Usmernenie
Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. USM_UGKK SR_16/2016,
zo dňa 12. 05. 2016, ktorým sa ustanovuje postup pri vydávaní preukazov na úseku
geodézie, kartografie a katastra
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa
Smernice Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky o príprave, zverejňovaní
a evidencii interných normatívnych aktov vydáva toto usmernenie:
Čl. I
Úvodné ustanovenia
Úrad ako ústredný orgán štátnej správy na základe § 12 písm. a) zákona 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 (ďalej len
„katastrálny zákon“) v spojení s § 4 ods. 2 písm. c), h) a i) zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o geodézii a kartografii“)
a) riadi výkon štátnej správy na úseku geodézie, kartografie a katastra,
b) určuje kvalitatívne podmienky na vykonávanie vybraných geodetických a kartografických
činností uvedených v § 6 zákona o geodézii a kartografii,
c) zabezpečuje tvorbu a prevádzkovanie informačného systému geodézie, kartografie
a katastra a poskytovanie informácií a údajov z informačného systému geodézie,
kartografie a katastra,
d) zabezpečuje preberanie, zhodnocovanie, dokumentovanie, archivovanie a sprístupňovanie
výsledkov vybraných geodetických a kartografických činností.
Čl. II
Účel usmernenia
Účelom tohto usmernenia je ustanoviť
a) postup pri vydávaní preukazu oprávňujúceho na vstup a vjazd na cudzie nehnuteľnosti
(ďalej len „preukaz na vstup a vjazd“) a určení poplatkov za jeho vydanie,
b) postup pri vydávaní preukazu geodeta a určení poplatkov za jeho vydanie,
c) spôsob spravovania Centrálneho registra geodetov.
Čl. III
Preukazy
(1) Preukaz na vstup a vjazd slúži držiteľovi na preukázanie oprávnenosti na vstup
alebo vjazd na nehnuteľnosť1) pri vykonávaní alebo kontrole geodetických a kartografických
činností. Tento preukaz vydáva okresný úrad v sídle kraja.2) Vzor preukazu na vstup a vjazd je
v prílohe č. 1 tohto usmernenia.
1

) § 14 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení
neskorších predpisov.
2
) § 4 ods. 3 zákona č. 215/1995 Z. z.

(2) Preukaz geodeta vydáva úrad. Vzor preukazu geodeta je v prílohe č. 2 tohto
usmernenia. Preukaz geodeta slúži držiteľovi, ktorý vykonáva geodetické a kartografické
činnosti, na
a) preukázanie oprávnenosti na vstup do vyhradených priestorov okresného úradu, ktoré sú
určené pre osoby vykonávajúce geodetické a kartografické činnosti,
b) nahliadanie, robenie si výpisov, odpisov alebo náčrtov zo zbierky listín,3)
c) vykonávanie geodetických a kartografických činností na origináli katastrálnej mapy alebo
mapy určeného operátu4) alebo na neplatných mapách,5)
d) vyžiadanie údajov z katastrálneho operátu elektronickou poštou,6)
e) umožnenie diaľkového prístupu k vybraným databázam informačného systému katastra
nehnuteľností,7)
f) vyžiadanie čísla záznamu podrobného merania zmien, parcelného čísla novovytváranej
parcely, čísla novozriadeného podrobného geodetického bodu,8)
g) vyžiadanie ďalších podkladov zo štátnej dokumentácie v papierovej alebo elektronickej
forme.9)
(3) Oprávnenie z preukazu geodeta je neprenosné na inú fyzickú osobu alebo
právnickú osobu.
(4) Pri plnení služobných povinností sa za preukaz podľa odseku 2 považuje aj
služobný preukaz zamestnanca úradu, zamestnanca Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,
ktorý vykonáva štátnu službu na okresnom úrade na katastrálnom odbore alebo na odbore
opravných prostriedkov alebo zamestnanca právnickej osoby zriadenej úradom.
(5)

Preukazy podľa odsekov 1 a 2 sú platné na celom území Slovenskej republiky.

