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“)
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) vydáva toto
usmernenie:
Čl. I
Účelom usmernenia je stanoviť jednotný postup pri vydávaní preukazov, predlžovaní ich
platnosti a určení poplatkov za ich vydanie.
Čl. II
Vydanie preukazov a predĺženie ich platnosti
(1) Preukaz oprávňujúci držiteľa na vstup a vjazd na cudzie nehnuteľnosti (ďalej len
„preukaz oprávňujúci na vstup a vjazd na cudzie nehnuteľnosti“) vydáva a predlžuje jeho
platnosť okresný úrad v sídle kraja1).
(2) Preukaz oprávňujúci držiteľa na poskytovanie údajov zo štátnej dokumentácie2) mimo
priestorov vyhradených pre verejnosť (ďalej len „preukaz oprávňujúci na vstup
do štátnej dokumentácie“) vydáva a predlžuje jeho platnosť úrad.
(3) Držiteľom preukazu podľa odseku 1 je zamestnanec úradu, zamestnanec katastrálneho
odboru okresného úradu, zamestnanec právnickej osoby zriadenej úradom, fyzická osoba
alebo zamestnanec právnickej osoby vykonávajúci geodetické a kartografické činnosti
podľa § 6 zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii (ďalej len „geodetické
a kartografické činnosti“).
(4) Držiteľom preukazu podľa odseku 2 je fyzická osoba alebo zamestnanec právnickej
osoby vykonávajúcej geodetické a kartografické činnosti so spôsobilosťou vykonávať
geodetické a kartografické činnosti podľa § 5 zákona NR SR č. 215/1995 Z. z o geodézii
a kartografii.
(5) Preukaz podľa odseku 2 nahrádza služobný preukaz zamestnanca v prípade, ak ide
o zamestnanca úradu, zamestnanca katastrálneho odboru okresného úradu a zamestnanca
právnickej osoby zriadenej úradom.
(6) Žiadosť o vydanie preukazov obsahuje:
a) názov a sídlo právnickej osoby, ktorej je žiadosť adresovaná,
b) predmet žiadosti,
c) identifikačné údaje fyzickej osoby, ktorej sa preukaz vydáva v rozsahu titul,
meno, priezvisko, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu; ak fyzická osoba
podniká, jej obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie,
d) obchodné meno organizácie, identifikačné číslo organizácie a sídlo, u ktorej je
fyzická osoba zamestnaná,
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§ 4 ods. 3 zákona NR SR č. 215/1995 Z. z.
) § 11 zákona NR SR č. 215/1995 Z. z.
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e) vyhlásenie zamestnávateľa, že fyzická osoba je jeho zamestnancom a vykonáva
geodetické a kartografické činnosti pre zamestnávateľa,
f) podpis fyzickej osoby, ktorá žiada o preukaz; ak je žiadateľom zamestnávateľ,
postačuje pečiatka a podpis konateľa alebo ním splnomocnenej osoby.
(7) Prílohou
k žiadosti
o vydanie
preukazu
oprávňujúceho
na
vstup
do štátnej dokumentácie je aj kópia dokladu preukazujúca spôsobilosť vykonávať geodetické
a kartografické činnosti podľa § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii
a kartografii toho, komu bude preukaz vydaný. Prílohou k žiadosti je aj splnomocnenie osoby
konajúcej v mene zamestnávateľa.
(8) Platnosť preukazov vydaných podľa čl. II ods. 1 a 2 je najviac trojročná a má
pôsobnosť na celom území Slovenskej republiky. Rozmer preukazu je 9 cm x 6 cm.
(9) Vzor preukazu oprávňujúceho na vstup a vjazd na cudzie nehnuteľnosti je v prílohe
č. 1.
(10) Vzor preukazu oprávňujúceho na vstup do štátnej dokumentácie je v prílohe č. 2.
(11) Držiteľ preukazu môže pred uplynutím doby platnosti preukazu alebo po skončení
doby platnosti preukazu požiadať o jeho predĺženie. Predĺžením platnosti preukazu sa
rozumie opätovné vydanie preukazu. Platnosť opätovne vydaného preukazu je najviac
trojročná a počíta sa od dňa jeho vydania. Číslo opätovne vydaného preukazu je totožné
s číslom preukazu, ktorému skončila platnosť.
(12) Zmena osobných údajov a iných údajov na strane držiteľa (napr. nový občiansky
preukaz) je dôvodom na opätovné vydanie preukazov.
Čl. III
Poplatky
(1) Vydanie preukazu oprávňujúceho na vstup a vjazd na cudzie nehnuteľnosti sa
spoplatňuje podľa položky 11a písm. a) a jeho opätovné vydanie podľa položky 11a písm. b)
sadzobníka správnych poplatkov zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
(ďalej len „sadzobník“).
(2) Vydanie preukazu oprávňujúceho na vstup do štátnej dokumentácie sa spoplatňuje
podľa položky 6 písm. a) a jeho opätovné vydanie podľa položky 6 písm. c) sadzobníka.
(3) Vydanie preukazu ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený
preukaz sa spoplatňuje podľa položky 6 písm. b) alebo 6 písm. d) sadzobníka.
Čl. IV
Prechodné ustanovenia
(1) Preukazy vydané pred účinnosťou zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej
štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 180/2013 Z. z.“)
a preukazy vydané pred účinnosťou tohto usmernenia ostávajú v platnosti. Po uplynutí doby
platnosti budú na požiadanie opätovne vydané preukazy podľa tohto usmernenia.
(2) Ak držiteľ platného preukazu na vstup a vjazd na cudzie nehnuteľnosti vydaného
pred účinnosťou zákona č. 180/2013 Z. z. žiada o vydanie preukazu oprávňujúceho na vstup
a vjazd na cudzie nehnuteľnosti po účinnosti tohto usmernenia, vydá mu katastrálny odbor
okresného úradu nový preukaz. Pri vydaní preukazu sa postupuje podľa Čl. II ods. 11.
Za opätovne vydaný preukaz uhradí žiadateľ poplatok podľa položky 11a písmeno b)
sadzobníka.

