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Normatívna časť 

1. Zásady pre uzatvorenie kolektívnych zmlúv Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 
republiky a Slovenského odborového zväzu verejnej správy zo dňa 11.11.2002 č. PP-
3996/2002  

2. Smernice Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky zo dňa 28.marca 2002 
číslo P - 1908/2002, ktorými sa menia a dopĺňajú Smernice, ktorými sa vydáva Vzorový 
organizačný poriadok katastrálneho úradu  

3. Smernice Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky zo dňa 1. augusta 
2002, číslo EO - 3119/2002, ktorými sa ustanovuje postup pri uzatváraní zmlúv na dodanie 
tovarov, sluţieb, prác a výkonov  

4. Smernice Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky z 26. augusta 2002 
číslo P - 3424/2002, ktorými sa menia a dopĺňajú Smernice Úradu geodézie, kartografie a 
katastra Slovenskej republiky na spravovanie katastra nehnuteľností z 15. marca 2000 číslo P 
- 1459/2000  

5. Pokyny Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky zo dňa 4. júla 2002 číslo 
OKI - 2929/2002 na vypracovanie štvrťročných správ o plnení úloh rezortu geodézie, 
kartografie a katastra  

6. Rozhodnutie predsedníčky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. P-
5458/2002 zo dňa 18.12.2002 o zriadení Rozkladovej komisie predsedníčky Úradu geodézie, 
kartografie a katastra Slovenskej republiky  

7. Rozhodnutie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky o štandardizácii 
názvov chránených území z 10. decembra 2002 číslo P-5281/2002  

8. Rozhodnutie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky z 11. júla 2002 číslo: 
P-1967/2002  

9. Rozhodnutie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky o štandardizácii 
názvov katastrálnych území z 14. novembra 2002 číslo P-4767/2002  

10. Rozhodnutie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky o štandardizácii 
názvu katastrálneho územia z 14. novembra 2002 číslo P-4769/2002  

11. Rozhodnutie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky o štandardizácii 
názvov katastrálnych území z 14. novembra 2002 číslo P-4770/2002  

12. Rozhodnutie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky o štandardizácii 
názvu katastrálneho územia z 14. novembra 2002 číslo P-4771/2002  

13. Rozhodnutie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky o štandardizácii 
názvov katastrálnych území z 14. novembra 2002 číslo P-4772/2002  

14. Rozhodnutie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky o štandardizácii 
názvov katastrálnych území z 29. novembra 2002 číslo P-5039/2002  

15. Rozhodnutie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky o štandardizácii 
názvu katastrálneho územia z 29. novembra 2002 číslo P-5040/2002  

16. Rozhodnutie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky o štandardizácii 
názvov katastrálnych území z 20. decembra 2002 číslo P-5435/2002  

17. Rozhodnutie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky o štandardizácii 
názvov katastrálnych území z 20. decembra 2002 číslo P-5436/2002  

18. Rozhodnutie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky o štandardizácii 
názvov katastrálnych území z 20. decembra 2002 číslo P-5437/2002  

19. Rozhodnutie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky o štandardizácii 
názvov katastrálnych území z 20. decembra 2002 číslo P-5438/2002  

20. Rozhodnutie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky o štandardizácii 
názvov katastrálnych území z 20. decembra 2002 číslo P-5439/2002  

21. Usmernenie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. P - 1219/2002 zo 
dňa 18. 3. 2002, ktorým sa dopĺňa Usmernenie Úradu geodézie, kartografie a katastra 
Slovenskej republiky č. P - 3896/2001 zo dňa 9. 11. 2001, ktorým sa ustanovuje minimálny 
rozsah stránkových dní a stránkových hodín katastrálnych úradov a správ katastra.  
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Oznamovacia časť 

a) oznamy 

1. Vyhlásenie platnosti nových súborov geodetických informácií a popisných informácií katastra 
nehnuteľností  

2. Poskytovanie informácií o bonitovaných pôdno - ekologických jednotkách z katastra 
nehnuteľností  

3. Prehľad zmien hraníc a výmer katastrálnych území a obcí v roku 2002 v Slovenskej republike  
4. Vydanie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti fyzických osôb na overovanie činností 

podľa § 6 písm. a) aţ e) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii  
5. Mapové tituly vydané v rámci edičného plánu Úradu geodézie, kartografie a katastra 

Slovenskej republiky na rok 2002  
6. Zmena v zloţení Názvoslovnej komisie Úradu geodézie, kartografie a katastra SR  
7. Doplnenie zoznamu katastrálnych území s povinnou aktualizáciou vektorovej katastrálnej 

mapy  
8. Zmeny adries a telefónnych čísel  

b) informácie o vydaných aktoch riadenia 

Samostatné prílohy 

1. Katastrálny bulletin číslo 4/2002  
2. Katastrálny bulletin číslo 5/2002  
3. Katastrálny bulletin číslo 1/2003  
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1. Zásady pre uzatvorenie kolektívnych zmlúv Úradu geodézie, kartografie a katastra 
Slovenskej republiky a Slovenského odborového zväzu verejnej správy zo dňa 11.11.2002 č. 
PP-3996/2002  

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky zastúpený predsedníčkou Ing. arch. 
Jelenou Hudcovskou na jednej strane 

a 

Slovenský odborový zväz verejnej správy zastúpený predsedom JUDr. Igorom Lenským na 
druhej strane 

    uzatvárajú v súlade s Kolektívnou dohodou vo verejnej sluţbe na rok 2003 a uznesením vlády 
Slovenskej republiky č. 799 zo 17. júla 2002 
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ZÁSADY PRE UZATVORENIE KOLEKTÍVNYCH ZMLÚV 

Všeobecné ustanovenia 

Čl. 1 

    Zásady pre uzatvorenie kolektívnych zmlúv (ďalej len "zásady") upravujú vzájomnú spoluprácu 
Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len "úrad") a Slovenského 
odborového zväzu verejnej správy (ďalej len "SLOVES") v oblasti politiky zamestnanosti, pracovných 
podmienok, sociálnej politiky a odborárskych práv v podmienkach rezortu úradu. 

Čl. 2 

    Tieto zásady sa vzťahujú na všetkých zamestnancov úradu a zamestnancov orgánov a organizácií, 
ktorých zriaďovateľom je úrad (ďalej len "zamestnávatelia") a pôsobí v nich základná organizácia 
SLOVES (ďalej len "základná organizácia"). 

Čl. 3 

   Úrad a SLOVES budú spolupracovať a navzájom sa informovať o svojich stanoviskách pri tvorbe 

všeobecne záväzných a interných predpisov a opatrení, ktoré majú vplyv na pracovné, sociálne a 
ekonomické podmienky zamestnancov. Úrad bude predkladať návrhy nových predpisov na zaujatie 
stanoviska SLOVES. Rovnako bude úrad zasielať SLOVES kópiu metodických opatrení z uvedených 
oblastí. 

Čl. 4 

    Úrad a SLOVES sa zaväzujú, ţe budú viesť zamestnávateľov a základné organizácie ku 
kolektívnemu vyjednávaniu s cieľom uzavrieť kolektívne zmluvy vychádzajúce z kolektívnej dohody, z 
týchto zásad a z pracovnoprávnych predpisov. Zároveň sa zaväzujú, ţe budú spolu prerokovávať 
pripravované opatrenia a zámery, ktoré sa budú dotýkať spoločných záujmov vo všetkých oblastiach 
spolupráce. 

Čl. 5 

    SLOVES sa zaväzuje neodkladne a objektívne signalizovať úradu a zamestnávateľom vznik 
sociálneho napätia, jeho príčiny a spolupôsobiť pri ich riešení. 

Čl. 6 

   Úrad bude prizývať delegovaného zástupcu SLOVES na rokovanie kolégia; zamestnávatelia na 

porady prednostov a riaditeľov organizácií. 

Čl. 7 

   Úrad a zamestnávatelia budú v prípadoch, kde sa vedúce miesto obsadzuje na základe výberového 

konania, do výberových komisií prizývať aj delegovaného zástupcu odborových organizácií. 

Postavenie odborových organizácií 

Čl. 8 

    Úrad uznáva SLOVES, jeho základné organizácie, ako aj ich orgány za oprávnených predstaviteľov 
zamestnancov pri kolektívnom vyjednávaní. 

Čl. 9 



   Zo strany úradu a zamestnávateľov nebudú diskriminovaní odboroví funkcionári SLOVES za ich 

námety a kritické pripomienky a u funkcionárov závodných výborov a im na roveň postavených 
orgánov podľa Stanov SLOVES sa bude plne rešpektovať ich právna ochrana podľa Zákonníka práce. 

Čl. 10 

    Na výkon funkcie v odborovom orgáne, účasť na odborárskych schôdzach, konferenciách, zjazdoch 
a vzdelávaní poskytnú úrad a zamestnávatelia zamestnancom pracovné voľno s náhradou mzdy. 

Čl. 11 

   Úrad a zamestnávatelia budú bezplatne v primeranom rozsahu poskytovať na nevyhnutnú 

prevádzkovú činnosť základným organizáciám a ich orgánom miestnosti s nevyhnutným vybavením a 
budú uhrádzať náklady spojené s údrţbou a technickou prevádzkou. 

Čl. 12 

   Úrad a zamestnávatelia zabezpečia výber členských príspevkov členov základných organizácií 

formou zráţky z platu a tieto v pravidelných intervaloch odvedú na účet odborovej organizácie. 

Obsah kolektívnych zmlúv 

Čl. 13 

   Úrad a zamestnávatelia na jednej strane a základné organizácie na druhej strane budú uzatvárať 

kolektívne zmluvy v súlade s kolektívnou dohodou, s týmito zásadami a s pracovnoprávnymi 
predpismi v záujme vytvárania priaznivejších pracovných podmienok a podmienok zamestnania. 

Čl. 14 

   Úrad a zamestnávatelia budú tvoriť sociálny fond vo výške 1,5 % zo súhrnu hrubých miezd 

zúčtovaných zamestnancom na výplatu na beţný rok, z ktorých sa zisťuje priemerný zárobok na 
pracovnoprávne účely. 

Čl. 15 

    Úrad a zamestnávatelia sa zaväzujú, ţe v kolektívnych zmluvách podrobnejšie upravia najmä: 

 postavenie odborovej organizácie,  
 pracovnoprávne vzťahy,  
 platové podmienky,  
 sociálnu oblasť a pouţitie sociálneho fondu,  
 oblasť ochrany práce.  

Záverečné ustanovenia 

Čl. 16 

    Tieto zásady nadobúdajú platnosť dňom ich podpísania. Súčasne sa ruší Odvetvová dohoda o 
vzájomnej spolupráci z 5.5.1995. 

