
 

1 

 

Rozhodnutie 

predsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

č. RP_UGKK SR_22/2021 zo dňa 17. 09. 2021 

o zriadení Komisie pre tvorbu Smernice na vyhotovovanie geometrických plánov a 

vytyčovanie hraníc pozemkov 

 

Podľa čl. 6 ods. 3 písm. c) bod 11 Organizačného poriadku Úradu geodézie, kartografie a 

katastra Slovenskej republiky (ďalej len „ÚGKK SR“), schváleného Rozhodnutím predsedu 

ÚGKK SR č. P/2020/001626-0001 zo dňa 01. 01. 2021 v platnom znení v spojení s čl. 8 

Smernice ÚGKK SR o príprave, zverejňovaní a evidencii interných normatívnych aktov, 

vydávam toto rozhodnutie:  

 

Čl. I 

Zriaďuje sa Komisia pre tvorbu Smernice na vyhotovovanie geometrických plánov a 

vytyčovanie hraníc pozemkov (ďalej len „komisia“) ako poradný orgán predsedu  ÚGKK SR.  

 

Čl. II 

Úlohou komisie je spracovať nový technický predpis Smernicu na vyhotovovanie 

geometrických plánov a vytyčovanie hraníc pozemkov, prípadne tiež návrh zmien 

legislatívnych a technických predpisov súvisiacich so spracovaním nového technického 

predpisu.  

 

Čl. III 

1) Členov komisie menuje a odvoláva predseda ÚGKK SR. Komisia pracuje v zložení 

odborníkov delegovaných ÚGKK SR, rezortnými organizáciami, organizáciami 

zastupujúcimi osoby podnikajúce v oblasti geodézia a kartografia a STU Bratislava. 

Komisia má nasledovné zloženie:  

 Predseda: Ing. Vladimír Raškovič, podpredseda ÚGKK SR 

 Podpredseda: riaditeľ katastrálneho odboru (KO) ÚGKK SR 

 Ing. Michal Leitman, KO ÚGKK SR 

 Ing. Dušan Hanus, KO ÚGKK SR 

 Ing. Martin Králik, KO ÚGKK SR 

 Ing. Peter Giba, Odbor katastrálnej inšpekcie (OKI) ÚGKK SR 

 Ing. Tomáš Kubasák, Výskumný ústav geodézie a kartografie 

v Bratislave (VÚGK) 

 doc. Ing. Ľubica HUDECOVÁ, PhD., STU v Bratislave, Stavebná 

fakulta, Katedra geodézie (STU) 

 Ing. Jana Dermeková, Okresný úrad, katastrálny odbor Nitra (KO OU) 

 Ing. Anna Holá, Komora geodetov a kartografov (KGK) 

 Ing. Robert Sadloň, KGK 

 Ing. Jozef Urban, Zamestnávateľský zväz geodézie a kartografie 

(ZZGK). 
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2) Riaditeľa KO ÚGKK SR vo funkcii podpredsedu komisie do obsadenia 

štátnozamestnaneckého miesta na pozícii riaditeľa KO ÚGKK SR zastupuje                        

Ing. Michal Leitman. 

 

Čl. IV 

1) Komisia sa schádza podľa potreby. Zasadnutie komisie zvoláva a vedie jej predseda, 

v prípade jeho neprítomnosti podpredseda. Na zasadnutie komisie je možné prizvať 

ďalších odborníkov. 

2) Pozvánka na zasadnutie komisie sa doručuje všetkým členom komisie a pozvaným 

odborníkom. 

3) Komisia vypracúva návrhy a rokuje o predložených návrhoch. Rokovanie môže mať 

prezenčnú, ako aj elektronickú formu (online, e-mail). Závery z rokovaní sumarizuje KO 

ÚGKK SR v zápisoch z rokovaní. KO ÚGKK SR zároveň pripraví návrh konečného 

znenia nového technického predpisu na schválenie predsedovi ÚGKK SR. 

4) V prípade, že nedôjde k zhode odborných názorov na riešenú problematiku, komisia 

o finálnom návrhu rozhoduje hlasovaním podľa váhy a zloženia zastúpenia odborných, 

resp. profesijných útvarov nasledovným kľúčom:  

a) za štátnu správu na úseku katastra spolu 4 hlasy, resp. pri rovnosti 5 

hlasov:  

i. predseda komisie 1 hlas, v prípade rovnosti hlasov 2 hlasy,  

ii. KO ÚGKK SR spolu 1 hlas, stanovisko KO ÚGKK SR pri hlasovaní 

prezentuje voči komisii riaditeľ KO ÚGKK SR, 

iii. OKI UGKK 1 hlas, 

iv. KO OU 1 hlas. 

b) za vzdelávanie a výskum spolu 2 hlasy:  

i. STU 1 hlas,  

ii. VÚGK 1 hlas 

c) za komerčnú sféru spolu 4 hlasy:  

i. KGK 3 hlasy,  

ii. ZZGK 1 hlas. 

 

5) Hlasovanie sa vykonáva prezenčne alebo elektronicky (napr. e-mailom). Ak sa hlasovanie 

vykoná elektronicky, na platný hlas je potrebné, aby bol hlas odovzdaný v lehote určenej 

na hlasovanie. Ak v tejto lehote nebude hlas odovzdaný, má sa za to, že bol s predloženým 

návrhom vyslovený súhlas.   

6) Funkcia členov komisie je čestná a za jej výkon neprislúcha odmena. 
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Čl. V 

Zrušovacie ustanovenia 

1) Zrušuje sa Rozhodnutie predsedníčky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 

republiky č. RP_UGKK SR_8/2017 zo dňa 10. 08. 2017 o zriadení Komisie pre tvorbu 

Smernice na vyhotovovanie geometrických plánov a vytyčovanie hraníc pozemkov. 

2) Zrušujú sa menovacie dekréty, ktoré boli vydané na základe Rozhodnutia predsedníčky 

Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. RP_UGKK SR_8/2017 zo 

dňa 10. 08. 2017 o zriadení Komisie pre tvorbu Smernice na vyhotovovanie 

geometrických plánov a vytyčovanie hraníc pozemkov, a tým zaniká aj členstvo 

v komisii zriadenej podľa uvedeného rozhodnutia.  

 

 

Čl. VI 

Účinnosť 

 

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 22. septembra 2021. 

 

 

                                                                                                     Ing. Ján Mrva v. r.          

                                                                                                         predseda   

                                                    Úrad geodézie, kartografie a katastra  

                                                                                                 Slovenskej republiky 


