
P o k y n 
 

Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. POK_UGKK SR_12/2014 zo dňa 

12.05.2014 na vytvorenie a spravovanie centrálneho registra geodetov oprávnených 

na vstup do štátnej dokumentácie a oprávnených na vstup a vjazd na cudzie 

nehnuteľnosti 

 

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) vydáva 

v nadväznosti na usmernenie úradu č. USM_UGKK SR_7/2014 tento pokyn: 

 
Čl. I 

Účelom pokynu je stanoviť postup pri spravovaní centrálneho registra geodetov 

oprávnených na vstup do štátnej dokumentácie a oprávnených na vstup a vjazd na cudzie 

nehnuteľnosti (ďalej len „centrálny register geodetov“). 

 

Čl. II 

Využitie centrálneho registra geodetov 

Centrálny register geodetov slúži na evidovanie vydaných preukazov oprávňujúcich 

na vstup do štátnej dokumentácie pre fyzické osoby vykonávajúce geodetické a kartografické 

činnosti alebo zamestnancov právnických osôb vykonávajúcich geodetické a kartografické 

činnosti (ďalej len „geodet“) a evidovanie vydaných preukazov oprávňujúcich na vstup a vjazd 

na cudzie nehnuteľnosti pre geodetov, zamestnancov úradu, zamestnancov katastrálnych 

odborov okresných úradov a zamestnancov právnickej osoby zriadenej úradom1).  

 

Čl. III 

Centrálny register geodetov 

(1) Centrálny register geodetov spravuje úrad. Vzor centrálneho registra geodetov je 

uvedený v prílohe č. 1. Úrad zverejňuje centrálny register geodetov na svojom webovom sídle 

www.skgeodesy.sk v časti „Kataster nehnuteľnosti - Register geodetov“ bez dátumu 

narodenia držiteľa a čísla občianskeho preukazu držiteľa 

a na intranete http://192.168.20.11/KATASTER/CRG/CRG.HTM bez dátumu narodenia 

držiteľa. Centrálny register geodetov sa aktualizuje raz mesačne, vždy k poslednému dňu 

príslušného mesiaca. Zverejňovanie centrálneho registra geodetov na webovom sídle úradu 

zabezpečuje odbor informatiky, bezpečnosti a krízového riadenia úradu; na intranete 

zverejnenie zabezpečuje Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave na základe 

žiadosti katastrálneho odboru úradu zaslanej na elektronickú adresu webmaster@vugk.sk. 

(2) Centrálny register geodetov obsahuje údaje o vydaných platných preukazoch 

oprávňujúcich na vstup do štátnej dokumentácie pre geodetov a o vydaných platných 

preukazoch oprávňujúcich na vstup a vjazd na cudzie nehnuteľnosti pre geodetov 

a zamestnancov úradu, zamestnancov katastrálnych odborov okresných úradov a 

zamestnancov právnickej osoby zriadenej úradom.  

 

 

 

                                                           
1
) Usmernenie Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. USM_UGKK SR_7/2014, ktorým sa ustanovuje 

jednotný postup pri vydávaní preukazu oprávňujúceho na vstup a vjazd na cudzie nehnuteľnosti a preukazu 

oprávňujúceho na vstup do štátnej dokumentácie (ďalej len „preukazy“)   

http://www.skgeodesy.sk/
http://192.168.20.11/KATASTER/CRG/CRG.HTM
mailto:webmaster@vugk.sk


Čl. IV 

Aktualizácia centrálneho registra geodetov 

(1) Východiskovým stavom centrálneho registra geodetov spravovaného podľa tohto 

pokynu je centrálny register geodetov spravovaný podľa pokynu úradu č. KO - 1432/2006 

zo dňa 9.3.2006, na vytvorenie a spravovanie centrálneho registra geodetov oprávnených 

na vstup do štátnej dokumentácie. 

(2) Centrálny register geodetov sa aktualizuje na základe údajov o vydaných 

preukazoch katastrálnymi odbormi okresných úradov v sídle kraja (ďalej len „KOOÚ v sídle 

kraja“) a údajov o vydaných preukazoch úradom.  

(3) KOOÚ v sídle kraja priebežne zasielajú poverenému zamestnancovi úradu 

(na adresu alzbeta.belzarova@skgeodesy.sk) informácie o vydaných preukazoch 

oprávňujúcich na vstup a vjazd na cudzie nehnuteľnosti v rozsahu vykonaných zmien 

u príslušného držiteľa.  

(4) Centrálny register geodetov sa aktualizuje doplnením nových údajov alebo 

prepísaním neplatných údajov novými údajmi. 

(5) Úrad v osobitnom súbore eviduje aj historické údaje o vydaných preukazoch. 

 

Čl. V 

Zrušovacie ustanovenia 

Ruší sa pokyn Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, č. KO - 

1432/2006 zo dňa 9.3.2006, na vytvorenie a spravovanie centrálneho registra geodetov 

oprávnených na vstup do štátnej dokumentácie.  

 

Čl. VI 

Tento pokyn nadobúda účinnosť 14. mája 2014. 

                         

 

 

 

 

                                                                                                       Ing. Mária Frindrichová, v. r.  

                                                                                                                  predsedníčka 
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