    V Bratislave 11.11.2002 



2. Smernice Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky zo dňa 28.marca 2002 
číslo P - 1908/2002, ktorými sa menia a dopĺňajú Smernice, ktorými sa vydáva Vzorový 
organizačný poriadok katastrálneho úradu 

Čl. I 

    Smernice Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky zo dňa 1.septembra 2001 
číslo P - 2167/2001, ktorými sa vydáva Vzorový organizačný poriadok katastrálneho úradu sa menia a 
dopĺňajú takto: 

1. Čl. 1 znie: 

"Čl. 1 
Základné ustanovenie 

(1) Organizačný poriadok katastrálneho úradu (ďalej len "organizačný poriadok") je základným 
vnútorným organizačným predpisom katastrálneho úradu (ďalej len "sluţobný úrad"). 
(2) Organizačný poriadok vymedzuje vnútornú organizáciu sluţobného úradu, rozsah právomoci 
predstavených sluţobného úradu (prednostu katastrálneho úradu /vedúceho sluţobného úradu/, jeho 
zástupcu, vedúceho kontrolóra, vedúceho odboru a vedúceho kancelárie prednostu katastrálneho 
úradu /vedúceho osobného úradu/, riaditeľa správy katastra, vedúceho oddelenia a vedúceho 
kancelárie riaditeľa správy katastra, vedúceho pracoviska správy katastra, vedúcich oddelení správy 
katastra), hlavné úlohy organizačných útvarov sluţobného úradu a ich náplň činnosti." 

2. V čl. 2 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová " vrátane osobného úradu". 

3. V čl. 4 sa v nadpise za slovom "úradu" dopĺňajú slová "a vedúci sluţobného úradu". 

4. V čl. 4 ods. 1 sa na konci pripája táto veta "Prednosta katastrálneho úradu plní funkciu vedúceho 
sluţobného úradu." 

5. V čl. 4 ods. 2 písm. a) sa vypúšťa. Doterajšie písmená b) aţ e) sa označujú ako a) aţ d). 

6. Čl. 4 sa dopĺňa odsekmi 3 aţ 5, ktoré znejú: 

(3) Prednosta katastrálneho úradu ako vedúci sluţobného úradu (ďalej len "vedúci úradu") je sluţobne 
najvyšší predstavený všetkým zamestnancom v sluţobnom úrade. Vedúci úradu je štátny 
zamestnanec v stálej štátnej sluţbe. Plní úlohy spojené s uplatňovaním štátnozamestnaneckých 
vzťahov a s organizačným zabezpečením činnosti sluţobného úradu. 

(4) Vedúceho úradu vymenúva do funkcie vedúci úradu nadriadeného sluţobného úradu. 

(5) Vedúci úradu 

a) sleduje a zabezpečuje plnenie schválenej systemizácie a predkladá nadriadenému sluţobnému 
úradu podklady na zostavenie návrhu systemizácie na kaţdý rozpočtový rok podľa stavu k 1. marcu 
beţného roka spolu s organizačnou štruktúrou, 
b) je povinný oznamovať úradu pre štátnu sluţbu potrebu obsadenia uvoľneného 
štátnozamestnaneckého miesta v sluţobnom úrade a uvoľnenie štátnozamestnaneckého miesta v 
sluţobnom úrade, 
c) rozhoduje 

1. o vymenovaní do štátnozamestnaneckého pomeru, 
2. o zmene štátnozamestnaneckého pomeru, 
3. o dočasnom alebo trvalom preloţení štátneho zamestnanca, 
4. o vymenovaní a odvolaní podriadeného predstaveného, 
5. o skončení štátnozamestnaneckého pomeru, 
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d) vymenúva a odvoláva 
1. zástupcu prednostu katastrálneho úradu, 
2. vedúceho kontrolóra katastrálneho úradu, 
3. vedúcich odborov, 
4. vedúceho kancelárie prednostu katastrálneho úradu, 
5. vedúcich oddelení katastrálneho úradu, 
6. riaditeľov správ katastra, 
7. vedúcich pracovísk správ katastra a na návrh riaditeľov správ katastra 
8. vedúcich oddelení správy katastra, 
9. vedúceho kancelárie riaditeľa správy katastra , 

e) vykonáva sluţobné hodnotenie štátnych zamestnancov, 
f) vydáva sluţobné posudky, 
g) zriaďuje disciplinárnu komisiu, 
h) určuje platy a odmeny zamestnancov sluţobného úradu, 
i) podpisuje rozhodnutia okrem prípadov, v ktorých osobitný predpis neustanovuje inak." 

7. V čl. 6 sa v nadpise za slovom "úradu" dopĺňajú slová "a osobný úrad". 

8. Čl. 6 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie: 

"(4) Osobný úrad 

a) pripravuje rozhodnutia na uplatňovanie štátnozamestnaneckých vzťahov, 
b) vedie evidenciu osobných spisov štátnych zamestnancov, 
c) zabezpečuje uplatňovanie právnych vzťahov zamestnancov, ktorí neplnia úlohy štátnej správy 
alebo nevykonávajú štátne záleţitosti, 
d) zabezpečuje sociálnu starostlivosť o štátnych zamestnancov a kolektívne vyjednávanie, 
e) vykonáva štatistickú, rozborovú a analytickú činnosť, 
f) zabezpečuje vzdelávanie štátnych zamestnancov, 
g) administratívne zabezpečuje sluţobné hodnotenie štátnych zamestnancov, 
h) pripravuje disciplinárne konanie štátnych zamestnancov, 
i) eviduje predkladanie majetkových priznaní a ich vyhodnotenie, 
j) vypracúva sluţobné posudky, 
k) vydáva sluţobné preukazy a potvrdenia o štátnej sluţbe." 

9. V čl. 7 ods. 1 písm. b) sa za slovo "úradu" vkladajú slová "a vedúcemu úradu". 

10. Slová "katastrálny úrad" vo všetkých gramatických tvaroch sa v celom texte smernice nahrádzajú 
slovami "sluţobný úrad" v príslušnom gramatickom tvare. 

11. V prílohe č. 2, 1. Kancelária prednostu sa za 1. odráţku vkladá nová 2. odráţka, ktorá znie: "- plní 
úlohy osobného úradu,". Doterajšia 2. odráţka sa označuje ako 3. odráţka. 

12. V prílohe č. 2, sa text poslednej odráţky bodu 5. písm. d) " - vydáva preukazy oprávňujúce na 
vstup na cudzie nehnuteľnosti na území Slovenskej republiky, preukazy oprávňujúce na vstup do 
dokumentácie pre fyzické a právnické osoby vykonávajúce geodetické a kartografické činnosti" 
vypúšťa a vkladá sa ako posledná odráţka bodu 3. písm. b). 

Čl. II 

    Zrušuje sa Usmernenie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. P-3853/2001 
zo dňa 9.11.2001, ktorým sa ustanovuje postup pri výberovom konaní na funkciu prednostu 
katastrálneho úradu a na funkciu riaditeľa správy katastra. 

Čl. III 

    Tieto smernice nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2002. 
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4. Smernice Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky z 26. augusta 2002 
číslo P - 3424/2002, ktorými sa menia a dopĺňajú Smernice Úradu geodézie, kartografie a 
katastra Slovenskej republiky na spravovanie katastra nehnuteľností z 15. marca 2000 číslo P - 
1459/2000 

    Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky podľa § 12 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 ustanovuje: 

Čl. I 

    Smernice Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky na spravovanie katastra 
nehnuteľností z 15. marca 2000 číslo P - 1459/2000 sa menia a dopĺňajú takto: 

1. V § 9 sa dopĺňa písmeno f), ktoré znie: "f) kódy č. 2, 4 a 5 "právneho vzťahu" určujú niektoré druhy 
právnych vzťahov k nehnuteľnostiam (príloha č. 2A). " 
2. V § 14 sa vypúšťajú písmená g) a h). Doterajšie písmeno i) sa označuje ako písmeno g). 
3. V Prílohe č. 2, v časti A sa dopĺňa kód právneho vzťahu "9 - Duplicitné alebo viacnásobné 
vlastníctvo k tej istej nehnuteľnosti alebo k jej časti." 
4. V Prílohe č. 2, v časti C sa dopĺňa kód typu vlastníka " 9 - Duplicitný vlastník." 
5. V prílohe č. 5 verejné sektory 1, 5 a 30 sa zrušujú. 
6. V prílohe č. 5 súkromný sektor 17 sa zrušuje. 
7. V prílohe č. 5 názov sektoru 18 znie: Obchodné spoločnosti, ďalšie právnické osoby registrované v 
obchodnom registri. 
8. V prílohe č. 5 sa zrušuje poznámka k sektorom 19 a 21. 

Čl. II 

    Tieto smernice nadobúdajú účinnosť dňom 15. septembra 2002. 

5. Pokyny Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky zo dňa 4. júla 2002 číslo 
OKI - 2929/2002 na vypracovanie štvrťročných správ o plnení úloh rezortu geodézie, 
kartografie a katastra 

    Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len "úrad") podľa Smerníc úradu z 
31. augusta 1998 č. S-2372/1998 na tvorbu a vydávanie predpisov v pôsobnosti úradu v znení 
Smerníc úradu z 27. decembra 2001 č. P-4437/2001 vydáva tieto pokyny: 

§ 1 
Základné ustanovenia 

    (1) Pokyny ustanovujú obsahovú náplň Správy o plnení úloh rezortu geodézie, kartografie a 
katastra za obdobie... (ďalej len "správa") a upravujú postup pri jej vypracovaní na úrovni 
rozpočtových organizácií a na úrovni úradu. 

    (2) Správa slúţi na priebeţné hodnotenie plnenia úloh rezortu geodézie, kartografie a katastra, 
ktorých nositeľmi sú rozpočtové organizácie v pôsobnosti úradu. Na základe hodnotenia prijímajú 
rozpočtové organizácie a úrad opatrenia a riadiace akty, ktorých cieľom je úspešné splnenie úloh. 

§ 2 
Obsah správy 

    (1) Správa pozostáva z dvoch kapitol. V prvej kapitole sa hodnotí plnenie vecných úloh na úseku 
geodézie, kartografie a katastra (ďalej len "vecné úlohy"). V druhej kapitole sa hodnotí pouţitie a 
kontrola rozpočtových prostriedkov štátneho rozpočtu v rámci kapitoly úradu. 
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    (2) V správe sa hodnotia len vecné úlohy špecifikované osobitným predpisom 1) , úlohy vyplývajúce 
z uznesení vlády Slovenskej republiky, ktorých plnením bol poverený predseda úradu a úlohy 
vyplývajúce z medzištátnych zmlúv alebo medzirezortných dohôd, ktorých plnenie zabezpečuje úrad. 

    (3) Správa má záväznú osnovu, ktorej vzor je prílohou č. 1. 