(3) Ak držiteľ platného preukazu na vstup do štátnej dokumentácie žiada o vydanie
preukazu oprávňujúceho na vstup do štátnej dokumentácie po účinnosti tohto usmernenia,
vydá mu úrad nový preukaz. Pri vydaní preukazu sa postupuje podľa Čl. II ods. 11, pričom
pred číslo pridelené katastrálnym úradom alebo okresným úradom, katastrálnym odborom
doplní číslo úradu cez pomlčku. Za opätovne vydaný preukaz uhradí žiadateľ poplatok podľa
položky 6 písm. c) sadzobníka.
Čl. V
Zrušovacie ustanovenia
Zrušuje sa:
a) list OGK-4208/2009-439 zo dňa 17. 8. 2009,
b) list KO-5670/2009-1495 zo dňa 7. 9. 2009,
c) v liste KO-5990/2012-22 zo dňa 1. 10. 2012 aplikácia položky 11a písm. b).
Čl. VI
Toto usmernenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2014.

Ing. Mária Frindrichová, v. r.
predsedníčka

Príloha č. 1
Vzor preukazu oprávňujúci na vstup a vjazd na cudzie nehnuteľnosti
Okresný úrad ..........., katastrálny odbor
Preukaz oprávňujúci na vstup
a vjazd na cudzie nehnuteľnosti
č. 123456
Meno a priezvisko:

Ing. Ferko Nový
Platí do: 12.11.2014

Názov organizácie:

Geodet s.r.o.

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.
Obecné úrady a Policajný zbor SR v rámci svojej pôsobnosti poskytujú súčinnosť
podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a podľa zákona č. 171/1993 Z. z.
o policajnom zbore v prípade potreby majiteľovi tohto preukazu pri výkone geodetických
činností.
Držiteľ tohto preukazu je povinný po zániku oprávnenia vykonávať geodetické
a kartografické činnosti a po uplynutí doby platnosti tohto preukazu vrátiť preukaz
okresnému úradu v sídle kraja.

Pečiatka a podpis:

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

© Okresný úrad ..........., katastrálny odbor

Príloha č. 2
Vzor preukazu oprávňujúci na vstup do štátnej dokumentácie
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
Preukaz oprávňujúci na vstup
do štátnej dokumentácie
č. 123456
Meno a priezvisko:

Ing. Ferko Nový
Názov organizácie:

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 a zákonom
NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv
k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).
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.

Pečiatka a podpis:

Držiteľ tohto preukazu je povinný po zániku oprávnenia vykonávať geodetické
a kartografické činnosti a po uplynutí doby platnosti tohto preukazu vrátiť preukaz Úradu
geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.

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

© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Geodet s.r.o.

