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Čísla uvedené vo vyhlásení SAS považujeme za nepresné a vo veľkej miere
zavádzajúce. Zároveň potvrdzujeme, že právo médií a širokej verejnosti na informácie plne
akceptujeme a ctíme.
Úvodom by sme radi zdôraznili, že Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej
republiky je naďalej ústredným orgánom štátnej správy pre geodéziu, kartografiu a kataster
nehnuteľností, ktorý riadi a zabezpečuje funkcie štátu v tejto oblasti. V zmysle právnych
predpisov teda nie je pravdivé tvrdenie, že by UGKK mal oveľa menej práce, naopak napr.
v roku 2016 prevzal od súdov rozhodovanie o odvolaniach voči zamietnutiam vkladov na
základe novely procesných poriadkov.
V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám sme 10.03.2017
obdobné informácie poskytli pani K. z Bratislavy, ktorá sa informovala o odmenách
zamestnancov za rok 2016. V roku 2016 bola p. T. poskytnutá informácia o výške odmien za
roky 2014 a 2015. Žiadne ďalšie žiadosti o informácie neevidujeme, pričom podľa zákona
všetky žiadosti vybavujeme v stanovenej lehote.
Súčasný počet zamestnancov je 237 a nie je 60 ako zaznelo na tlačovej konferencii, nakoľko
súčasťou UGKK je aj Geodetický a kartografický ústav Bratislava. Údaje o celkovej výške
odmien zverejnené v médiách teda predstavovali odmeny pre takmer 240 zamestnancov, a nie
pre 60 zamestnancov.
Priemerná výška odmien všetkých 237 zamestnancov bola nasledovná – u vedúcich
zamestnancov bola priemerná odmena vo výške EUR 2.500,- dva krát za rok a u bežných
zamestnancov bola priemerná odmena vo výške EUR 900,- ročne. Odmeny súvisia napr.
s prevzatím agendy krajských súdov o rozhodovaní o odvolaniach voči rozhodnutiam
o zamietnutí návrhu na vklad. Podotýkame, že napriek prevzatiu tejto pomerne rozsiahlej
a náročnej agendy justičného charakteru nedošlo k navýšeniu personálneho stavu
zamestnancov. Taktiež došlo k významnému nárastu metodického usmerňovania
katastrálnych odborov, najmä v súvislosti s elektronizáciou výkonu verejnej moci,
digitalizáciou katastrálnych máp a odstraňovaním chýb v katastrálnom operáte. Aj vďaka
metodickej činnosti ÚGKK SR sa za uplynulé roky výrazne zvýšila kvalita údajovej bázy
katastra nehnuteľností. Verejnosti boli sprístupnené ďalšie portály, ktoré umožňujú lepší
a rýchlejší prístup k údajom katastra. Na rozdiel od predchádzajúceho obdobia sa
katasterportál aktualizuje na dennej báze, vďaka čomu už banky často nevyžadujú
predkladanie výpisu z katastra nehnuteľností. ÚGKK SR nastavil technológiu spravovania
súboru geodetických informácií tak, že hranice parciel sa určujú technológiou zabezpečujúcou

právnu istotu v ich určení. Každoročne sa dostane do katastra cca 500 tisíc takto určených
parciel, čo by inak musel štát objednávať u súkromného sektora formou nového mapovania.
Touto metódou sa ako keby zmapovalo cca 200 katastrálnych území ročne.
Mzda štátnych zamestnancov je určovaná podľa zákona č. 120/1993 Z. z. o platových
pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky a podľa zákona č. 400/2009
Z. z. o štátnej službe, Pri odmeňovaní Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej
republiky dodržal všetky limity stanovené Rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho
rozpočtu na rok 2016 (list Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/024437/2015-441
zo dňa 09.12.2015) ako aj ustanovenia Zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy.
Vo vzťahu ku korekciám za projekty z minulosti iba v krátkosti uvádzame, že predmetná
suma nepredstavuje pokutu ale vrátenie poskytnutej sumy, ku ktorej v uplynulom období
prebiehala primeraná komunikácia medzi príslušnými orgánmi.
Uvádzame, že zverejnené informácie sú v značnej miere nepresné a zavádzajúce.
V roku 2009 bola uzatvorená Zmluva o dielo, ktorej predmetom bolo vytvorenie diela
„Elektronické služby katastra nehnuteľností“ a Zmluva o dielo, ktorej predmetom bolo
vytvorenie diela „Elektronické služby katastra nehnuteľnosti – ZB GIS“ (ďalej spolu
„Elektronické služby katastra nehnuteľností“).
V roku 2015 Úrad pre verejné obstarávanie vykonal kontrolu dodržiavania zákona o verejnom
obstarávaní pri zadávaní nadlimitnej zákazky na projekt „Elektronické služby katastra
nehnuteľnosti“. Na základe vykonanej kontroly Úrad pre verejné obstarávanie konštatoval, že
ÚGKK SR postupoval v rozpore s § 9 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, keď stanovil
v rámci verejného obstarávania podmienky, ktoré predstavujú nepriamu diskrimináciu
potenciálnych záujemcov o dodanie predmetného dielo. Úrad pre verejné obstarávanie ďalej
konštatoval, že toto konanie mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania. ÚGKK
SR proti protokolu z vykonanej kontroly vzniesol námietky, pričom poukázal na skutočnosť,
že celý proces verejného obstarávania bol vopred odsúhlasený a potvrdený zo strany
Úradu vlády SR a voči procesu verejného obstarávania neboli uplatnené žiadne námietky ani
revízne postupy. ÚGKK SR taktiež listom adresovaným Úradu vlády SR vyjadril nesúhlas
s výzvou na vrátenie neoprávnených výdavkov z predmetného verejného obstarávania.
Na základe výsledkov kontroly vykonanej Úradom pre verejné obstarávanie Úrad vlády SR
uložil ÚGKK SR korekciu, t. j. povinnosť vrátiť časť finančných prostriedkov poskytnutých
ako nenávratný finančný príspevok. V súčasnej dobe ÚGKK SR rokuje s Úradom vlády SR
o uzatvorení dohody o splátkovom kalendári.
Podotýkame, že jeden z projektov „„Elektronické služby katastra nehnuteľnosti – ZB GIS“
bol úspešne ukončený, v roku 2013 bol daný do produkčnej prevádzky a následne v roku
2014 bol ocenený na konferencii ITAPA a získal aj medzinárodné ocenenie na konferencii
v San Diegu.
V súvislosti s predmetnými verejnými obstarávaniami je zaujímavé, že v roku 2010 riadiaci
orgán OPIS nezistil porušenie princípov a postupov verejného obstarávania definovaných
právnymi predpismi ES a SR pre verejné obstarávanie.