    (4) Správa pozostáva z textovej časti a z výkazov spracovaných záväzne v jednotných tabuľkách. 
Sú to nasledovné výkazy: 

Tabuľka 1 Konanie o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim - zadávanie 
ROEP; 
Tabuľka 2a Prehľad stavu spracovania a preberania operátov registrov, projektov pozemkových úprav 
a sledovanie ich zápisu do katastra nehnuteľností; 
Tabuľka 2b Zoznam registrov a projektov pozemkových úprav zapísaných do KN; 
Tabuľka 3 Prehľad o plnení vybraných úloh katastra nehnuteľností (zostavený z Výkazov o osobitne 
sledovaných úlohách v KN - Mer (ÚGKK SR) 2-04); 
Tabuľka 4 Prehľad zabezpečovania osobitne sledovaných úloh katastrálnych úradov - správ katastra 
(príloha k Mer(ÚGKK SR) 2-04); 
Tabuľka 4a Prehľad plnenia úlohy vyplývajúcej pre správy katastra z uznesenia vlády SR č.215/2002; 
Tabuľka 4b Prehľad plnenia úlohy vyplývajúcej pre správy katastra z uznesenia vlády SR č.540/2002; 
Tabuľka 5 Prehľad o činnosti v katastrálnom konaní za... (zostavený z Výkazov o činnosti v 
katastrálnom konaní Kat (ÚGKK SR) 3-04); 
Tabuľka 6 Vyznačenie hranice zastavaného územia obce k 1.1.1990 v katastrálnom operáte; 
Tabuľka 7 Štatistické údaje o počte parciel so zaloţenými LV v Slovenskej republike; 
Tabuľka 8 Obnova katastrálneho operátu novým mapovaním a skrátenou formou; 
Tabuľka 9 Prehľad tvorby VKM; 
Tabuľka 10 Stav súborov geodetických informácií KN spravovaných vo forme vektorovej katastrálnej 
mapy, tak ako boli zverejnené v Spravodajcovi ÚGKK SR; 
Tabuľka 11 Plnenie Edičného plánu ÚGKK SR za ....(zostavený z Výkazov o stave zásob štátnych 
mapových diel a o plnení Edičného plánu ÚGKK SR Mer (ÚGKK SR) 1-02); 
Tabuľka 12 Prehľad o neodovzdaných SGI do ÚAGK; 
Tabuľka 13 Plán vecných úloh (KÚ); 
Tabuľka 14 Plán vecných a ďalších úloh ( KÚs); 
Tabuľka 15 Plán vecných a ďalších úloh . (GKÚ); 
Tabuľka 21 Prehľad ukazovateľov zamestnanosti a ďalšie vybrané ukazovatele rozpočtovej 
organizácie; 
Tabuľka 22 Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov rozpočtovej organizácie; 
Tabuľka 23 Vybrané ukazovatele VÚGK v Bratislave; 

    Záväzné vzory tabuliek sú prílohami č. 2 - 22. 

    (5) Sledované obdobie sa uvádza pod hlavičkou kaţdej tabuľky. Spôsob vyplňovania údajov a 
vysvetlivky, ak je to potrebné z dôvodu jednoznačnosti, sa uvádzajú pod tabuľkou alebo na zadnej 
strane tabuľky. Vyplňovanie rezortných štatistických údajov sa vykonáva podľa osobitného predpisu 
2). Obsah tabuliek 21 - 23 a spôsob ich vyplňovania určuje osobitný predpis 3). 

    V textovej časti správy sa komentuje plnenie úloh za hodnotené obdobie. 

§ 3 
Spôsob vypracovania správy 

    (1) Rozpočtová organizácia vyhodnocuje plnenie úloh podľa parametrov určených kontraktom 
(kontraktmi), ktorý uzavrela na príslušný rok s úradom podľa osobitného predpisu 4). V správe 
zhodnotí aj úlohy, ktoré nie sú súčasťou kontraktu, ak lehota určená na ich splnenie presahuje dĺţku 
hodnoteného obdobia v zmysle § 4 ods. 1 týchto pokynov. 

    (2) Katastrálne úrady (KÚ) do prvej kapitoly správy vyplnia údaje v tabuľkách 1, 2a, 2b, 4, 4a, 4b, 6, 
8, 9, 12 a13 a príslušné štatistické výkazy k tabuľkám 3 a 5 (tabuľku 6 vyplnia iba tie KÚ, ktoré úlohu 



vyznačenia hranice zastavaného územia obce v katastrálnom operáte neukončili). Katastrálny ústav v 
Ţiline (KÚs) do prvej kapitoly vyplní údaje v tabuľke 8 a 14, spracuje podklady údajov pre tabuľku 9 a 
štatistický výkaz pre tabuľku 11. Geodetický a kartografický ústav Bratislava (GKÚ) vyplní údaje 
tabuliek 7, 12 a 15 a štatistický výkaz pre tabuľku 11. 

    (3) V textovej časti prvej kapitoly rozpočtové organizácie komentujú skutočné plnenie úloh v 
hodnotenom období podľa základných a súhrnných jednotiek, ako aj z hľadiska dodrţiavania 
zákonných lehôt. Uvedú všetky podstatné skutočnosti, ktoré majú vplyv na plnenie úloh s prípadným 
návrhom opatrení, ktorých prijatie presahuje ich kompetencie. Komentuje sa tieţ plnenie príkazov z 
Grémia predsedu úradu, ak sa prijali na predchádzajúcich zasadaniach v záujme plnenia konkrétnej 
úlohy. 

    (4) Úrad zo správ rozpočtových organizácií zostaví rezortnú správu podľa záväznej osnovy, ktorá 
sa prerokuje na porade vedenia úradu a následne na zasadaní Grémia predsedu úradu. 

§ 4 
Hodnotené obdobie a termíny predkladania správy 

    (1) Správa sa vypracováva za obdobie 1. polroka, za 1.-3. štvrťrok a za celý rok narastajúcim 
spôsobom. Správa KÚ za 1. štvrťrok bude obsahovať v prvej kapitole len štatistické výkazy Mer 
(ÚGKK SR) 2-04 a Kat (ÚGKK SR) 3-04 v súlade s osobitným predpisom 2) a druhú kapitolu v súlade 
s osobitným predpisom 3). Správa KÚs a GKÚ za 1. štvrťrok bude obsahovať len druhú kapitolu v 
súlade s osobitným predpisom 3). 

    (2) Rozpočtové organizácie predkladajú správy na úrad v troch vyhotoveniach (z toho jeden 
exemplár správy zasielajú na pracovisko odboru katastrálnej inšpekcie so sídlom v Ţiline) do 20. 
kalendárneho dňa po skončení hodnoteného obdobia, ročnú správu do 31. januára nasledujúceho 
roka. Tabuľky 2b, 9 a 12 zašle príslušný KÚ, resp. KÚs navyše v elektronickej forme do 15. 
kalendárneho dňa po skončení hodnoteného obdobia aj na GKÚ - ÚAGK. 

§ 5 
Výročná správa a jej verejný odpočet 

    (1) Rozpočtová organizácia je povinná podľa osobitného predpisu 5) vypracovať výročnú správu 
podľa záväznej štruktúry, ktorá je prílohou č. 23. 

    (2) Rozpočtová organizácia vyuţije štatistické údaje uvedené v správe za rok...pri spracovaní bodov 
4 - 9 výročnej správy, pričom ich môţe redukovať len do takej miery, aby nestratili vypovedaciu 
hodnotu. 

    (3) Výročná správa podlieha podľa osobitného predpisu 5) verejnému odpočtu, ktorý organizuje 
úrad v termíne dohodnutom s rozpočtovou organizáciou. 

§ 6 
Záverečné ustanovenia 

    (1) Zrušujú sa: 

1. Usmernenie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje 
postup pri vyhodnocovaní niektorých vybraných činností katastrálnych odborov okresných úradov a 
krajských úradov, číslo OKI - 4117/1996 z 3.12.1996. 

2. Usmernenie na vecne správne vyplňovanie tabuľky "PREHĽAD TVORBY VKM", číslo OKI - 
3355/1997 z 13.11.1997 v znení Doplnenia číslo OKI-4189/2000 z 5.12.2001. 

    Tieto Pokyny nadobúdajú účinnosť 4. júla 2002. 



    Predseda: Ing. Imrich Horňanský, PhD. v. r. 

    Poznámka: Prílohy k pokynom č. OKI-2929/2002 sa v Spravodajcovi ÚGKK SR, čiastka 1/2003, 
nezverejňujú. 

Poznámky pod čiarou 

1) Pokyny na prípravu a realizáciu plánu vecných a ďalších úloh rozpočtových organizácií rezortu z 
10. januára 1997 č. OKI - 44/1997 v znení Pokynov úradu z 23. apríla 2001 č. OKI - 1497/2001. 

2) Pokyny Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky zo dňa 22.2.1999 číslo EO-
556/1999, na zostavovanie a predkladanie rezortných štatistických výkazov v znení Pokynov z 
13.3.2001 číslo EO-1043/2001. 

3) Smernice Ministerstva financií SR na vypracovanie návrhov záverečných účtov ústredných orgánov 
štátnej správy a ostatných samostatných rozpočtových kapitol a štátnych fondov za rok... (priebeţne 
aktualizované a uverejňované vo finančnom spravodajcovi). 

4) Uznesenie vlády SR č. 1067 z 20.12.2000 k návrhu Opatrení na vypracovanie kontraktov medzi 
ústrednými orgánmi a im podriadenými rozpočtovými a príspevkovými organizáciami v súlade s 
dokumentom Audit. 

5 ) Uznesenie vlády SR č.29 zo 17.1.2001 k návrhu opatrení pre ústredné orgány štátnej správy a 
rozpočtové a príspevkové organizácie v ich pôsobnosti na vypracovanie výročných správ a verejných 
odpočtov ich činnosti v súlade s dokumentom Audit. 

