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Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky boli doručené žiadosti 

o vysvetlenie od  vyhotoviteľov geodetických a kartografických činností v súvislosti zo zákazom 

vstupu do priestorov okresných úradov. 

 

V zmysle  §4 ods. 4 písm. c) a d) zák. č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii okresný 

úrad  preberá, zhodnocuje, dokumentuje, archivuje a sprístupňuje výsledky vybraných 

geodetických a kartografických činností a úradne overuje výsledky vybraných geodetických a 

kartografických činností.  

  
V zmysle §6 ods.1 Smernice na vyhotovenie geometrických plánov a vytyčovanie hraníc 

pozemkov príslušný katastrálny odbor okresného úradu v priestoroch na to určených umožňuje 

vyhotoviteľovi geometrického plánu  nazrieť do katastrálneho operátu, prípadne iných 

dokumentovaných operátov, robiť si z neho výpisy a kópie. Katastrálny odbor okresného úradu 

(ďalej len „KO OÚ“) na základe požiadavky vyhotoviteľa plánu  vyhotoví na jeho náklady kópie, 

odpisy a výpisy z katastrálneho operátu súvisiace s vyhotovovaným plánom. 

  
 Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu bolo Ministerstvom vnútra Slovenskej 

republiky (ďalej len „MV SR“), sekciou verejnej správy dňa 26.10.2020 vydané Usmernenie VI/8 

generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy MV SR, v ktorom sa od 27.10.2020 zakazuje 

vstupovať klientom do budovy. 

 

 Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré vykonávajú geodetické a kartografické činnosti 

(geodeti) sú povinné dodržiavať kvalitatívne podmienky na vykonávanie týchto činností. 

Záväznými podkladmi na vyhotovenie týchto činností sú údaje súboru geodetických informácií 

a súboru popisných informácií, ktoré spravujú okresné úrady. Taktiež predkladajú geometrický 

plán na úradné overenie. 
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 Týmto si Vás dovoľujeme požiadať o zabezpečenie prístupu geodetov do priestorov 

KO OÚ, za účelom  doručenia výsledkov geodetických a kartografických  prác, ako aj 

umožnenia vybratia si podkladov k vypracovaniu geodetických a kartografických prác. Vstup do 

priestorov KO OÚ je zabezpečený na základe „preukazu geodeta“, ktorý vydáva Úrad geodézie, 

kartografie a katastra Slovenskej republiky.  
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