
uvedených v Čl. III ods. 3.
(2) Vlastníkom sa zašle oznam o vykonaní zmeny.
V oznámení sa zároveň uvedie, ţe zmenou neboli
dotknuté vlastnícke práva a zmena sa týka len
zmeny spôsobu evidovania nehnuteľnosti.
Čl. IX
Zodpovedný zamestnanec katastrálneho úradu do

Účelom usmernenia je ustanoviť
a) štruktúru objektu, ktorý vyznačuje rozsah vecného bremena vo vektorovej katastrálnej mape,
b) obsah vektorových geodetických podkladov
slúţiacich na vyznačenie rozsahu vecného
bremena vo vektorovej katastrálnej mape,
c) postup pri aktualizácii vektorovej katastrálnej
mapy o objekty vyznačujúce rozsah vecného
bremena.
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Čl. II
(1) Objekt, ktorý vyznačuje rozsah vecného bremena
vo vektorovej katastrálnej mape je líniový alebo
plošný objekt a obsahuje jednu líniu s kresliacim
kľúčom KK=15 (nezreteľná hranica).
(2) Objekt je uloţený vo vrstve TARCHY, ktorá sa zobrazuje modrou farbou.
(3) Línia objektu môţe prechádzať cez viacero objektov
vo vrstvách vektorovej katastrálnej mapy. Body
priesečníkov línie objektu vo vrstve TARCHY
s líniami objektov v ostatných vrstvách sa do objektov v ostatných vrstvách nevkladajú.
(4) Ukáţka zobrazenia objektu, ktorý vyznačuje rozsah
vecného bremena vo vektorovej katastrálnej mape
a ukáţka jeho obsahu je v prílohe č. 1.
Čl. III
(1) Podkladom na aktualizáciu vektorovej katastrálnej
mapy je vektorový geodetický podklad (ďalej len
„VGP“), ktorý obsahuje objekty vyznačujúce rozsah
vecného bremena.
(2) Objekt vo vrstve TARCHY nesmie byť v súbore
VGP uvedený ako posledný objekt.

d)
e)

f)
g)
h)
i)

čiastka 4

„Nový objekt – vrstva“ – ponechať,
„Nový objekt – výkres“ – cieľový výkres
vektorovej
katastrálnej
mapy,
napr.
KN821756_1_1,
„kópie“,
„objekty“,
„zmena polohy“ – neoznačené,
„OK“.

(4) Výberom objektu vo vrstve TARCHY sa vytvorí
kópia vo vektorovej katastrálnej mape. Systém
o vykonanej operácii vypíše nasledujúce hlásenie:
„bol zaloţený nový objekt
výkres: KN821756_1_1; vrstva=TARCHY; objekt=51242“. Stlačením „ESC“ dvakrát sa funkcia
kopírovania ukončí.
(5) V dialógovom okne „Zobrazenie PO...“ sa zruší
označenie pracovnej oblasti a povelom „Zobraziť“
sa zruší zobrazenie pracovnej oblasti. Dialóg sa
uzavrie stlačením „ESC“.
(6) Vykoná sa vizuálna kontrola správnosti zobrazenia
a spustí sa topologická a syntaktická kontrola výkresu.
Čl. V

(3) Ukáţka súboru VGP vo výmennom formáte VGI je
v prílohe č. 2.

(1) Správnosť fungovania systému SKM sa zabezpečí
skopírovaním súborov POOKN.DBF, SKM.DBF,
SKMOKN.DBF a SKM.LRS do priečinka TABLES
v systémovom priečinku systému SKM.

Čl. IV

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

(1) Aktualizácia vektorovej katastrálnej mapy vo vrstvách KLADPAR a ZAPPAR prebieha automatizovane v systéme SKM. Vrstva TARCHY sa aktualizuje
postupom podľa odsekov 2 aţ 6.
(2) Po aktualizácii vrstiev KLADPAR a ZAPPAR sa
v systéme SKM zobrazí príslušná pracovná oblasť
prostredníctvom funkcie „Mapy katastra – Zobrazenie – Zobrazenie PO...“. V dialógovom okne sa značí príslušná pracovná oblasť a povelom „Zobraziť“
sa zobrazí vo vektorovej katastrálnej mape.

Čl. VI
Toto usmernenie nadobúda účinnosť 01. 12. 2009.
JUDr. Štefan Moyzes, v. r.
predseda

(3) Objekt vo vrstve TARCHY sa kopírovaním vloţí do
príslušného výkresu vektorovej katastrálnej mapy
pomocou funkcie „Výkres – Kópie a presuny – Kópia a presun prvkov“. V dialógovom okne sa nastaví
Príloha č. 1 k Usmerneniu ÚGKK SR č. P-7371/2009

Zobrazenie objektu rozsahu vecného bremena vo vektorovej katastrálnej mape
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Obsah objektu rozsahu vecného bremena

&O TARCHY 1
&L P 572662.56 1257782.36 C=1409990001 K=15 T=3
L 572653.59 1257762.70 C=1409990002 T=3
L 572654.97 1257754.58 C=1409990003 T=3
L 572654.11 1257754.12 C=1409990004 T=3
L 572652.65 1257762.76 C=1409990005 T=3
L 572661.14 1257783.95 C=1400620369 T=3
L 572662.56 1257782.36 C=1409990001 T=3
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Príloha č. 2 k Usmerneniu ÚGKK SR č. P-7371/2009