6. Rozhodnutie predsedníčky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. P-
5458/2002 zo dňa 18.12.2002 o zriadení Rozkladovej komisie predsedníčky Úradu geodézie, 
kartografie a katastra Slovenskej republiky 

    Podľa čl. 8 ods. 3 Štatútu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky schváleného 
uznesením vlády Slovenskej republiky č. 411 z 9.6.1998 a v súlade s uznesením vlády Slovenskej 
republiky č. 1211 zo 6.11.2002 o zásadách vlády Slovenskej republiky na zriaďovanie a činnosť 
osobitných (rozkladových) komisií ustanovujem: 

Čl. I 

    Zriaďuje sa rozkladová komisia predsedníčky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 
republiky (ďalej len "rozkladová komisia") ako stály odborný poradný orgán predsedníčky Úradu 
geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len "predsedníčka") 

Čl. II 

    Úlohou rozkladovej komisie je príprava návrhov rozhodnutí predsedníčky o rozkladoch podaných v 
správnom konaní proti rozhodnutiam Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 
(ďalej len "úrad"), ktoré vydal v prvom stupni. 
    Rozkladová komisia vykonáva pri príprave návrhov rozhodnutí najmä túto činnosť: 

    a) odborne posudzuje z hľadiska materiálnej a formálnej správnosti 

 rozklady účastníkov správneho konania proti prvostupňovým rozhodnutiam úradu (§ 61 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)) pokiaľ im nevyhovel úrad sám, 
ak osobitný zákon neustanovuje inak,  

 rozklady proti rozhodnutiam úradu o proteste prokurátora (§ 69 ods. 4 cit. zákona)  
 rozklady proti rozhodnutiam úradu, ktorými sa zrušuje alebo mení právoplatné rozhodnutie 

niţších orgánov mimo odvolacieho konania (§ 68 ods. 2 cit. zákona),  
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 rozklady proti rozhodnutiam úradu, ktorými sa rozhodlo o obnove konania (§ 63 ods. 5 cit. 
zákona)  

 rozklady proti rozhodnutiam úradu, ktorými sa po obnove konania rozhodlo vo veci (64 ods. 4 
cit. zákona)  

 protesty prokurátora podané proti právoplatným rozhodnutiam úradu (§ 69 ods. 2 cit. zákona), 
ak úrad protestu prokurátora v plnom rozsahu nevyhovie,  

 protesty prokurátora podané proti právoplatným rozhodnutiam predsedníčky,  
 podnety na preskúmanie právoplatného rozhodnutia úradu mimo odvolacieho konania ( 65 

ods. 1 cit. zákona),  
 podnety na preskúmanie právoplatného rozhodnutia predsedníčky mimo odvolacieho konania  

    b) odborne posudzuje 

 ţiadosti jednotlivých útvarov úradu o predĺţenie lehoty určenej na rozhodnutie vo veci (§ 49 
ods. 2 cit. zákona),  

 podnety na opatrenia proti nečinnosti jednotlivých útvarov úradu v správnom konaní (§ 50 cit. 
zákona),  

    c) pripravuje po odbornom posúdení predloţených podaní vo veciach uvedených v písmenách a) a 
b) podklady a stanoviská pre rozhodnutie predsedníčky, pritom dbá, aby podklady a stanoviská pre 
rozhodnutie boli predsedom rozkladovej komisie včas predloţené predsedníčke. 

Čl. III 

    Rozkladová komisia má 7 členov, ktorých vymenúva a odvoláva predsedníčka spomedzi 
odborníkov právnej teórie a praxe. 
    Predseda a tajomník rozkladovej komisie sú zamestnancami úradu. Tajomník rozkladovej komisie 
nie je jej členom. 
    Členstvo v rozkladovej komisii je nezastupiteľné, viazané na osobu. 
    Členovia rozkladovej komisie a tajomník rozkladovej komisie sú povinní zachovávať mlčanlivosť o 
skutočnostiach o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s rokovaním rozkladovej komisie a v súvislosti s 
členstvom v rozkladovej komisii. Túto povinnosť majú aj po skončení členstva a činnosti v rozkladovej 
komisii. 
    Členom rozkladovej komisie, ktorí nie sú zamestnancami úradu, patrí za prácu v komisii odmena. 
Odmenu poskytuje úrad na základe uzatvorenej dohody o vykonaní práce podľa § 226 Zákonníka 
práce. 
    Náklady spojené s činnosťou rozkladovej komisie uhrádza úrad. Členom rozkladovej komisie, ktorí 
sú zamestnancami organizácií rezortu uhrádzajú náklady tieto organizácie. 
    Administratívne a organizačné práce spojené s činnosťou rozkladovej komisie zabezpečuje 
legislatívno-právny odbor. 
    Činnosť rozkladovej komisie upravuje rokovací poriadok, ktorý je prílohou tohto rozhodnutia. 

Čl. IV 

    Zrušuje sa rozhodnutie predsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky zo 
dňa 22.8.1994 č. P-2376/94 o zriadení rozkladovej komisie predsedu Úradu geodézie, kartografie a 
katastra Slovenskej republiky v znení rozhodnutia č. P-1898/2000 zo dňa 28.4.2000. 

Čl. V 

    Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2003. 

Rokovací poriadok 
Rozkladovej komisie predsedníčky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

Čl. I 
Úvodné ustanovenie 
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    Rokovací poriadok Rozkladovej komisie predsedníčky Úradu geodézie, kartografie a katastra 
Slovenskej republiky upravuje zásady a spôsob rokovania Rozkladovej komisie predsedníčky Úradu 
geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len "rozkladová komisia"). 

Čl. II 
Príprava rokovania rozkladovej komisie 

    Činnosť rozkladovej komisie administratívne zabezpečuje legislatívno-právny odbor, ktorý 

 eviduje rozhodnutia vydané Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 
(ďalej len "úrad") v správnom konaní, proti ktorým bol podaný rozklad,  

 pripravuje materiály na zasadnutie rozkladovej komisie a prostredníctvom tajomníka ich 
rozosiela členom rozkladovej komisie spolu s pozvánkou  

 na zasadnutie, pozvánku s materiálmi obdrţia členovia najmenej týţdeň pred dňom 
zasadnutia rozkladovej komisie,  

 na základe zápisnice z rokovania rozkladovej komisie vypracúva návrh na rozhodnutie 
predsedníčky úradu o rozklade.  

Čl. III 
Rokovanie rozkladovej komisie 

    Predseda rozkladovej komisie zvoláva rozkladovú komisiu podľa potreby, vedie rokovania 
rozkladovej komisie, zodpovedá predsedníčke úradu za celkovú činnosť rozkladovej komisie a 
predkladá jej rozkladovou komisiou prijaté a vypracované podklady a návrhy rozhodnutí a stanovísk 
vo veciach. 
    Predsedu rozkladovej komisie počas jeho neprítomnosti zastupuje ním určený podpredseda. 
    Rozkladová komisia je spôsobilá uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na 
prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov rozkladovej komisie. 
   Materiál na rokovanie uvedie predseda rozkladovej komisie, následne vyzve jej členov, aby sa 
vyjadrili k veci. Pred prijatím navrhovaného odporúčania si predseda rozkladovej komisie overí názory 
členov hlasovaním. Hlasovanie členov rozkladovej komisie je verejné. V prípade rovnosti hlasov 
rozhoduje hlas predsedu rozkladovej komisie. 
   Rokovanie rozkladovej komisie je neverejné. Ak je predmetnom rokovania rozkladovej komisie 
rozklad proti rozhodnutiu o proteste prokurátora, rozkladová komisia povinne prizýva na rokovanie 
prokurátora Generálnej prokuratúry SR. 
   Člen rozkladovej komisie je vylúčený z prejednávania veci, ak je so zreteľom na jeho pomer k veci, k 
účastníkom konania alebo k ich zástupcom moţno mať pochybnosť o jeho nepredpojatosti. 

Čl. IV 
Zápisnica z rokovania 

    O výsledku rokovania rozkladovej komisie vyhotovuje tajomník rozkladovej komisie zápisnicu, ktorú 
podpisujú všetci členovia rozkladovej komisie prítomní na rokovaní a tajomník komisie. Zápisnica 
obsahuje návrh odporúčania rozkladovej komisie pre rozhodnutie predsedníčky o rozklade. Zápisnicu 
predkladá predsedníčke úradu predseda rozkladovej komisie. Zápisnica a spisová dokumentácia 
súvisiaca s rokovaním rozkladovej komisie sa uloţí u tajomníka komisie. 

Čl. V 
Záverečné ustanovenia 

    Zrušuje sa rokovací poriadok rozkladovej komisie predsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra 
Slovenskej republiky, ktorý tvoril prílohu rozhodnutia predsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra 
Slovenskej republiky č. P-2376/94 zo dňa 22.8.1994. 

    Tento rokovací poriadok nadobúda účinnosť dňom schválenia rozhodnutia o zriadení rozkladovej 
komisie. 



7. Rozhodnutie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky o štandardizácii 
názvov chránených území z 10. decembra 2002 číslo P-5281/2002 

    Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa §4 ods. 2 
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii vydáva toto 
rozhodnutie: 

    Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky podľa §18 ods. 1 a ods. 4 zákona 
Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii, so súhlasom 
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 6558/2002-400 zo dňa 27. 11. 2002 a Ministerstva 
ţivotného prostredia Slovenskej republiky č. 5536/1092/2002-5.1 zo dňa 22. 11. 2002, 
štandardizuje: 

 13 názvov nesídelných geografických objektov (chránených území v zmysle zákona NR SR č. 
543/2002 o ochrane prírody a krajiny) z územia Slovenskej republiky v rozsahu Základnej 
mapy Slovenskej republiky 1: 10 000  

 3 prírodné pamiatky,  
 5 prírodných rezervácií,  
 5 chránených areálov,  

uvedených v prílohe k tomuto rozhodnutiu. 

    Štandardizované názvy nesídelných geografických objektov z územia Slovenskej republiky sú 
záväzné pre vydavateľov kartografických diel, na pouţívanie v tlači a iných prostriedkoch masovej 
komunikácie a v úradnej činnosti štátnych orgánov a obcí. 
    Proti tomuto rozhodnutiu v zmysle § 18 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 
215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii nie je prípustný opravný prostriedok. 
    Informácie o štandardizovaných názvoch nesídelných geografických objektov z územia Slovenskej 
republiky na poţiadanie poskytne sekretariát Názvoslovnej komisie Úradu geodézie, kartografie a 
katastra Slovenskej republiky, ktorý sídli v Geodetickom a kartografickom ústave Bratislava, 
Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava. 
    Štandardizované názvy budú zverejnené v Spravodajcovi Úradu geodézie, kartografie a katastra 
Slovenskej republiky. 

   Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 20. januára 2003. 

Príloha k rozhodnutiu č. P-5281/2002 zo dňa 10.12.2002. 

    Zoznam štandardizovaných názvov chránených území doplnených do Základnej mapy Slovenskej 
republiky 1: 10 000. 