(6)

Rozmery obidvoch preukazov sú 9 cm x 6 cm.

(7)

Platnosť preukazu sa končí, ak

a) uplynuli tri roky od jeho vydania,
b) sa zmenili osobné údaje o držiteľovi preukazu,
c) sa zmenilo číslo občianskeho preukazu držiteľa preukazu alebo bola zistená chyba
v preukaze zapríčinená orgánom, ktorý preukaz vydal,
d) bol preukaz zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený,
e) držiteľ preukazu zomrel.
(8) Ak sa platnosť preukazu skončila podľa odseku 7 písm. a), vydá sa nový preukaz,
ktorý sa označí rovnakým číslom.
3

) § 68 ods. 5 zákona 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.
4
) Napríklad § 45, § 51, § 55, § 56 a § 59 vyhlášky 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, v znení neskorších predpisov.
5
) § 8 ods. 3 zákona č. 162/1995 Z. z.
6
) Usmernenie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. KO-2333/2005 zo dňa 9.5.2005 na
pridelenie údajov katastrálneho operátu pre potreby vyhotovenia geometrických plánov prostredníctvom
elektronickej pošty.
7
) § 20 písm. b) zákona č. 215/1995 Z. z.
8
) Napríklad § 49 ods. 2 vyhlášky č. 461/2009 Z. z., § 22 ods. 2 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov.
9
) Napríklad § 28 vyhlášky č. 300/2009 Z. z., § 45, § 52 vyhlášky č. 461/2009 Z. z.

(9) Ak sa platnosť preukazu skončila podľa odseku 7 písm. b) alebo písm. d), vydá sa
nový preukaz, ktorý sa označí novým číslom.
(10) Ak sa platnosť preukazu skončila podľa odseku 7 písm. c), vydá sa nový preukaz,
ktorý bude obsahovať opravené údaje a preukaz sa označí rovnakým číslom. Dátum vydania
preukazu sa nemení.
(11) Údaje o vydaných preukazoch a ich držiteľoch sa evidujú v Centrálnom registri
geodetov.10)
Čl. IV
Žiadosť o vydanie preukazu
(1)

Žiadosť o vydanie preukazu (ďalej len „žiadosť“) obsahuje

a) titul, meno, priezvisko, dátum narodenia a číslo občianskeho preukazu fyzickej osoby,
ktorá žiada o vydanie preukazu (ďalej len „držiteľ preukazu“),
b) doručovaciu adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu držiteľa preukazu,
c) obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo držiteľa preukazu – fyzickej
osoby, ktorá podniká alebo vykonáva zárobkovú činnosť alebo obchodné meno,
identifikačné číslo organizácie a sídlo právnickej osoby, u ktorej je držiteľ preukazu
zamestnaný (ďalej len „zamestnávateľ“),
d) podpis žiadateľa; ak je žiadateľom zamestnávateľ, odtlačok pečiatky a podpis jeho
štatutárneho orgánu alebo ním splnomocnenej osoby.
(2)

Prílohou žiadosti je

a) preukaz, ktorého platnosť sa skončila; preukaz, ktorý bol zničený, stratený alebo
odcudzený sa k žiadosti neprikladá a táto skutočnosť sa uvedie v žiadosti,
b) kópia dokladu podľa prílohy č. 3 tohto usmernenia, ktorý preukazuje spôsobilosť
vykonávať geodetické a kartografické činnosti11) držiteľa preukazu.
(3) Ak bol vydaný preukaz po nadobudnutí účinnosti tohto usmernenia, pri vydávaní
ďalšieho preukazu sa kópia dokladu podľa odseku 2 písm. b) k žiadosti neprikladá.
(4)

Vzor žiadosti je v prílohe č. 4 tohto usmernenia.
Čl. V
Poplatky

(1) Za vydanie preukazu oprávňujúceho na vstup a vjazd na cudzie nehnuteľnosti sa
vyberá správny poplatok podľa položky 11a písm. a) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý
tvorí prílohu zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „sadzobník“).
(2) Za vydanie preukazu geodeta sa vyberá správny poplatok podľa položky 6 písm. a)
sadzobníka.
(3) Za vydanie preukazu, ktorého platnosť sa skončila podľa Čl. III ods. 7 písm. d), sa
vyberá správny poplatok podľa položky 6 písm. b) alebo písm. d) sadzobníka.
10

) Pokyn Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 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.
11
) § 5 ods. 1 zákona č. 215/1995 Z. z.