Obsah súboru VGP

&V JB1228kn_1_1 YX CM 0 0 3
&R 1110000.00 150000.00 1350000.00 600000.00 1000
&O TARCHY 1
&L P 572662.56 1257782.36 B=140999 C=1 K=15
L 572653.59 1257762.70 C=2
L 572654.97 1257754.58 C=3
L 572654.11 1257754.12 C=4
L 572652.65 1257762.76 C=5
L 572661.83 1257783.18 C=6
L 572662.56 1257782.36 C=1
&O KLADPAR 3
&A PARCIS=1760.000
&L P 572646.06 1257749.71 B=140062 C=824 K=1 P=0
L 572647.07 1257752.05 C=791
L 572648.77 1257755.73 C=382
.......
L 572656.69 1257755.52 C=641
L 572653.27 1257753.66 C=381
L 572650.52 1257747.66 C=823
L 572646.06 1257749.71 C=824
&T 572657.85 1257763.60 '1760' D=5 F=1 H=1.6 K=1
&L P 572649.64 1257751.66 K=1 S=45
P 572657.94 1257761.95 K=1 S=431
P 572662.93 1257757.15 K=1 S=45
&O ZAPPAR 2
&L P 572648.77 1257755.73 B=140062 C=382 K=60
L 572653.27 1257753.66 C=381
&L P 572656.87 1257755.76 B=140062 C=380 K=1
L 572662.17 1257751.88 C=409
L 572665.74 1257756.92 C=378 K=60
L 572660.37 1257760.75 C=379 K=1
L 572656.87 1257755.76 C=380
&K
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20.
Usmernenie
Úradu geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky

a iné)“ (pôvodný kód 11130 „Stojaté sústredenia
vody (jazero, močiar, odkryté podzemné vody –
štrkovisko, bagrovisko, bagrovisko vzniknuté banskou činnosťou a iné)“) sa rozčlení nasledovne

č. P - 7810 /2009, zo dňa 27. 11. 2009,
ktorým sa ustanovuje spôsob rozčlenenia kódov
spôsobu vyuţívania pozemkov

a) na kód 12, ak ide o vodnú plochu (jazero,
štrkovisko, bagrovisko),
b) na kód 13, ak ide o rybník,
c) na kód 14, ak ide o močiar.

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) v súlade so Smernicami
na tvorbu a vydávanie predpisov v pôsobnosti úradu
z 31. augusta 1998 č. S-2372/1998 v znení smerníc
úradu z 27. decembra 2001 č. P-4437/2001 vydáva toto
usmernenie:
Čl. I
(1) Účelom tohto usmernenia je ustanovenie postupu
pri rozčlenení doterajších kódov spôsobu vyuţíva1
nia pozemku (ďalej len „kód“). )
(2) Doterajšie kódy zmení správa katastra na nové
2
kódy ) prostredníctvom softvéru v termíne do 01.
12. 2009. Kódy budú prostredníctvom softvéru
zmenené podľa prevodnej tabuľky tvoriacej prílohu
č. 1.
(3) Doterajšie kódy 10200, 11110, 11130 a 14700,
ktoré nie je moţné automatizovaným spôsobom
začleniť do nových kódov, budú zmenené na nové
kódy 11, 12, 37 a 38, ktoré následne rozčlení správa katastra podľa článku II (príloha č. 2) v termíne
do 31. 03. 2010.
Čl. II
(1) Kód 11 „Vodný tok (prirodzený – rieka, potok; umelý – kanál, náhon a iné)“ (doterajší kód 11110
„Vodný tok (prirodzený – rieky, potoky, umelý –
prieplav, kanál, náhon, odpad. kanál, vodná nádrţ
umelá, vodná nádrţ prirodzená a iné)“ sa rozčlení
nasledovne
a) na kód 11, ak ide o vodný tok prirodzený (rieka, potok) alebo vodný tok umelý, ktorý nie je
moţné zaradiť do kódu 24,
b) na kód 12, ak ide o vodnú plochu (vodná nádrţ
umelá alebo prirodzená),
c) na kód 13, ak ide o rybník,
d) na kód 24, ak ide o plavebný kanál, odpadový
kanál.
(2) Kód 12 „Vodná plocha (jazero, umelá vodná nádrţ,
odkryté podzemné vody – štrkovisko, bagrovisko
1

)

2

)
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Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon
Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.
o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných
práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon
Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.
o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných
práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.

(2) Kód 37 „Pozemok, na ktorom sú skaly, svahy,
rokliny, výmole, vysoké medze s krovím alebo kamením a iné plochy, ktoré neposkytujú trvalý úţitok“ (pôvodný kód 14700 „Iné pozemky (odkalisko,
skládka odpadu, svahy, rokliny, výmole, vysoké
medze s krovím alebo kamením, ochranné hrádze,
bermy, slatiny a iné plochy, ktoré neposkytujú trvalý úţitok – krovie, skaly, štrk, kamenie a iné)“) sa
rozčlení nasledovne
a) na kód 35, ak ide o pozemok, na ktorom je
skládka odpadov,
b) na kód 37, ak nejde o pozemok podľa písmena
a).
(4) Kód 38 „Pozemok s lesným porastom, dočasne
bez lesného porastu za účelom obnovy lesa alebo
po vykonaní náhodnej ťaţby“ (pôvodný kód 10200
„Pozemky porastené lesnými drevinami, ktoré slúţia na plnenie funkcií lesov. Pozemky, na ktorých
boli lesné porasty dočasne odstránené s cieľom ich
obnoviť alebo zriadiť lesnú škôlku.“) sa rozčlení
nasledovne
a) na kód 9, ak ide o pozemok, na ktorom je zriadená lesná škôlka,
b) na kód 38, ak ide o pozemok dočasne bez lesného porastu za účelom obnovy lesa,
c) na kód 99, ak ide o pozemok porastený lesnými drevinami, ktorý slúţi na plnenie funkcií
lesa.
Čl. III
(1) Podkladom na rozčlenenie kódov je
a) katastrálna mapa,
b) zbierka listín,
c) ortofotomapa.
(2) V prípade, ţe nie je moţné z uvedených podkladov
zistiť nový kód, uvedie sa kód „99“.
Čl. IV
Toto usmernenie nadobúda účinnosť 1. decembra
2009.
JUDr. Štefan Moyzes, v. r.
predseda
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Príloha č. 1

Príloha č. 2

Prevodná tabuľka kódov
KÓD SPÔSOBU VYUŢÍVANIA POZEMKU
Kód
Pôvodný
Nový
02100
1
02120
8