Názov chráneného 
územia 

Kategória 
chráneného územia 

Okres obec katastrálne územie 
Map. 
list 

Brunov prírodná rezervácia 
Brezno 
Poprad 

Pohorelá 
Šumiac 

Liptovská Teplička 

Pohorelá 
Šumiac 

Liptovská Teplička 
37-11 

Brvnište chránený areál Banská Bystrica Priechod Priechod 36-14 
Kolbasovský prales prírodná rezervácia Snina Kolbasov Kolbasov 38-22 

Martonka prírodná rezervácia Levice Šahy Tešmák 46-13 

Paseka prírodná pamiatka Myjava Vrbovce Vrbovce 
35-

13,11 
Popradské 
rašelinisko 

chránený areál Poprad Poprad Poprad 27-33 

Ratajské jazierko prírodná pamiatka Levice Šahy Tešmák 46-14 

Revúca chránený areál Ruţomberok 
Ruţomberok 

Liptovská osada 
Liptovské Revúce 

Ruţomberok 
Liptovská osada 

Liptovské Revúce 
36-12 
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Surdocké lúky chránený areál Levice Šahy Tešmák 
46-

13,14 
Spišskoteplická 

slatina 
chránený areál Poprad Spišská Teplica Spišská Teplica 27-33 

Tešmácka mokraď prírodná rezervácia Levice Šahy Tešmák 46-13 
Veľká piesková 

duna 
prírodná pamiatka Levice Šahy Tešmák 46-13 

Veľká Vápenná prírodná rezervácia Banská Bystrica Staré Hory Staré Hory 36-14 

8. Rozhodnutie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky z 11. júla 2002 
číslo: P-1967/2002 

    Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 4 ods. 2 
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii z vlastného 
podnetu vydáva toto rozhodnutie: 

    Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 1 a ods. 4 zákona 
Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii, so súhlasom 
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 2601/2002-400 zo dňa 10. mája 2002, štandardizuje tieto 
názvy katastrálnych území: 

 Ľahký kameň pre novovznikajúce katastrálne územie v obci Rajec, v okrese Ţilina;  
 Hôrka pre katastrálne územie v obci Hôrka, v okrese Poprad, ktorého predchádzajúci názov 

bol Hôrka pri Poprade;  
 Gerlachov pre katastrálne územie v obci Gerlachov, v okrese Poprad, ktorého predchádzajúci 

názov bol Gerlachov pod Tatrami;  
 Jánovce pre katastrálne územie v obci Jánovce, v okrese Poprad, ktorého predchádzajúci 

názov bol Jánovce pri Poprade;  
 Brusník pre katastrálne územie v obci Rybník, v okrese Revúca, ktorého predchádzajúci 

názov bol Brusník nad Turcom;  
 Nováčany pre katastrálne územie v obci Gemerský Sad, v okrese Revúca, ktorého 

predchádzajúci názov bol Nováčany v Gemeri;  
 Selce pre katastrálne územie v obci Selce, v okrese Krupina, ktorého predchádzajúci názov 

bol Selce pri Dolnom Badíne;  
 Dvorníky pre katastrálne územie v obci Hontianske Tesáre, v okrese Krupina, ktorého 

predchádzajúci názov bol Dvorníky pri Hontianskych Tesároch;  
 Bystrička pre katastrálne územie v obci Ozdín, v okrese Poltár, ktorého predchádzajúci 

názov bol Bystrička pri Ozdíne;  
 Dolná Lehota pre katastrálne územie v obci Oravský Podzámok, v okrese Dolný Kubín, 

ktorého predchádzajúci názov bol Dolná Lehota nad Oravou;  
 Záskalie pre katastrálne územie v obci Dolný Kubín, v okrese Dolný Kubín, ktorého 

predchádzajúci názov bol Záskalie pri Dolnom Kubíne.  

    Štandardizované názvy nesídelných geografických objektov z územia Slovenskej republiky sú 
záväzné pre vydavateľov kartografických diel, na pouţívanie v tlači a iných prostriedkoch masovej 
komunikácie a v úradnej činnosti štátnych orgánov a obcí. 
    Informácie o štandardizovaných názvoch nesídelných geografických objektov z územia Slovenskej 
republiky na poţiadanie poskytne sekretariát Názvoslovnej komisie Úradu geodézie, kartografie a 
katastra Slovenskej republiky, ktorý sídli v Geodetickom a kartografickom ústave Bratislava, 
Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava. 
    Štandardizované názvy budú zverejnené v Spravodajcovi Úradu geodézie, kartografie a katastra 
Slovenskej republiky. 

    Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. augusta 2002. 

9. Rozhodnutie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky o štandardizácii 
názvov katastrálnych území z 14. novembra 2002 číslo P-4767/2002 
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    Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 4 ods. 2 
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii vydáva toto 
rozhodnutie: 

    Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 1 a ods. 4 zákona 
Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii, so súhlasom 
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK 4735/2002-400 z 18.9.2002 a na základe súhlasného 
stanoviska Správy katastra Roţňava č. 944/02, 943/02, 942/02 z 22.08.2002 a odporúčacieho 
stanoviska Názvoslovnej komisie pri Úrade geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky z 
10.10.2002 štandardizuje: 

 názov katastrálneho územia Čierna Lehota pre katastrálne územie obce Čierna Lehota v 
okrese Roţňava v Košickom kraji,  

 názov katastrálneho územia Hrušov pre katastrálne územie obce Hrušov v okrese Roţňava v 
Košickom kraji  

 názov katastrálneho územia Kováčová pre katastrálne územie obce Kováčová v okrese 
Roţňava v Košickom kraji.  

Zdôvodnenie: 

   Názvy predmetných katastrálnych území v rámci spravovania operátu katastra nehnuteľností boli 

doteraz štandardizované v podobe Čierna Lehota pri Slavošovciach, resp. Hrušov nad Turňou, resp. 
Kováčová pri Hrhove. Predmetnou štandardizáciou názvov dotknutých troch katastrálnych území sa 
docieli ţiaduca identita názvu obce s názvom katastrálneho územia. Štandardizovaná podoba názvov 
katastrálnych území je jedinečná a nezameniteľná v rámci okresu Roţňava. Štandardizované názvy 
katastrálnych území Čierna Lehota, resp. Hrušov, resp. Kováčová zodpovedajú skutočnosti, sú vecne 
a jazykovo správne, spoločensky vhodné a prakticky pouţiteľné. 
    Štandardizovaný názov nesídelného geografického objektu z územia Slovenskej republiky je 
záväzný pre vydavateľov kartografických diel, na pouţívanie v tlači a iných prostriedkoch masovej 
komunikácie a v úradnej činnosti štátnych orgánov a obcí. 
    Proti tomuto rozhodnutiu v zmysle § 18 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 
215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii nie je prípustný opravný prostriedok. 
    Informácie o štandardizovaných názvoch nesídelných geografických objektov z územia Slovenskej 
republiky na poţiadanie poskytne sekretariát Názvoslovnej komisie Úradu geodézie, kartografie a 
katastra Slovenskej republiky, ktorý sídli v Geodetickom a kartografickom ústave Bratislava, 
Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava. 
    Štandardizovaný názov katastrálneho územia bude zverejnený v Spravodajcovi Úradu geodézie, 
kartografie a katastra Slovenskej republiky. 

    Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. decembra 2002. 

10. Rozhodnutie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky o štandardizácii 
názvu katastrálneho územia z 14. novembra 2002 číslo P-4769/2002 

    Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 4 ods. 2 
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii vydáva toto 
rozhodnutie: 

    Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 1 a ods. 4 zákona 
Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii, so súhlasom 
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK 4735/2002-400 z 18.9.2002 a na základe súhlasného 
stanoviska Správy katastra Košice IV č. R 1441/02 z 23.8.2002 a odporúčacieho stanoviska 
Názvoslovnej komisie pri Úrade geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky z 10.10.2002 
štandardizuje: 

 názov katastrálneho územia Barca pre katastrálne územie v mestskej časti Barca mesta 
Košice v okrese Košice IV v Košickom kraji.  
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Zdôvodnenie: 

    Názov predmetného katastrálneho územia v rámci spravovania operátu katastra nehnuteľností bol 
doteraz štandardizovaný v podobe Barca pri Košiciach. Predmetnou štandardizáciou názvu 
katastrálneho územia sa docieli ţiaduca identita názvu mestskej časti s názvom katastrálneho územia. 
Štandardizovaná podoba názvu katastrálneho územia je jedinečná a nezameniteľná v rámci okresu 
Košice IV i v rámci Slovenska. Štandardizovaný názov katastrálneho územia Barca zodpovedá 
skutočnosti, je vecne a jazykovo správny, spoločensky vhodný a prakticky pouţiteľný. 
    Štandardizovaný názov nesídelného geografického objektu z územia Slovenskej republiky je 
záväzný pre vydavateľov kartografických diel, na pouţívanie v tlači a iných prostriedkoch masovej 
komunikácie a v úradnej činnosti štátnych orgánov a obcí. 
    Proti tomuto rozhodnutiu v zmysle § 18 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 
215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii nie je prípustný opravný prostriedok. 
    Informácie o štandardizovaných názvoch nesídelných geografických objektov z územia Slovenskej 
republiky na poţiadanie poskytne sekretariát Názvoslovnej komisie Úradu geodézie, kartografie a 
katastra Slovenskej republiky, ktorý sídli v Geodetickom a kartografickom ústave Bratislava, 
Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava. 
    Štandardizovaný názov katastrálneho územia bude zverejnený v Spravodajcovi Úradu geodézie, 
kartografie a katastra Slovenskej republiky. 

    Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. decembra 2002. 

12. Rozhodnutie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky o štandardizácii 
názvu katastrálneho územia z 14. novembra 2002 číslo P-4771/2002 

    Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 4 ods. 2 
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii vydáva toto 
rozhodnutie: 

    Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 1 a ods. 4 zákona 
Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii, so súhlasom 
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK 4735/2002-400 z 18.9.2002 a na základe súhlasného 
stanoviska Správy katastra Zlaté Moravce č. PD 7424/02 z 26.8.2002 a odporúčacieho stanoviska 
Názvoslovnej komisie pri Úrade geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky z 10.10.2002 
štandardizuje: 

 názov katastrálneho územia Opatovce pre katastrálne územie mestskej časti Opatovce 
mesta Zlaté Moravce v okrese Zlaté Moravce v Nitrianskom kraji.  

Zdôvodnenie: 

   Názov predmetného katastrálneho územia v rámci spravovania operátu katastra nehnuteľností bol 

doteraz štandardizovaný v podobe Opatovce nad Ţitavou. Predmetnou štandardizáciou názvu 
katastrálneho územia sa docieli ţiaduca identita názvu mestskej časti s názvom katastrálneho územia. 
Štandardizovaná podoba názvu katastrálneho územia je jedinečná a nezameniteľná v rámci okresu 
Zlaté Moravce. Štandardizovaný názov katastrálneho územia Opatovce zodpovedá skutočnosti, je 
vecne a jazykovo správny, spoločensky vhodný a prakticky pouţiteľný. 

   Štandardizovaný názov nesídelného geografického objektu z územia Slovenskej republiky je 

záväzný pre vydavateľov kartografických diel, na pouţívanie v tlači a iných prostriedkoch masovej 
komunikácie a v úradnej činnosti štátnych orgánov a obcí. 
    Proti tomuto rozhodnutiu v zmysle § 18 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 
215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii nie je prípustný opravný prostriedok. 
    Informácie o štandardizovaných názvoch nesídelných geografických objektov z územia Slovenskej 
republiky na poţiadanie poskytne sekretariát Názvoslovnej komisie Úradu geodézie, kartografie a 
katastra Slovenskej republiky, ktorý sídli v Geodetickom a kartografickom ústave Bratislava, 
Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava. 
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    Štandardizovaný názov katastrálneho územia bude zverejnený v Spravodajcovi Úradu geodézie, 
kartografie a katastra Slovenskej republiky. 

   Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. decembra 2002. 