(4) Ak sa platnosť preukazu skončila podľa Čl. III ods. 7 písm. c), za vydanie ďalšieho
preukazu sa správny poplatok nevyberá.
Čl. VI
Centrálny register geodetov
(1) Centrálny register geodetov bol zriadený osobitným pokynom10) a slúži na
evidovanie údajov o vydaných preukazoch a ich držiteľoch.
(2)

Centrálny register geodetov spravuje úrad.

(3) Úrad zverejňuje Centrálny register geodetov na svojom webovom sídle a na
intranete; nezverejňuje sa dátum narodenia a číslo občianskeho preukazu držiteľa preukazu.
(4) Zverejňovanie podľa odseku 3 na základe požiadavky katastrálneho odboru úradu
zabezpečuje
a) odbor informatiky, bezpečnosti a krízového riadenia úradu na webovom sídle úradu,
b) Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave na intranete.
(5) Centrálny register geodetov sa aktualizuje raz mesačne, vždy k poslednému dňu
v mesiaci.
(6) Nové a zmenené údaje o preukazoch oprávňujúcich na vstup a vjazd na cudzie
nehnuteľnosti a ich držiteľoch zasiela katastrálny odbor okresného úradu poverenému
zamestnancovi úradu raz mesačne, vždy posledný deň v mesiaci.
(7) Zápis v Centrálnom registri geodetov oprávňuje držiteľa platného preukazu geodeta
vyžiadať si údaje z katastrálneho operátu elektronickou poštou6) a získať údaje z vybraných
databáz informačného systému katastra nehnuteľností [Čl. III ods. 2 písm. e)].
Čl. VII
Osobitné ustanovenia
Ak sa v tomto usmernení používa slovo „preukaz“ v príslušnom tvare, má sa na mysli
preukaz oprávňujúci na vstup a vjazd na cudzie nehnuteľnosti ako aj preukaz geodeta.
Čl. VIII
Prechodné ustanovenia
(1) Preukaz oprávňujúci na vstup a vjazd na cudzie nehnuteľnosti vydaný pred
účinnosťou tohto usmernenia sa považuje za preukaz oprávňujúci na vstup a vjazd na cudzie
nehnuteľnosti vydaný podľa tohto usmernenia a zostáva v platnosti, pokiaľ nenastane niektorá
zo skutočností podľa Čl. III ods. 7 písm. a) až e).
(2) Preukaz oprávňujúci na vstup do štátnej dokumentácie vydaný pred účinnosťou
tohto usmernenia sa považuje za preukaz geodeta vydaný podľa tohto usmernenia a zostáva
v platnosti, pokiaľ nenastane niektorá zo skutočností podľa Čl. III ods. 7 písm. a) až e).

Čl. IX
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa usmernenie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
č. USM_UGKK SR_11/2015, zo dňa 06. 05. 2015, ktorým sa ustanovuje postup pri vydávaní
preukazu oprávňujúceho na vstup a vjazd na cudzie nehnuteľnosti a preukazu oprávňujúceho
na vstup do štátnej dokumentácie a spôsob spravovania Centrálneho registra geodetov.
Čl. X
Toto usmernenie nadobúda účinnosť 20. mája 2016.