Prehľad rozčlenenia kódov
Pôvodný kód

Nový kód

10200

38

11110

11

03100
03150

2
2

04100
04150

3
3

11130

12

05100
05120
05130
05150

4
8
9
5

14700

37

06100

6

07100
07150

7
5

10200
10230
10240
10260

38
22
37
34

11110
11130

11
12

13100
13200
13301
13311
13321
13331
13361
13104
13105
13600
13603
13700

15
16
20
21
22
23
24
18
19
17
25
26

14270
14280
14370
14410
14420
14500
14600
14800
14700
14730

34
33
25
29
10
30
32
31
37
8

Bez kódu

99

Zmeniť na kód
9
38
99
11
12
13
24
12
13
14
35
37

21.
Zásady
na zverejňovanie správ v rubrikách
Z geodetického a kartografického kalendára,
Osobné správy, Nekrológy
časopisu Geodetický a kartografický obzor
1. Cieľom rubrík je zoznamovať čitateľov časopisu
Geodetický a kartografický obzor (GaKO) s významnými odbornými a vedeckými udalosťami, výročiami
a s pracovnými zásluhami pracovníkov rezortu Českého úradu zememeračského a katastrálneho (ďalej
len „ČÚZK“), rezortu Úradu geodézie, kartografie
a katastra Slovenskej republiky (ďalej len „ÚGKK
SR“), vysokých a stredných odborných škôl geodetického a kartografického zamerania, významných
geodetov a kartografov ďalších rezortov v ČR a SR,
významných osobností profesijných zväzov odboru
geodézie, kartografie a katastra, významných osobností komerčnej sféry geodézie, kartografie a katastra, významných osobností týchto profesií v zahraničí, členov redakcie a redakčnej rady GaKO, ako aj
ďalších pracovníkov, ktorí sa výrazne zaslúţili
o rozvoj geodézie, kartografie a katastra v národnom, celoštátnom, a medzinárodnom meradle, a to
pri príleţitosti ich jubileí.
2. Rubrika Z GEODETICKÉHO A KARTOGRAFICKÉHO KALENDÁRA obsahuje okrem významných
ţivotných jubileí (narodenín) pracovníkov, vrátane
pracovníkov na dôchodku, aj správy o pracovných
a odborne dôleţitých udalostiach a výročiach (napr.
o vydaní zákonov, technických predpisov, nových
pracovných postupoch, vyuţití prelomových technológií, zriadení inštitúcií, ústavov, organizácií a pod.).
Správy budú zverejňované k okrúhlemu ţivotnému jubileu pracovníkov 50 rokov a viac; od 100
rokov po 25 rokoch a od 300 rokov po 50 rokoch.
Správy o pracovných a odborne dôleţitých udalostiach a výročiach budú zverejňované po 10 rokoch
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do 100 rokov, ďalej ako pri ţivotných jubileách
pracovníkov. Správy budú obsahovať len stručne
formulované hlavné výsledky v rozsahu max. 20
riadkov.
3. Cieľom rubriky OSOBNÉ SPRÁVY je zoznámiť
čitateľov so zásluhami významných ţijúcich odborníkov (vrátane dôchodcov), a to pri príleţitosti ich
uvedenia do funkcie a ich ţivotných jubileí (narodenín) 50 rokov a viac. V správach bude zdôraznená
najmä ich odborná a pracovná aktivita, ďalej formy,
metódy a štýl práce, ktoré charakterizujú jubilanta.
V tejto rubrike budú tieţ predstavení pracovníci,
ktorí získali významné celoštátne ocenenia udelené
alebo zapoţičané do 25. februára 1948 a od 15.
októbra 1990. Rozsah správy bude odstupňovaný
v závislosti od významu osobnosti – najviac 2 strany.
Orientačný rozsah osobnej správy:
predseda ČÚZK a predseda ÚGKK SR, nositelia
štátnych vyznamenaní a pracovníci, ktorým je
štátne vyznamenanie prepoţičané, významní
vedeckí pracovníci – max. 2 strany,
podpredseda ČÚZK a podpredseda ÚGKK SR,
riaditelia sekretariátov a riaditelia odborov ČÚZK
a ÚGKK SR, riaditelia, prípadne prednostovia
orgánov a organizácií oboch rezortov a ich zástupcovia, prípadne zástupcovia, akademickí
funkcionári, profesori a docenti vysokých škôl
odboru geodézia a kartografia, významní vedecko-technickí pracovníci, členovia redakcie
a redakčnej rady GaKO – max. 1,5 strany,
vybraní riaditelia správ katastra, riaditelia
a vybraní pedagógovia stredných odborných
škôl odboru geodézia a kartografia, vybraní
členovia poradných a skúšobných orgánov
vydavateľov, vybraní predstavitelia profesijných
zväzov odboru geodézia, kartografia a kataster
a pracovníci geodetických a kartografických zloţiek ďalších rezortov – max. 1 strana.
4. V rubrike NEKROLÓGY budú zverejňované správy
o pracovníkoch podľa ods. 1 v rozsahu max. 2
strany. Vybrané správy budú sprevádzané portrétnymi fotografiami podľa moţnosti nie staršími ako 5
rokov.
5. V rubrike OSOBNÉ SPRÁVY budú zverejňované
portrétne fotografie len u vedúcich predstaviteľov
rezortov (predsedov, prípadne podpredsedov) pri
nástupe do funkcie. Fotografie by nemali byť staršie
ako 5 rokov.
6. Príspevky v uvedených rubrikách nebudú mať na
stránkach časopisu uvedené meno autora, ani
označenie redakčnej rady GaKO. Podpísaný bude
iba rukopis príspevku autorom.
7. Príspevky do uvedených rubrík si redakčná rada
vyţiada od úradov a inštitúcií, v ktorých pracovníci
pracujú alebo pracovali, pokiaľ redakčná rada príspevok neobdrţí alebo ho nespracuje sama. Príspevky môţe z vlastnej iniciatívy pripraviť aj ktorýkoľvek jednotlivec alebo inštitúcia (napr. vysoké
a stredné
odborné
školy
geodetického
a kartografického zamerania, profesijné zväzy odboru geodézie, kartografie a katastra, inštitúcie
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komerčnej sféry geodézie, kartografie a katastra).
Redakcia GaKO má právo overovať si pravdivosť
údajov, redakčne ich upravovať, prípadne ich účelne
skrátiť. S obsahom príspevku sa odporúča jubilanta
– pred zaslaním do redakcie – oboznámiť.
8. Odporúča sa zástupcom vydavateľov zabezpečiť
tvorbu a aktualizáciu elektronickej bázy údajov
o významných odborných a vedeckých udalostiach
a výročiach odborníkov, ktorí boli zaradení do jednotlivých rubrík.
9. Príspevky do rubrík OSOBNÉ SPRÁVY a Z GEODETICKÉHO A KARTOGRAFICKÉHO KALENDÁRA treba predkladať redakcii v potrebnom časovom predstihu, s ohľadom na cca 3 mesačnú výrobnú lehotu časopisu.
10. Príspevky do uvedených rubrík budú zverejnené po
schválení v redakčnej rade GaKO a v prípade cudzieho štátneho príslušníka po konzultácii
s obidvoma vydavateľmi (ČÚZK, ÚGKK SR).
11. Rubrika Z GEODETICKÉHO A KARTOGRAFICKÉHO KALENDÁRA bude vychádzať štvrťročne,
ďalšie spomenuté rubriky podľa potreby.
Zásady boli prerokované s vydavateľmi a prijaté na
zasadnutí redakčnej rady GaKO 26. 8. 2009.