13. Rozhodnutie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky o štandardizácii 
názvov katastrálnych území z 14. novembra 2002 číslo P-4772/2002 

    Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 4 ods. 2 
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii vydáva toto 
rozhodnutie: 

    Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 1 a ods. 4 zákona 
Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii, so súhlasom 
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK 4735/2002-400 z 18.9.2002 a na základe súhlasných 
stanovísk Správy katastra Poltár č. 123/02 a 124/2002 z 28.8.2002, odporúčacieho stanoviska 
Názvoslovného zboru Správy katastra v Poltári z 28.8.2002 a odporúčacieho stanoviska Názvoslovnej 
komisie pri Úrade geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky z 10.10.2002 štandardizuje: 

 názov katastrálneho územia Selce pre katastrálne územie obce Selce v okrese Poltár v 
Banskobystrickom kraji  

 názov katastrálneho územia Hradište pre katastrálne územie obce Hradište v okrese Poltár v 
Banskobystrickom kraji.  

Zdôvodnenie: 

   Názvy predmetných katastrálnych území v rámci spravovania operátu katastra nehnuteľností boli 

doteraz štandardizované v podobe Selce v Gemeri, resp. Hradište pri Uhorskom. Predmetnou 
štandardizáciou oboch názvov katastrálnych území sa docieli ţiaduca identita názvov obce s názvom 
katastrálneho územia. Štandardizovaná podoba názvov katastrálnych území je jedinečná a 
nezameniteľná v rámci okresu Poltár. Štandardizované názvy katastrálnych území Selce, resp. 
Hradište zodpovedajú skutočnosti, sú vecne a jazykovo správne, spoločensky vhodné a prakticky 
pouţiteľné. 

   Štandardizovaný názov nesídelného geografického objektu z územia Slovenskej republiky je 

záväzný pre vydavateľov kartografických diel, na pouţívanie v tlači a iných prostriedkoch masovej 
komunikácie a v úradnej činnosti štátnych orgánov a obcí. 
    Proti tomuto rozhodnutiu v zmysle § 18 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 
215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii nie je prípustný opravný prostriedok. 
    Informácie o štandardizovaných názvoch nesídelných geografických objektov z územia Slovenskej 
republiky na poţiadanie poskytne sekretariát Názvoslovnej komisie Úradu geodézie, kartografie a 
katastra Slovenskej republiky, ktorý sídli v Geodetickom a kartografickom ústave Bratislava, 
Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava. 
    Štandardizovaný názov katastrálneho územia bude zverejnený v Spravodajcovi Úradu geodézie, 
kartografie a katastra Slovenskej republiky. 

   Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. decembra 2002. 

14. Rozhodnutie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky o štandardizácii 
názvov katastrálnych území z 29. novembra 2002 číslo P-5039/2002 

    Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 4 ods. 2 
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii vydáva toto 
rozhodnutie: 

   Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 1 a ods. 4 zákona 

Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii, so súhlasom 
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Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK 4735/2002-400 z 18.9.2002 a na základe súhlasného 
stanoviska Správy katastra Martin č. KO/2334/02 z 12.11.2002 a odporúčacích stanovísk 
Názvoslovnej komisie pri Úrade geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky z 10.10.2002 
štandardizuje 

 názov katastrálneho územia Lazany pre katastrálne územie v obci Kláštor pod Znievom v 
okrese Martin v Ţilinskom kraji  

 názov katastrálneho územia Priekopa pre katastrálne územie v obci - meste Martin v okrese 
Martin v Ţilinskom kraji.  

Zdôvodnenie: 

   Názvy predmetných katastrálnych území v rámci spravovania operátu katastra nehnuteľností boli 

doteraz štandardizované v podobe Lazany pod Znievom resp. Priekopa pri Martine. Predmetnou 
štandardizáciou oboch názvov katastrálnych území sa docieli ţiaduca identita názvu časti obce s 
názvom katastrálneho územia. Obe štandardizované podoby názvov katastrálnych území sú 
jedinečné a nezameniteľné v rámci okresu Martin. 
    Štandardizované názvy katastrálnych území Lazany resp. Priekopa zodpovedajú skutočnosti, sú 
vecne a jazykovo správne, spoločensky vhodné a prakticky pouţiteľné. 

    Štandardizovaný názov nesídelného geografického objektu z územia Slovenskej republiky je 
záväzný pre vydavateľov kartografických diel, na pouţívanie v tlači a iných prostriedkoch masovej 
komunikácie a v úradnej činnosti štátnych orgánov a obcí. 
    Proti tomuto rozhodnutiu v zmysle § 18 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 
215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii nie je prípustný opravný prostriedok. 
    Informácie o štandardizovaných názvoch nesídelných geografických objektov z územia Slovenskej 
republiky na poţiadanie poskytne sekretariát Názvoslovnej komisie Úradu geodézie, kartografie a 
katastra Slovenskej republiky, ktorý sídli v Geodetickom a kartografickom ústave Bratislava, 
Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava. 
    Štandardizovaný názov katastrálneho územia bude zverejnený v Spravodajcovi Úradu geodézie, 
kartografie a katastra Slovenskej republiky. 

   Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 18. decembra 2002. 

15. Rozhodnutie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky o štandardizácii 
názvu katastrálneho územia z 29. novembra 2002 číslo P-5040/2002 

    Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 4 ods. 2 
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii vydáva toto 
rozhodnutie: 

   Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 1 a ods. 4 zákona 

Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii, so súhlasom 
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK 4735/2002-400 z 18.9.2002 a na základe súhlasného 
stanoviska Správy katastra Košice- okolie č. 822/2002 zo 6.11.2002 a odporúčacieho stanoviska 
Názvoslovnej komisie pri Úrade geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky z 10.10.2002 
štandardizuje: 

 názov katastrálneho územia Dvorníky pre katastrálne územie v obci Dvorníky - Včeláre v 
okrese Košice - okolie v Košickom kraji.  

Zdôvodnenie: 

   Názov predmetného katastrálneho územia v rámci spravovania operátu katastra nehnuteľností bol 

doteraz štandardizovaný v podobe Dvorníky nad Turňou. Predmetnou štandardizáciou názvu 
katastrálneho územia v podobe Dvorníky sa docieli ţiaduca identita názvu časti obce Dvorníky s 
názvom katastrálneho územia. Štandardizovaná podoba názvu katastrálneho územia je jedinečná a 
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nezameniteľná v rámci okresu Košice - okolie i v rámci Košického kraja. 
    Štandardizovaný názov katastrálneho územia Dvorníky zodpovedá skutočnosti, je vecne a jazykovo 
správny, spoločensky vhodný a prakticky pouţiteľný. 

   Štandardizovaný názov nesídelného geografického objektu z územia Slovenskej republiky je 

záväzný pre vydavateľov kartografických diel, na pouţívanie v tlači a iných prostriedkoch masovej 
komunikácie a v úradnej činnosti štátnych orgánov a obcí. 
    Proti tomuto rozhodnutiu v zmysle § 18 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 
215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii nie je prípustný opravný prostriedok. 
    Informácie o štandardizovaných názvoch nesídelných geografických objektov z územia Slovenskej 
republiky na poţiadanie poskytne sekretariát Názvoslovnej komisie Úradu geodézie, kartografie a 
katastra Slovenskej republiky, ktorý sídli v Geodetickom a kartografickom ústave Bratislava, 
Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava. 
    Štandardizovaný názov katastrálneho územia bude zverejnený v Spravodajcovi Úradu geodézie, 
kartografie a katastra Slovenskej republiky. 

   Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 18. decembra 2002. 

16. Rozhodnutie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky o štandardizácii 
názvov katastrálnych území z 20. decembra 2002 číslo P-5435/2002 

    Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 4 ods. 2 
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii vydáva toto 
rozhodnutie: 

   Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 1 a ods. 4 zákona 

Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii, so súhlasom 
Ministerstva kultúry č. MK 4735/2002-400 z 18.9. 2002 a č. MK 4735/2002-400 z 27.11.2002 a na 
základe súhlasného stanoviska Správy katastra Galanta č. 163/2002 z 9.9.2002 a odporúčacieho 
stanoviska Názvoslovnej komisie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky z 
10.10.2002 štandardizuje: 

 názov katastrálneho územia Zúgov pre katastrálne územie v obci Čierny Brod v okrese 
Galanta v Trnavskom kraji, ktoré doteraz v rámci spravovania katastrálneho operátu bolo 
časťou územia obce Čierny Brod a bolo označované Čierny Brod II. Názov katastrálneho 
územia Zúgov predstavuje názov dominantného geografického objektu v predmetnom území, 
hospodárskeho dvora, štandardizovaný v podobe Zúgov v rámci štandardizácie geografických 
názvov Základnej mapy Slovenskej republiky 1:10 000 v okrese Galanta pod č. P-801/1993 zo 
dňa 21.4.1993.  

 názov katastrálneho územia Ostrov pre katastrálne územie v obci Čierny Brod v okrese 
Galanta v Trnavskom kraji, ktoré doteraz v rámci spravovania katastrálneho operátu bolo 
časťou územia obce Čierny Brod a bolo označované Čierny Brod III. Názov katastrálneho 
územia Ostrov je medzi obyvateľmi známy a katastrálne územie bolo takto pomenované v 
pozemkovej knihe.  

 názov katastrálneho územia Heď pre katastrálne územie v obci Čierny Brod v okrese Galanta 
v Trnavskom kraji, ktoré doteraz v rámci spravovania katastrálneho operátu bolo časťou 
územia obce Čierny Brod a bolo označované Čierny Brod IV. Názov katastrálneho územia 
Heď predstavuje názov v pozemkovokniţnom operáte.  

 názov katastrálneho územia Čierny Brod v obci Čierny Brod v okrese Galanta v Trnavskom 
kraji, ktoré v rámci spravovania katastrálneho operátu bolo doteraz označované názvom 
Čierny Brod I. Názov tohto katastrálneho územia je totoţný s názvom obce.  

   Štandardizované názvy nesídelných geografických objektov (katastrálnych území) z územia 

Slovenskej republiky sú záväzné pre vydavateľov kartografických diel, na pouţívanie v tlači a iných 
prostriedkoch masovej komunikácie, v úradnej činnosti štátnych orgánov a obcí. 
    Informácie o štandardizovaných názvoch nesídelných geografických objektov z územia Slovenskej 
republiky na poţiadanie poskytne sekretariát Názvoslovnej komisie Úradu geodézie, kartografie a 
katastra Slovenskej republiky, ktorý sídli v Geodetickom a kartografickom ústave Bratislava, 
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Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava. 
    Štandardizovaný názov katastrálneho územia bude zverejnený v Spravodajcovi Úradu geodézie, 
kartografie a katastra Slovenskej republiky. 

   Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 7. februára 2003. 

Poučenie: 

    Proti tomuto rozhodnutiu v zmysle § 18 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 
215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii nie je prípustný opravný prostriedok. 