Ing. Mária Frindrichová, v. r.
predsedníčka

Príloha č. 1 k usmerneniu č. USM_UGKK SR_16/2016

Vzor preukazu oprávňujúci na vstup a vjazd na cudzie nehnuteľnosti
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Preukaz oprávňujúci na vstup
a vjazd na cudzie nehnuteľnosti
č. 123456
Meno a priezvisko:

Ing. Ferko Nový
Pečiatka a podpis:

Platí do: 12.11.2014

Preukaz platí s občianskym preukazom č.: SL123456
Preukaz platí pre celé územie Slovenskej republiky

Držiteľ tohto preukazu je oprávnený podľa § 14 zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii
a kartografii v znení neskorších predpisov po predchádzajúcom upozornení vlastníka,
prípadne inej oprávnenej osoby v nevyhnutnej miere vstupovať alebo vchádzať dopravným
prostriedkom na ich nehnuteľnosti. Pri vstupe alebo vjazde je držiteľ preukazu povinný
preukázať sa týmto preukazom a dbať na to, aby čo najmenej porušoval vlastnícke a iné
vecné práva.
V prípade nálezu preukaz vráťte na adresu Okresného úradu ...............................,
katastrálny odbor.

Príloha č. 2 k usmerneniu č. USM_UGKK SR_16/2016

Vzor preukazu geodeta
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
Preukaz geodeta
č. 123456
Meno a priezvisko:

Ing. Ferko Nový
Pečiatka a podpis:

Platí do: 12.11.2014

Držiteľ tohto preukazu je oprávnený získavať údaje z dokumentácie katastrálneho operátu
rezortu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky za podmienok
ustanovených zákonom NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení
neskorších predpisov a zákonom NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností
a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení
neskorších predpisov na účely vykonávania geodetických a kartografických činností.
Držiteľ tohto preukazu je povinný s poskytnutými osobnými údajmi nakladať v súlade so
zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Oprávnenie z preukazu geodeta je neprenosné na inú fyzickú osobu alebo právnickú
osobu.
V prípade nálezu preukaz vráťte na adresu Úradu geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky.

Preukaz platí s občianskym preukazom č.: SL123456
Preukaz platí pre celé územie Slovenskej republiky

Príloha č. 3 k usmerneniu č. USM_UGKK SR_16/2016
Str. 1
Úplné vysokoškolské vzdelanie v odbore geodézia a kartografia alebo úplné stredné
geodetické a kartografické vzdelanie je vzdelanie v niektorom z nasledujúcich študijných
odborov podľa číselníka študijných a učebných odborov v zmysle vyhlášky Štatistického
úradu Slovenskej republiky č. 243/2012 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia
odborov vzdelania:
kód
študijný alebo učebný odbor
stupeň vzdelania
Stredoškolské vzdelanie
predkladá sa kópia maturitného vysvedčenia
alebo kópia rozhodnutia o uznaní odbornej kvalifikácie vydaného podľa zákona
č. 293/2007 Z. z.
3655 6 00*)

G

3692 6 00*)

GaKK

úplné stredné odborné vzdelanie
(štúdium na strednej odbornej škole
ukončené maturitou)

vyššie sekundárne vzdelanie,
úplné stredné odborné vzdelanie
s maturitou (bez výučného listu),
3655 M 00**) G
úplné stredné odborné vzdelanie
dosiahnuté absolvovaním vzdelávacích
3692 M 00**) GaKK
programov ukončených maturitou
postsekundárne vzdelanie,
pomaturitné kvalifikačné štúdium
3692 N 00**) GaKK
a pomaturitné inovačné štúdium,
pomaturitné zdokonaľovacie štúdium
Vysokoškolské vzdelanie
predkladá sa kópia vysokoškolského diplomu,
alebo kópia osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti,
alebo kópia oprávnenia na výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa
alebo kópia rozhodnutia o uznaní odbornej kvalifikácie vydaného podľa zákona
č. 293/2007 Z. z.
3636 7 00*)
GaK
prvý stupeň vysokoškolského štúdia –
3636 7 03*)
GaK – G a KN
bakalárske a vyššie odborné vzdelanie
(vyššie vzdelanie ukončené
3636 7 04*)
GaK – GIS
absolutóriom)
3636 7 05*)
GaK – G a GIS
terciárne vzdelanie
vysokoškolské vzdelanie I. stupeň –
bakalárske,
3636 R 00**)
GaK
vysokoškolské vzdelanie dosiahnuté
absolvovaním profesijne orientovaných
bakalárskych študijných programov
vysokých škôl
3636 8 00*)
GaK
3636 8 02*)
GaK – IG a KN
druhý stupeň vysokoškolského štúdia –
magisterské, inžinierske a doktorské
2114 8 00*)
meračstvo, GaK
2198 8 00*)
meračstvo a IG
3636 M 00**)