Oznamovacia časť
b) oznamy

24. Poskytovanie informácií z katastra nehnuteľností po zápise projektu pozemkových úprav
Vybavuje: Ing. Darina Keblúšková
Správy katastra zapísali do katastra nehnuteľností
projekty pozemkových úprav, vyhotovené podľa zákona
č. 330/1991 Z. z. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových
úradoch,
pozemkovom
fonde
a o pozemkových
spoločenstvách
v znení neskorších predpisov,
v nasledujúcich katastrálnych územiach:
Kraj
Okres

Katastrálne územie

Dátum

____________________________________________________________________________________________________

Bratislavský
Senec
Trnavský
Trnava
Nitriansky
Nové Zámky
Prešovský
Stropkov
Svidník

Bernolákovo - časť

17.4. 2008

Vlčkovce

28.5. 2009

Mojzesovo – extravilán

26.8. 2009

Potoky
Niţný Orlík
Niţná Jedľová

4.8. 2009
17.8. 2009
30. 4. 2009
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Košický
Spišská Nová Ves
Slatviná
Oľšavka
Košice -okolie Niţná Kamenica
Michalovce
Falkušovce
Banskobystrický
Ţiar nad Hronom
Hronská Dúbrava
Brezno
Podbrezová
Ţilinský
Ţilina
Rajecká Lesná

15.12. 2008
5.3. 2009
8.6. 2009
30.7. 2009

Banskobystrický
Detva
Ţiar nad Hronom
Prešovský
Prešov
Bardejov

16.9. 2009
13.7. 2009
5.11.2009

Ing. Anna Somíková, v. r.
riaditeľka katastrálneho odboru

Sabinov
Stará Ľubovňa
Poprad
Košický
Gelnica
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Vígľaš

24.9. 2009

Lúčky

2.11. 2009

Ruské Pekľany
Vyšná Šebastová
Hervartov
Vyšné Raslavice
Hubošovce
Podolínec
Štrba
Kojšov

21.9. 2009
5.11. 2009
14.10. 2009
14.10. 2009
31.10. 2009
1.11. 2009
1.12. 2009
7.10. 2009

Od uvedeného dátumu poskytujú správy katastra
z katastrálneho operátu v uvedených katastrálnych
územiach informácie o bonitovaných pôdno – ekologických jednotkách.
Ing. Anna Somíková, v. r.
riaditeľka katastrálneho odboru

25. Poskytovanie informácií o

bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách
z katastra nehnuteľností
Vybavuje: Ing. Darina Keblúšková

Správy katastra zapísali do katastra nehnuteľností
registre obnovenej evidencie pozemkov, vyhotovené
podľa zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení
neskorších predpisov, v nasledujúcich katastrálnych
územiach:
Kraj
Okres
Bratislavský
Malacky
Trnavský
Skalica
Trnava
Dunajská Streda

Katastrálne územie
Gajary
Kopčany
Zeleneč
Malý Lég
Masníkovo
Sása
Veľký Lég

Trenčiansky
Trenčín
Omšenie
Myjava
Turá Lúka
Ţilinský
Ţilina
Budatín
Turčianske Teplice
Mošovce
Kysucké Nové Mesto
Radoľa
Liptovský Mikuláš
Pribylina
Nitriansky
Levice
Dolné Jabloňovce
Horné Jabloňovce
Malé Kozmálovce
Malý Pesek
Svodov
Komárno
Šrobárová
Búč
Nitra
Mikov dvor
Šaľa
Horná Kráľová

Dátum
15.7. 2009
5.10. 2009
11.11. 2009
11.11. 2009
11.11. 2009
11.11. 2009
11.11. 2009
16.10. 2009
2.12. 2009
9.9. 2009
16.7. 2009
8.10. 2009

26. Doplnenie zoznamu katastrálnych území s povinnou aktualizáciou vektorovej
katastrálnej mapy s rozlíšením typu
mapy
Vybavuje: Ing. Darina Keblúšková
Správy katastra určili povinnosť aktualizácie vektorovej katastrálnej mapy v súlade so súborom popisných
informácií v týchto katastrálnych územiach:
Kraj
Okres
Trnavský
Skalica
Senica

Nové Zámky
Piešťany
Trenčiansky
Prievidza
Myjava

3.12. 2009
2.9. 2009
16.9. 2009
27.10. 2009
19.11.2009
25.11. 2009
8.9. 2009
19.10. 2009
12.11. 2009
2.10. 2009

Nitriansky
Levice

Katastrálne územie

Dátum

Mokrý Háj (n)
Chropov (n)
Koválov (n)
Mikulášov (n)
Sekule (n)
Prietrţ (n)
Mojzesovo (PPÚ)
– extravilán
Kočín (n)

2.9.2009
1.11.2009
18.9.2009
9.10.2009
13.10.2009
22.10.2009

Koš (n)
Lazany (n)
Brestovec (n)
Rudník (n)
Turá Lúka (n)
Vrbovce (n)
Priepasné (n)
Myjava (n)
Krajné (n)

13.11.2009
13.11.2009
15.12.2009
15.12.2009
15.12.2009
15.12.2009
15.12.2009
15.12.2009
15.12.2009

Dolné Jabloňovce (n)
Horné Jabloňovce (n)
Malé Kozmálovce (n)
Malý Pesek (n)
Svodov (n)