17. Rozhodnutie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky o štandardizácii 
názvov katastrálnych území z 20. decembra 2002 číslo P-5436/2002 

    Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 4 ods. 2 
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii vydáva toto 
rozhodnutie: 

    Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 1 a ods. 4 zákona 
Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii, so súhlasom 
Ministerstva kultúry č. MK 4735/2002-400 z 18.9.2002, MK 4735/2002-400 z 27.11.2002, na základe 
súhlasného stanoviska Správy katastra Skalica z 13.11.2002, a odporúčacieho stanoviska 
Názvoslovnej komisie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky z 10.10.2002 
štandardizuje: 

 názov katastrálneho územia Záhajné pre novovznikajúce katastrálne územie v obci Radimov 
v okrese Skalica v Trnavskom kraji, ktoré doteraz v rámci spravovania katastrálneho operátu 
bolo enklávou katastrálneho územia Radimov, bez označenia. Názov katastrálneho územia 
Záhajné predstavuje názov dominantného geografického objektu v predmetnom území 
obsiahnutý v katastrálnej mape v podobe Záhajné.  

 názov katastrálneho územia Sedlište pre novovznikajúce katastrálne územie v obci Unín v 
okrese Skalica v Trnavskom kraji, ktoré doteraz v rámci spravovania katastrálneho operátu 
bolo enklávou katastrálneho územia Unín , bez označenia. Názov katastrálneho územia 
Sedlište predstavuje historický názov dominantného geografického objektu, lúky, v 
predmetnom území štandardizovaný v podobe Sedlište v rámci štandardizácie geografických 
názvov Základnej mapy Slovenskej republiky 1:10 000 v okrese Senica pod č. P-4/1989 zo 
dňa 11.1.1989.  

 názov katastrálneho územia Rúbanice pre novovznikajúce katastrálne územie v obci Letničie 
v okrese Skalica v Trnavskom kraji, ktoré doteraz v rámci spravovania katastrálneho operátu 
bolo enklávou katastrálneho územia Letničie, bez označenia. Názov katastrálneho územia 
Rúbanice predstavuje názov dominantného geografického objektu v predmetnom území 
obsiahnutý v katastrálnej mape v podobe Rúbanice.  

 názov katastrálneho územia Primoravské lúky pre novovznikajúce katastrálne územie v obci 
Petrova Ves v okrese Skalica v Trnavskom kraji, ktoré doteraz v rámci spravovania 
katastrálneho operátu bolo enklávou katastrálneho územia Petrova Ves, bez označenia. 
Názov katastrálneho územia Primoravské lúky predstavuje názov honu obsiahnutý v 
Základnej mape Slovenskej republiky 1: 10 000 v podobe Lúky pri Morave.  

   Kaţdý zo štandardizovaných názvov Záhajné, Sedlište, Rúbanice a Primoravské lúky je v kategórii 

katastrálnych území Slovenskej republiky jedinečný a nezameniteľný. 

   Štandardizované názvy nesídelných geografických objektov (katastrálnych území) z územia 

Slovenskej republiky sú záväzné pre vydavateľov kartografických diel, na pouţívanie v tlači a iných 
prostriedkoch masovej komunikácie, v úradnej činnosti štátnych orgánov a obcí. 
    Informácie o štandardizovaných názvoch nesídelných geografických objektov z územia Slovenskej 
republiky na poţiadanie poskytne sekretariát Názvoslovnej komisie Úradu geodézie, kartografie a 
katastra Slovenskej republiky, ktorý sídli v Geodetickom a kartografickom ústave Bratislava, 
Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava. 
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    Štandardizovaný názov katastrálneho územia bude zverejnený v Spravodajcovi Úradu geodézie, 
kartografie a katastra Slovenskej republiky. 

   Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 7. februára 2003. 

Poučenie: 

   Proti tomuto rozhodnutiu v zmysle § 18 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 

215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii nie je prípustný opravný prostriedok. 

18. Rozhodnutie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky o štandardizácii 
názvov katastrálnych území z 20. decembra 2002 číslo P-5437/2002 

    Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 4 ods. 2 
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii vydáva toto 
rozhodnutie: 

   Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 1 a ods. 4 zákona 

Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii, so súhlasom 
Ministerstva kultúry č. MK 4735/2002-400 z 18. 9. 2002, MK 4735/2002-400 z 27. 11. 2002, na 
základe súhlasného stanoviska Správy katastra Čadca z 20.8.2002, odporúčacieho stanoviska 
Okresného názvoslovného zboru pri Správe katastra Čadca č.1/2002 z 15.8.2002 a odporúčacieho 
stanoviska Názvoslovnej komisie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky z 
10.10.2002 štandardizuje: 

 názov katastrálneho územia Burkov vrch pre katastrálne územie v obci Olešná v okrese 
Čadca v Ţilinskom kraji, ktoré doteraz v rámci spravovania katastrálneho operátu bolo časťou 
územia obce Olešná a bolo označované Olešná II. Názov katastrálneho územia Burkov vrch 
predstavuje historický názov dominantného geografického objektu v predmetnom území, 
vrchu, ktorý bol štandardizovaný v podobe Burkov vrch v rámci štandardizácie geografických 
názvov Základnej mapy Slovenskej republiky 1:10 000 v okrese Čadca pod č. GK-1634/1994 
dňa 3.6.1994 (Geografické názvy okresu Čadca).  

 názov katastrálneho územia Olešná pre katastrálne územie v obci Olešná v okrese Čadca v 
Ţilinskom kraji, ktoré doteraz v rámci spravovania katastrálneho operátu bolo časťou územia 
obce Olešná a bolo označované Olešná I. Názov tohto katastrálneho územia je identický s 
názvom obce.  

    Názov katastrálneho územia Burkov vrch je v kategórii názvov katastrálnych území na Slovensku 
jedinečný a nezameniteľný. 

   Štandardizované názvy nesídelných geografických objektov (katastrálnych území) z územia 

Slovenskej republiky je záväzný pre vydavateľov kartografických diel, na pouţívanie v tlači a iných 
prostriedkoch masovej komunikácie, v úradnej činnosti štátnych orgánov a obcí. 
    Informácie o štandardizovaných názvoch nesídelných geografických objektov z územia Slovenskej 
republiky na poţiadanie poskytne sekretariát Názvoslovnej komisie Úradu geodézie, kartografie a 
katastra Slovenskej republiky, ktorý sídli v Geodetickom a kartografickom ústave Bratislava, 
Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava. 
    Štandardizovaný názov katastrálneho územia bude zverejnený v Spravodajcovi Úradu geodézie, 
kartografie a katastra Slovenskej republiky. 

   Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 7. februára 2003. 

Poučenie: 

   Proti tomuto rozhodnutiu v zmysle § 18 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 

215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii nie je prípustný opravný prostriedok. 
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19. Rozhodnutie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky o štandardizácii 
názvov katastrálnych území z 20. decembra 2002 číslo P-5438/2002 

    Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 4 ods. 2 
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii vydáva toto 
rozhodnutie: 

   Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 1 a ods. 4 zákona 

Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii, so súhlasom 
Ministerstva kultúry č. MK 4735/2002-400 z 18.9. 2002, MK 4735/2002-400 z 27.11.2002 a na základe 
súhlasného stanoviska Správy katastra Nové Zámky č. 5393/02 z 19.8.2002 , odporúčacieho 
stanoviska Okresného názvoslovného zboru pri Správe katastra Nové Zámky z 14.8.2002 a 
odporúčacieho stanoviska Názvoslovnej komisie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 
republiky z 10.10.2002 štandardizuje: 

 názov katastrálneho územia Horný chotár pre katastrálne územie v obci Salka v okrese Nové 
Zámky v Nitrianskom kraji, ktoré doteraz v rámci spravovania katastrálneho operátu bolo 
časťou územia obce Salka a bolo označované Salka II. Názov katastrálneho územia Horný 
chotár predstavuje historický názov dominantného geografického objektu v predmetnom 
území, ktorý v podobe Horný chotár pouţívajú obyvatelia na pomenovanie pôvodného 
katastrálneho územia Salka II.  

 názov katastrálneho územia Salka pre katastrálne územie v obci Salka v okrese Nové Zámky 
v Nitrianskom kraji, ktoré doteraz v rámci spravovania katastrálneho operátu bolo časťou 
územia obce Salka a bolo označované Salka I. Názov katastrálneho územia Salka je identický 
s názvom obce.  

    Názov katastrálneho územia Horný chotár je v kategórii názvov katastrálnych území na Slovensku 
jedinečný a nezameniteľný. 

   Štandardizované názvy nesídelných geografických objektov (katastrálnych území) z územia 

Slovenskej republiky sú záväzné pre vydavateľov kartografických diel, na pouţívanie v tlači a iných 
prostriedkoch masovej komunikácie a v úradnej činnosti štátnych orgánov a obcí. 
    Informácie o štandardizovaných názvoch nesídelných geografických objektov z územia Slovenskej 
republiky na poţiadanie poskytne sekretariát Názvoslovnej komisie Úradu geodézie, kartografie a 
katastra Slovenskej republiky, ktorý sídli v Geodetickom a kartografickom ústave Bratislava, 
Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava. 
    Štandardizovaný názov katastrálneho územia bude zverejnený v Spravodajcovi Úradu geodézie, 
kartografie a katastra Slovenskej republiky. 

   Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 7. februára 2003. 

Poučenie: 

   Proti tomuto rozhodnutiu v zmysle § 18 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 

215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii nie je prípustný opravný prostriedok. 

20. Rozhodnutie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky o štandardizácii 
názvov katastrálnych území z 20. decembra 2002 číslo P-5439/2002 

    Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 4 ods. 2 
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii vydáva toto 
rozhodnutie: 

   Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 1 a ods. 4 zákona 

Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii, so súhlasom 
Ministerstva kultúry č. MK 4735/2002-400 z 18.9. 2002 , MK 4735/2002-400 z 27.11.2002 a na 
základe stanoviska Správy katastra Nové Zámky č. 5950/02 z 19.8.2002, stanoviska Okresného 
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názvoslovného zboru pri Správe katastra Nové Zámky z 14.8.2002 a odporúčacieho stanoviska 
Názvoslovnej komisie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky z 10.10.2002 
štandardizuje 

 názov katastrálneho územia Veľká tabuľa pre katastrálne územie v obci Dubník v okrese 
Nové Zámky v Nitrianskom kraji, ktoré doteraz v rámci spravovania katastrálneho operátu bolo 
enklávou katastrálneho územia Dubník , bez označenia. Názov katastrálneho územia Veľká 
tabuľa predstavuje historický názov dominantného geografického objektu v predmetnom 
území, poľa, ktorý bol štandardizovaný v podobe Veľká tabuľa v rámci štandardizácie 
Základnej mapy ČSSR 1: 50 000.  

 názov katastrálneho územia Mikulášov dvor pre katastrálne územie v obci Dubník v okrese 
Nové Zámky v Nitrianskom kraji, ktoré doteraz v rámci spravovania katastrálneho operátu bolo 
enklávou katastrálneho územia Dubník, bez označenia. Názov katastrálneho územia 
Mikulášov dvor predstavuje historický názov dominantného geografického objektu v 
predmetnom území, ktorý bol štandardizovaný v podobe Dvor Mikuláš v rámci štandardizácie 
geografických názvov Základnej mapy Slovenskej republiky 1: 10 000 v okrese Nové Zámky 
pod č. GK 1115/1993 dňa 27.7.1993.  