GaK

Príloha č. 3 k usmerneniu č. USM_UGKK SR_16/2016
Str. 2
kód

študijný alebo učebný odbor

stupeň vzdelania
terciárne vzdelanie
vysokoškolské vzdelanie II. stupeň,
vysokoškolské vzdelanie pokračujúce po
dosiahnutí bakalárskeho vzdelania
absolvovaním magisterských,
inžinierskych a doktorských študijných
programov vysokých škôl

3636 T 00**)

GaK

3636 9 00*)
2102 9 00*)
3931 9 00

GaK
banské meračstvo a G
G a geodetická kartografia

tretí stupeň vysokoškolského štúdia doktorandské

banské meračstvo a G

terciárne vzdelanie
vysokoškolské vzdelanie III. stupeň –
doktorandské,
vysokoškolské doktorandské vzdelanie
dosiahnuté absolvovaním štúdia
v doktorandských študijných
programoch, postgraduálne štúdium
a vedecká výchova

2102 V 00**)

Skratky:
G – geodézia
GaK – geodézia a kartografia
GaKK – geodézia, kartografia a kataster
KN – kataster nehnuteľností
GIS – geografické informačné systémy
IG – inžinierska geodézia
*) Kód stupňa vzdelania pre študijné odbory, v ktorých sa vzdelávanie začalo pred školským
rokom 2012/2013.
**) Kód stupňa vzdelania pre študijné odbory, v ktorých sa vzdelávanie začalo školským
rokom 2012/2013.

Príloha č. 4 k usmerneniu č. USM_UGKK SR_16/2016

Žiadosť o vydanie preukazu
oprávňujúceho na vstup a vjazd na cudzie nehnuteľnosti*)
geodeta*)
Držiteľ preukazu
Titul

........................................................

Meno

........................................................

Priezvisko

........................................................

Telefónne číslo, e-mail

.......................................................................................................................

Dátum narodenia

........................................................

Číslo občianskeho preukazu ........................................................
Ulica

........................................................

PSČ, mesto

........................................................

Obchodné meno

.......................................................................................................................

Miesto podnikania alebo sídlo ......................................................................................................................
IČO**)

........................................................

Podpis

........................................................

Prílohy žiadosti
Preukaz***)
 oprávňujúci na vstup a vjazd na cudzie nehnuteľnosti*)
 geodeta*)
 preukaz bol zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený*)
Doklad, ktorý preukazuje spôsobilosť vykonávať geodetické a kartografické činnosti fyzickej
osoby****)
 kópia maturitného vysvedčenia*)
 kópia diplomu*)
 kópia osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti*)
 kópia oprávnenia na výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa*)
 kópia rozhodnutia o uznaní odbornej kvalifikácie vydaného podľa zákona č. 293/2007 Z. z.*)
Poučenie:
Žiadosť o vydanie preukazu oprávňujúceho na vstup a vjazd na cudzie nehnuteľnosti sa predkladá okresnému úradu v sídle
kraja.
Žiadosť o vydanie preukazu geodeta sa predkladá Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.
Podpisom žiadateľ súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

*

) nehodiace sa prečiarknite
) ak bolo pridelené fyzickej osobe alebo právnickej osobe
***
) preukaz, ktorého platnosť sa skončila
****
) predkladá sa len jeden z uvedených dokladov
**