2.9.2009
16.9.2009
27.10.2009
19.11.2009
25.11.2009

26.8.2009
14.12.2009
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Kostoľany pod Tríbečom
(n)
16.9.2009
Hosťovce (n)
16.9.2009
Neverice (n)
16.9.2009
Slepčany (n)
16.9.2009
Klasov (n)
28.9.2009
Horná Kráľová (n)
5.10.2009
Malá Kesa (n)
13.11.2009

Trnové - intravilán (n)
30.9.2009
- extravilán
30.9.2009
Dlhé Pole - intravilán (n) 30.9.2009
- extravilán
30.9.2009
Budatín (n)
21.10.2009
Nedza (n)
28.10.2009
Kysucké Nové Mesto
Radoľa (n)
8.12.2009
Banskobystrický
Detva
Detvianska Huta
10.9.2009
Ţiar nad Hronom Lúčky
2.11.2009
Košický
Košice-okolie
Rozhanovce (n)
11.9.2009
Trstenné pri Hornáde (n) 18.9.2009
Turnianska Nová Ves (n) 22.9.2009
Rešica (n)
22.9.2009
Peder (n)
22.9.2009
Haniska
7.10.2009
Janík (n)
15.10.2009
Kechnec (n)
21.10.2009
Chrastné (n)
18.11.2009
Roţňava
Slavoška (n)
30.9.2009
Tiba (n)
30.10.2009
Čoltovo - intravilán (n)
- extravilán časť (n)
30.10.2009
Betliar (n)
30.10.2009
Markuška (n)
30.10.2009
Bohúňovo (n)
30.11.2009
Trebišov
Malý Ruskov (PPÚ)
1.10.2009
Plechotice (n)
30.10.2009
Gelnica
Kojšov (n)
30.10.2009
Závadka (n)
19.11.2009
Sobrance
Koňuš
18.11.2009
Michalovce
Vysoká nad Uhrom (n) 30.11.2009
Vinné - intravilán (n)
30.11.2009
- extravilán
30.11.2009
Prešovský
Stropkov
Potoky (PPÚ)
4.8.2009
Snina
Dara
15.9.2009
Dúbrava (n)
30.9.2009
Runina
30.9.2009
Svidník
Krajná Porúbka
31.8.2009
Fijaš
30.9.2009
Prešov
Široké - intravilán (n)
8.9.2009
- extravilán
8.9.2009
Chmiňany - extravilán
11.9.2009
Stará Ľubovňa Čirč
1.4.2002
Kamienka
10.12.2003
Malý Lipník
1.6.1999
Orlov
1.6.1999
Šarišské Jastrabie
27.3.2000
Podolínec
1.11.2009
Medzilaborce
Borov
1.12.2009
Levoča
Spišský Štvrtok (n)
1.12.2009
Dúbrava – intravilán (n)
1.12.2009
Bardejov
Krivé (n)
19.11.2009
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Kríţe (n)
Rokytov (n)

19.11.2009
19.11.2009

Pouţité skratky:
(n) – nečíselná
(k) – kombinovaná
(PPÚ) – VKM v obvode projektu pozemkových úprav
Ing. Anna Somíková, v. r.
riaditeľka katastrálneho odboru

27. Skončenie tvorby vektorovej
určeného operátu

mapy

Vybavuje: Ing. Darina Keblúšková
Správy katastra vyhlásili skončenie tvorby vektorovej
mapy určeného operátu v týchto katastrálnych územiach:
Kraj
Okres

Katastrálne územie

Trnavský
Skalica
Kopčany
Trnava
Zeleneč
Dunajská Streda Malý Lég
Masníkovo
Sása
Veľký Lég
Trenčiansky
Púchov
Beluša
Hloţa-Podhorie
Dohňany
Zbora
Dolné Kočkovce
Dubková
Lazy pod Makytou
Lednica
Lúky
Mojtín
Horné Kočkovce
Púchov
Vieska-Bezdedov
Streţenice
Visolaje
Záriečie
Zubák
Myjava
Turá Lúka
Brezová pod Bradlom
Bukovec
Hrašné
Jablonka
Kostolné
Košariská
Krajné
Myjava
Podkylava
Polianka
Poriadie
Priepasné

Dátum

14.10.2009
11.11.2009
1.12.2009
1.12.2009
1.12.2009
1.12.2009
1.1.2005
29.4.2005
15.10.2004
30.4.2004
1.1.2005
30.4.2004
15.10.2004
15.10.2004
1.1.2005
30.4.2004
1.1.2005
11.7.2006
1.1.2005
28.6.2007
15.10.2004
20.12.2006
30.4.2004
15.12.2009
15.12.2009
15.12.2009
15.12.2009
15.12.2009
15.12.2009
15.12.2009
15.12.2009
15.12.2009
15.12.2009
15.12.2009
15.12.2009
15.12.2009
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Nitriansky
Levice

Nitra
Šaľa
Košický
Košice - Okolie
Gelnica
Trebišov
Prešovský
Sabinov
Keţmarok
Bardejov
Prešov
Stará Ľubovňa
Medzilaborce

Dolné Jabloňovce
Horné Jabloňovce
Malé Kozmálovce
Malý Pesek
Svodov
Klasov
Mikov dvor
Horná Kráľová

2.9.2009
16.9.2009
27.10.2009
19.11.2009
25.11.2009
28.9.2009
12.11.2009
5.10.2009

Niţná Kamenica
Kojšov
Hrčeľ
Kapoňa

7.9.2009
30.10.2009
30.11.2009
30.11.2009

Šarišské Dravce
Ostrovany
Raţňany
Stará Lesná
Stebník
Sverţov
Široké
Babin Potok
Kyjov
Palota

31.8.2009
30.9.2009
30.11.2009
1.9.2009
21.9.2009
14.10.2009
8.9.2009
14.9.2009
1.10.2009
30.9.2009

Ing. Anna Somíková, v. r.
riaditeľka katastrálneho odboru

28. Vydanie osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti fyzických osôb
na overovanie činností podľa § 6
písm. a) aţ e) zákona NR SR č.
215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii.
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky vydal osvedčenia o získaní osobitnej odbornej
spôsobilosti na overovanie činností podľa § 6 písm. a)
aţ e) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a
kartografii nasledujúcim fyzickým osobám:
Evidenčné
číslo
osvedčenia

Meno

Dátum
vydania

538

Ing. Dana Simanová

23. 9. 2009

539

Ing. Dušan Hanus

23. 9. 2009

540

Ing. Ľubica Jakubčeková

23. 9. 2009

541

Ing. Robert Sadloň

24. 9. 2009

542

Ing. Martina Kamiačová

24. 9. 2009

543

Ing. Marian Both

24. 9. 2009

544

Ing. Monika Petreková

9. 12. 2009

545

Ing. Marek Suchý

9. 12. 2009
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546

Ing. Denisa Czirákiová

9. 12. 2009

547

Ing. Juraj Uhliarik

9. 12. 2009

548

Ing. Pavol Štefek

9. 12. 2009

549

Ing. Kamila Krigovská

9. 12. 2009

Ing. Anna Somíková, v. r.
riaditeľka katastrálneho odboru

29. Vydanie technických noriem STN EN
ISO 19108/AC, 19111, 19114/AC,
19115/AC, 19123, 19128, 19131,
19132, 19133, 19134, 19135, 19136,
19137 a technickej správy TNI CEN/TR
15449
Vybavuje: Ing. Martina Behuliaková
Slovenský ústav technickej normalizácie vydal období
apríl 2007 aţ október 2009 nasledujúce normy
a technickú správu:
STN EN ISO 19108/AC Geografická informácia. Časová schéma (ISO 19108: 2002)
Anglický názov: Geographic information. Temporal
schema (ISO 19108:2002)
Dátum vydania: 1.9. 2008
Predmet normy:
V tejto norme sa definujú pojmy na opis časových charakteristík geografickej informácie. Definujú sa také
termíny, ako napr. časový referenčný systém, časový
súradnicový systém, časová poloha, časová súradnica,
časové atribúty, operácie a asociácie, ktoré sú potrebné
na opis časových aspektov metadát z oblasti geografickej informácie.
Cena: 1,10 € s DPH
STN EN ISO 19111 Geografická informácia. Priestorové referencovanie pomocou súradníc (ISO 19111:
2007)
Anglický názov: Geographic information. Spatial referencing by coordinates (ISO 19111:2007)
Dátum vydania: 1.12. 2007
Predmet normy:
V tejto norme sa definuje konceptuálna schéma priestorového referencovania pomocou súradníc. Opisujú sa
minimá dát, ktoré sa vyţadujú na definovanie jedno-,
dvoj- a trojdimenzionálnych referenčných súradnicových systémov s moţným rozšírením na zloţené časopriestorové referenčné systémy. Norma umoţňuje poskytovať ďalšie opisné informácie, opisuje informácie,
ktoré sú potrebné na zmenu súradníc pri prechode
z jedného súradnicového systému do druhého. V tejto
medzinárodnej norme sa neuvaţuje o zmene referenčného súradnicového systému v čase. Pre referenčné
súradnicové systémy definované na pohyblivých prostriedkoch, akými sú autá, lode, lietadlá a kozmické
lode, sa pri transformácii na pevný zemský referenčný
súradnicový systém môţe zohľadniť časový faktor. Túto
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normu môţu pouţívať tvorcovia aj pouţívatelia geografických informácií. Aj keď sa zameriava na digitálne
geografické dáta, jej princípy sa môţu aplikovať na veľa
iných geografických dát, akými sú napríklad mapy
a textové dokumenty. Naznačené postupy sa môţu
aplikovať na kombinácie pôdorysnej polohy s tretím
nepriestorovým parametrom, ktorý sa synchrónne mení
s výškou alebo hĺbkou. Toto rozšírenie na nepriestorové
dáta je však mimo pôsobnosti tejto normy s výnimkou
implementácie prostredníctvom profilov.
Cena: 26,07 € s DPH
STN EN ISO 19114/AC Geografická informácia. Postupy hodnotenia kvality (ISO 19114: 2003)
Anglický názov: Geographic information. Quality evaluation procedures (ISO 19114:2003)
Dátum vydania: 1.4. 2007
Predmet normy:
V tejto norme sa určuje rámec postupov hodnotenia
kvality, ktorý je aplikovateľný na geografické súbory
digitálnych dát.
Cena: 1,10 € s DPH
STN EN ISO 19115/AC Geografická informácia. Metadáta (ISO 19115: 2003)
Anglický názov: Geographic information. Metadata (ISO
19115:2003)
Dátum vydania: 1.1. 2009
Predmet normy:
V tejto norme sa definuje schéma vyţadovaná na opis
geografickej informácie a sluţieb.
Cena: 15,07 € s DPH
STN EN ISO 19123 Geografická informácia. Schéma
geometrie a funkcií povrchov (ISO 19123: 2005)
Anglický názov: Geographic information. Schema for
coverage geometry and functions (ISO 19123:2005)
Dátum vydania: 1. 9. 2007
Predmet normy:
V tejto norme sa definuje konceptuálna schéma priestorových charakteristík povrchov. Povrchy podporujú
zobrazovanie z priestorovej, časovej a časopriestorovej
domény do hodnôt atribútov objektov tam, kde sú typy
atribútov objektov spoločné vo všetkých geografických
miestach vnútri domény. Doména povrchu sa skladá zo
súboru priamych polôh v súradnicovom 3D priestore,
prípadne s pridanou časovou informáciou. Príklady
povrchov sú rastre, nepravidelné trojuholníkové siete,
bodové a polygónové povrchy. Povrchy sú zvyčajne
dátové štruktúry v početných oblastiach aplikácie, akými sú diaľkový prieskum Zeme, meteorológia, mapovanie hĺbok, výšok, pôd a rastlinstva. V tejto norme sa
definujú vzťahy medzi doménou povrchov a oborom
hodnôt pridruţených atribútov. Charakteristiky priestorovej domény sú definované, ale charakteristiky oborov
hodnôt atribútov nie sú súčasťou tejto normy.
Cena: 26,07 € s DPH
STN EN ISO 19128 Geografická informácia. Webové
rozhranie mapového servera (ISO 19128: 2005)
Anglický názov: Geographic information. Web map
server interface (ISO 19128: 2005)
Dátum vydania: 1. 7. 2008
Predmet normy:
V tejto norme sa špecifikuje správanie sa sluţby, ktorá
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z geografických informácií dynamicky produkuje priestorovo referencované mapy. Ďalej sa špecifikujú operácie na získanie opisu máp poskytovaných serverom,
na získanie máp a dopytovanie sa na objekty zobrazené na mape. Norma je aplikovateľná na obrazovú prezentáciu máp, ale nie je aplikovateľná na získanie aktuálnych atribútových dát o objektoch či o rozsahu dátových hodnôt povrchov. V tejto norme sa definujú dve
triedy zhody: jedna pre základnú webovú mapovú sluţbu – WMS (Web Map Service) a druhá na vyhľadávanie
WMS. Kaţdá z nich má dve podtriedy: jednu pre klientov a druhú pre ostatné servery.
Cena: 26,07 € s DPH
STN EN ISO 19131 Geografická informácia. Špecifikácie dátového produktu (ISO 19131: 2007)
Anglický názov: Geographic information. Data product
specifications (ISO 19131: 2007)
Dátum vydania: 1. 10. 2008
Predmet normy:
Táto norma opisuje poţiadavky na špecifikáciu geografických dátových produktov zaloţené na konceptoch
ďalších medzinárodných noriem ISO 19100. Taktieţ
poskytuje pomoc pri tvorbe špecifikácií dátového produktu, taka by boli jednoducho pochopiteľné a vhodné
na zvolený účel.
Cena: 18,04 € s DPH
STN EN ISO 19132 Geografická informácia. Lokalizačné sluţby. Referenčný model (ISO 19132: 2007)
Anglický názov: Geographic information. Locationbased services. Reference model (ISO 19132: 2007)
Dátum vydania: 1. 3. 2009
Predmet normy:
V tejto norme sa definuje základný model a konceptuálny rámec lokalizačných sluţieb (location-based services
- LBS) a opisujú sa základné princípy, ktorými sa aplikácie LBS môţu riadiť. Tento rámec sa týka ontologógie, taxonómie, súboru zobrazovacích znakov a jadra
súboru LBS. V norme sa ďalej špecifikujú rámce vzťahov k iným rámcom, špecifikáciám a sluţbám geografických informácií a k pouţívateľským aplikáciám. Norma určuje pre systém LBS tri základné hľadiská (definované v ISO/IEC 10745-1): podnikateľské, informačné
a výpočtové.
Ďalšie
2
hľadiská
(inţinierske
a technologické) vyplývajú z poţiadaviek a príkladov.
Referenčné modely a rámce sa môţu definovať v rade
úrovní podľa konceptuálnych riešení v softvérovej dokumentácii.
Cena: 29,48 € s DPH
STN EN ISO 19133 Geografická informácia. Lokalizačné sluţby. Trasovanie a navigácia (ISO 19133: 2005)
Anglický názov: Geographic information. Locationbased services. Tracking and navigation (ISO 19133:
2005)
Dátum vydania: 1. 9. 2007
Predmet normy:
V tejto norme sa s cieľom implementácie trasovania a
navigačných sluţieb opisujú typy dát a sprievodné
operácie s týmito typmi. V tejto norme sa navrhuje, aby
sa špecifikovali webové sluţby, ktoré môţu byť dostupné bezdrôtovým zariadeniam aj prostredníctvom webových aplikácií.
Cena: 33,33 € s DPH
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STN EN ISO 19134 Geografická informácia. Lokalizačné sluţby. Multimodálne smerovanie a navigácia (ISO
19134: 2007)
Anglický názov: Geographic information. Locationbased services. Multimodal routing and navigation (ISO
19134: 2007)
Dátum vydania: 1. 3. 2009
Predmet normy:
V tejto norme sa špecifikujú typy dát a k nim pridruţené
operácie s cieľom implementácie multimodálnych lokalizačných sluţieb týkajúcich sa smerovania (trasovania)
a navigácie. Navrhuje sa to s cieľom špecifikovať webové sluţby, ktoré môţu byť v dosahu bezdrôtových
zariadení prostredníctvom webových komunikačných
pouţívateľských aplikácií, ktoré však nie sú obmedzované týmto prostredím.
Cena: 18,04 € s DPH
STN EN ISO 19135 Geografická informácia. Postupy
na registráciu poloţiek (ISO 19135: 2005)
Anglický názov: Geographic information. Procedures for
item registration (ISO 19135: 2005)
Dátum vydania: 1. 9. 2007
Predmet normy:
V tejto norme sa špecifikujú postupy sprevádzajúce
vytvorenie, udrţiavanie a publikovanie registrov jednoznačných, nedvojzmyselných a nemenných identifikátorov a významov, ktoré sú priradené k poloţkám geografickej informácie. Na uskutočnenie cieľa sa v tejto norme špecifikujú prvky informácie, ktoré nevyhnutne poskytujú identifikáciu a význam registrovaných poloţiek
a slúţia na ovládanie registrácie týchto poloţiek.
Cena: 23,21 € s DPH
STN EN ISO 19136 Geografická informácia. Geografický značkovací jazyk (ISO 19136: 2007)
Anglický názov: Geographic information. Geography
Markup Language (GML) (ISO 19136: 2007)
Dátum vydania: 1. 10. 2009
Predmet normy:
Geografický značkovací jazyk (GML) je zaloţený na
XML v zhode s ISO 19118 a slúţi na prenos a uchovávanie geografických informácií modelovaných podľa
konceptuálneho modelovacieho rámca pouţitého v
medzinárodných normách série ISO 19100 a obsahuje
ako priestorové, tak aj nepriestorové vlastnosti geografických objektov.
Táto medzinárodná norma definuje syntax jazyka XML
Schéma, mechanizmy a konvencie, ktoré:
- poskytujú otvorený, platformovo nezávislý rámec na
opis geopriestorových aplikačných schém na prenos
a uchovávanie geografických informácií v XML,
- poskytujú profily, ktoré podporujú korektné podmnoţiny opisných charakteristík GML rámca,
- podporujú opis geopriestorových aplikačných schém
pre špecializované domény a informačné komunity,
- umoţňujú tvorbu a údrţbu previazaných geografických aplikačných schém a mnoţín dát,
- podporujú uchovávanie a prenos aplikačných
schém a mnoţín dát,
- zvyšujú moţnosti organizácií zdieľať geografické
aplikačné schémy a informácie, ktoré opisujú.
Pouţívatelia sa môţu rozhodnúť, či budú uchovávať
geografické aplikačné schémy a informácia v GML,
alebo ich budú podľa potreby konvertovať z iného dáto-
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vého formátu a GML pouţívať iba na prenos schém
a dát.
Cena: 74,49 € s DPH (Iba na CD)
STN EN ISO 19137 Geografická informácia. Základný
profil priestorovej schémy (ISO 19137: 2007)
Anglický názov: Geographic information. Core profile of
the spatial schema (ISO 19137: 2007)
Dátum vydania: 1. 10. 2008
Predmet normy:
Táto medzinárodná norma definuje základný profil
priestorovej schémy špecifikovanej v ISO 19107, ktorý v
zhode s ISO 19106 stanovuje minimálnu mnoţinu geometrických prvkov potrebných na účinné vytvorenie
aplikačnej schémy. Táto medzinárodná norma podporuje mnoţstvo formátov priestorových dát a opisných
jazykov vyvinutých a v širokej miere pouţívaných mnohými národnými a spolupracujúcimi organizáciami.
Cena: 10,56 € s DPH
TNI CEN/TR 15449 Geografická informácia. Normy,
špecifikácie, technické správy a návody potrebné na
implementáciu priestorovej dátovej infraštruktúry
Anglický názov: Geographic information. Standards,
specifications, technical reports and guidlines, required
to implement Spatial Data Infrastructure
Dátum vydania: 1. 9. 2007
Predmet publikácie:
V tejto technickej správe sa identifikujú normy, technické špecifikácie, technické správy a smernice, potrebné
na implementáciu priestorovej dátovej infraštruktúry
(Spatial Data Infrastructure – SDI) v Európe.
V tejto technickej správe sa dávajú odporúčania týkajúce sa kaţdej z týchto informačných jednotiek, ktoré by
sa mali stať európskymi normami a navrhujú sa budúce
projekty. Okrem toho sa poskytujú informácie pre výskumy súvisiace s podporou implementácie a správy
priestorovej dátovej infraštruktúry (SDI).
Správa sa venuje rozsahu témy vrátane:
- multilinguálnych aspektov,
- dôslednej identifikácie geografických poloţiek,
- testovania zhody,
- metadát geografických informácií vrátane smerníc a
profilu katalógovej sluţby,
- profilov a smerníc webovej mapovej sluţby (Web
Map Service – WMS) a webovej objektovej sluţby
(Web Feature Service – WFS).
Cena: 23,70 € s DPH
Normy sú vydané v origináli (v anglickom jazyku)
s národnou stranou a s národnou prílohou (informatívnou),
ktorá obsahuje zoznam slovenských a anglických termínov podľa kapitoly „Termíny a definície“ normy EN
ISO. Normy sú predávané v tlačenej alebo elektronickej
podobe osobne v Infocentre na Karloveskej 63
v Bratislave alebo cez internetovú predajňu noriem
www.sutn.sk.
Ing. Katarína Leitmannová, v. r.
riaditeľka odboru geodézie
a medzinárodných vzťahov
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30. Oznámenie o personálnej zmene
Podľa čl. 4 ods. 2 písm. f bod 2 Organizačného poriadku Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. P – 5786/2007 zo dňa 27. 9. 2007 a
v nadväznosti na výsledky výberového konania v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov bol dňom
1. 11. 2009 vymenovaný do funkcie riaditeľa Geodetického a kartografického ústavu Bratislava Ing. Marián
Podoben.
Doc. Ing. Imrich Horňanský, PhD., v. r.
riaditeľ kancelárie predsedu

31. Oznámenie o zmenách v zloţení
redakčnej rady a redakcie Geodetického a kartografického obzoru
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II.
V zmysle čl. IV bodu 2 Dohody Českého úřadu zeměměřického a katastrálneho a Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky o spoluvydávaní
odborného a vedeckého časopisu Geodetický
a kartografický obzor č. P-160/1992 bol Ing. Ondrej
Zahn s účinnosťou k 1. 5. 2009 odvolaný z funkcie
zástupcu vedúceho redaktora Geodetického a kartografického obzoru.
V zmysle čl. IV bodu 2 Dohody Českého úřadu zeměměřického a katastrálneho a Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky o spoluvydávaní
odborného a vedeckého časopisu Geodetický a kartografický obzor č. P-160/1992 bola Ing. Jana Prandová
s účinnosťou od 1. 5. 2009 menovaná do funkcie
zástupkyne
vedúceho
redaktora
Geodetického
a kartografického obzoru.
Doc. Ing. Imrich Horňanský, PhD., v. r.
riaditeľ kancelárie predsedu

I.
V súlade so závermi porady predsedu Úradu geodézie,
kartografie a katastra Slovenskej republiky s riaditeľmi
odborov zo dňa 8. 9. 2009 a v zmysle čl. IV bodu 2
Dohody Českého úřadu zeměměřického
a katastrálneho a Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky o spoluvydávaní odborného a vedeckého časopisu Geodetický a kartografický obzor č. P160/1992 bol Ing. Vladimír Stankovský s účinnosťou
k 8. 9. 2009 odvolaný z funkcie podpredsedu redakčnej rady Geodetického a kartografického obzoru.
V súlade so závermi porady predsedu Úradu geodézie,
kartografie a katastra Slovenskej republiky s riaditeľmi
odborov zo dňa 8.9.2009 a v zmysle čl. IV bodu 2 Dohody Českého úřadu zeměměřického a katastrálneho
a Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej
republiky o spoluvydávaní odborného a vedeckého
časopisu Geodetický a kartografický obzor č. P160/1992 bol Ing. Richard Daňko s účinnosťou od
8. 9. 2009 menovaný do funkcie podpredsedu redakčnej rady Geodetického a kartografického obzoru.

32. Oprava chyby v čiastke 1/2009
Vybavuje: Ing. Eva Miklušová
V prílohe č. 1 k Rozhodnutiu ÚGKK SR č. P-100/2009
o štandardizácii 22 názvov chránených území, zverejnenom v čiastke 1/2009 Spravodajcu ÚGKK SR, str. 3
pri názve Ţernovská jaskyňa v stĺpci 3 opraviť názov
okresu. Správne má byť Bánovce nad Bebravou

b) informácie o vydaných aktoch riadenia
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