   Názvy katastrálnych území Veľká tabuľa a Mikulášov dvor sú v kategórii názvov katastrálnych území 

na Slovensku jedinečné a nezameniteľné. 

   Štandardizované názvy nesídelných geografických objektov (katastrálnych území) z územia 

Slovenskej republiky sú záväzné pre vydavateľov kartografických diel, na pouţívanie v tlači a iných 
prostriedkoch masovej komunikácie a v úradnej činnosti štátnych orgánov a obcí. 
    Informácie o štandardizovaných názvoch nesídelných geografických objektov z územia Slovenskej 
republiky na poţiadanie poskytne sekretariát Názvoslovnej komisie Úradu geodézie, kartografie a 
katastra Slovenskej republiky, ktorý sídli v Geodetickom a kartografickom ústave Bratislava, 
Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava. 
    Štandardizovaný názov katastrálneho územia bude zverejnený v Spravodajcovi Úradu geodézie, 
kartografie a katastra Slovenskej republiky. 

   Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 7. februára 2003. 

Poučenie: 

   Proti tomuto rozhodnutiu v zmysle § 18 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 

215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii nie je prípustný opravný prostriedok. 

21. Usmernenie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. P - 1219/2002 zo 
dňa 18. 3. 2002, ktorým sa dopĺňa Usmernenie Úradu geodézie, kartografie a katastra 
Slovenskej republiky č. P - 3896/2001 zo dňa 9. 11. 2001, ktorým sa ustanovuje minimálny 
rozsah stránkových dní a stránkových hodín katastrálnych úradov a správ katastra. 

    Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky dopĺňa Usmernenie Úradu geodézie, 
kartografie a katastra Slovenskej republiky č. P - 3896/2001 zo dňa 9. 11. 2001, ktorým sa ustanovuje 
minimálny rozsah stránkových dní a stránkových hodín katastrálnych úradov a správ katastra takto: 

Čl. I 

    Doterajšie znenie Čl. I sa označuje ako odsek (1) a dopĺňa sa odsekom (2), ktorý znie: 

"(2) Prednosta katastrálneho úradu môţe zosúladiť stránkové hodiny katastrálneho úradu a stránkové 
hodiny správy katastra v stredu so stránkovými hodinami štátnych orgánov, ktoré s orgánom štátnej 
správy na úseku katastra sídlia v budove." 

Čl. II 
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    Toto usmernenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2002. 

1. Vyhlásenie platnosti nových súborov geodetických informácií a popisných informácií 
katastra nehnuteľností 

    Vybavuje: Mgr. Marta Koprdová 

   Po obnove katastrálneho operátu novým mapovaním bola vyhlásená platnosť nových súborov 

geodetických informácií a popisných informácií katastra nehnuteľností takto: 

Okres Katastrálne územie Dátum 
Banskobystrický kraj 

Detva Kriváň - intravilán 27.12.2002 
Lučenec Buzitka - intravilán 15.01.2003 
Lučenec Veľké Dravce - intravilán 12.08.2002 

Prešovský kraj 
Levoča Studenec- intravilán 02.12.2002 
Levoča Gánovce- intravilán 27.08.2002 

2. Poskytovanie informácií o bonitovaných pôdno - ekologických jednotkách z katastra 
nehnuteľností 

    Vybavuje: Ing. Ľubica Hudecová 

   Správy katastra zapísali do katastra nehnuteľností registre obnovenej evidencie pozemkov, 

vyhotovené podľa zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k 
pozemkom v znení neskorších predpisov, v týchto katastrálnych územiach: 

Okres Katastrálne územie Dátum 
Bratislavský kraj  

Malacky 
Plavecký Štvrtok I. 03.12.2002 
Plavecký Štvrtok II. 03.12.2002 

Senec Veľký Biel 30.06.2002 
Trnavský kraj 

Dunajská Streda Bučuháza 30.08.2002 

Galanta 
Čierny Brod III 30.06.2002 
Hody 30.06.2002 
Nebojsa 30.09.2002 

Hlohovec Bojničky 31.05.2002 

Senica 
Jablonica 31.05.2002 
Stráţe nad Myjavou 30.06.2002 
Šaštín 31.05.2002 

Skalica Lopašov 30.06.2002 

Trnava 
Smolenická Nová Ves 31.03.2002 
Špačince 30.04.2002 

Trenčiansky kraj 

Bánovce nad Bebravou 

Malá Hradná 30.06.2002 
Biskupice 30.04.2002 
Dolné Drţkovce 30.06.2002 
Vysočany 30.09.2002 
Dubnička 30.09.2002 

Ilava 
Tuchyňa 27.05.2002 
Sedmerovec 31.10.2002 

Povaţská Bystrica Podmanín 25.02.2002 

http://www.geodesy.gov.sk/wwwzakon/180-95/180-95a.htm
http://www.geodesy.gov.sk/wwwzakon/180-95/180-95a.htm


Podskalie 21.05.2002 
Šebešťanová 10.06.2002 

Púchov Zubák 31.05.2002 
Trenčín Horné Motešice 06.09.2002 

Nitriansky kraj 

Komárno 
Martovce 15.11.2002 
Kameničná 06.12.2002 

Levice 

Málaš 31.01.2002 
Preseľany nad Ipľom 30.04.2002 
Tehla 31.05.2002 
Malé Krškany 02.08.2002 
Turá 02.08.2002 
Uhliská 02.08.2002 
Podluţany 18.07.2002 
Dolné Zbrojníky 11.09.2002 
Horné Zbrojníky 12.09.2002 
Malinovec 13.09.2002 
Plavé Vozokany 30.09.2002 
Horné Semerovce 14.11.2002 
Lontov 04.12.2002 

Nitra 
Veľké Záluţie 18.06.2002 
Vajka nad Ţitavou 25.09.2002 

Nové Zámky 
Veľká Maňa 10.10.2002 
Svätuša 27.11.2002 
Belek 20.11.2002 

Šaľa 
Močenok 30.04.2002 
Neded 30.06.2002 

Ţilinský kraj  
Bytča Hlboké nad Váhom 31.10.2002 

Čadca 
Dunajov 15.11.2002 
Zákopčie 15.11.2002 

Dolný Kubín Vyšný Kubín 31.05.2002 

Kysucké Nové Mesto 
Rudinská 30.06.2002 
Povina 31.10.2002 

Liptovský Mikuláš 

Beňadiková 31.03.2002 
Malé Borové 31.03.2002 
Jamník 31.03.2002 
Lazisko 30.06.2002 
Liptovský Trnovec 28.02.2002 
Dúbrava 30.08.2002 
Huty 30.09.2002 
Jalovec 31.07.2002 
Veľké Borové 30.09.2002 

Martin 
Krpeľany 30.06.2002 
Turčianske Kľačany 31.03.2002 
Ratkovo 07.01.2003 

Námestovo Vasiľov 30.06.2002 

Ruţomberok 
Hubová 31.03.2002 
Ľubochňa 30.09.2002 

Ţilina 

Divinka 24.06.2002 
Hôrky 24.06.2002 
Šuja 23.06.2002 
Turie 14.10.2002 



Bitarová 19.08.2002 
Bytčica 26.09.2002 

Banskobystrický kraj 

Banská Bystrica 
Tajov 01.07.2002 
Kostiviarska 16.12.2002 
Špania Dolina 16.12.2002 

Brezno Horná Lehota 01.07.2002 
Krupina Cerovo 01.08.2002 

Lučenec 

Jelšovec 08.10.2002 
Šíd 09.10.2002 
Budiná 15.10.2002 
Čakanovce 28.11.2002 
Divín 28.11.2002 
Lupoč 28.11.2002 
Mikušovce 28.11.2002 
Prša 28.11.2002 
Rapovce 28.11.2002 

Revúca Polina 15.06.2002 

Rimavská Sobota 

Dulovo 31.03.2002 
Gemerček 31.03.2002 
Jestice 31.03.2002 
Lenka 31.03.2002 
Neporadza 31.03.2002 
Tachty 31.03.2002 
Uzovská Panica 31.03.2002 
Vieska nad Blhom 30.06.2002 
Zacharovce 30.06.2002 
Ţíp 31.03.2002 
Janice 01.10.2002 
Gemerské Michalovce 01.10.2002 
Rimavská Lehota 01.10.2002 
Rimavské Janovce 01.10.2002 
Husiná 15.12.2002 
Krokava 15.12.2002 
Niţný Blh 15.12.2002 
Rakytník 15.12.2002 
Rimavská Sobota 15.12.2002 
Španie Pole 15.12.2002 

Veľký Krtíš 

Pôtor 05.04.2002 
Čebovce 24.05.2002 
Dolné Príbelce 27.06.2002 
Stredné Plachtince 08.07.2002 
Opatovská Nová Ves 15.07.2002 
Vrbovka 16.07.2002 
Balog nad Ipľom 30.08.2002 
Ţelovce 11.09.2002 
Nenince 19.09.2002 
Kiarov 06.12.2002 
Horné Príbelce 18.12.2002 
Brusník 20.12.2002 

Zvolen 
Tŕnie 23.07.2002 
Rybáre 22.08.2002 

Ţarnovica Psiare 01.09.2002 



Hrabičov 01.09.2002 
Ţiar nad Hronom Šášovské Podhradie 05.11.2002 

Prešovský kraj 

Bardejov 

Kučín 01.06.2002 
Malcov 30.06.2002 
Hrabské 01.11.2002 
Vyšná Polianka 01.11.2002 
Niţná Polianka 01.11.2002 
Stebnícka Huta 01.11.2002 
Smilno 01.11.2002 
Kochanovce 01.11.2002 
Rešov 01.11.2002 
Olšavce 01.11.2002 
Komárov 01.11.2002 
Janovce 01.11.2002 

Humenné 

Karná 31.05.2002 
Prituľany 30.06.2002 
Černina 31.10.2002 
Niţná Jablonka 31.05.2002 
Porúbka pri Chlmci 31.05.2002 

Keţmarok 
Lysá nad Dunajcom 30.06.2002 
Huncovce 30.09.2002 
Výborná 30.09.2002 

Medzilaborce 
Radvaň nad Laborcom 28.06.2002 
Čertiţné 30.09.2002 

Poprad 

Švábovce 30.06.2002 
Machalovce 01.07.2002 
Štôla 01.09.2002 
Veľký Slavkov 25.11.2002 
Spišské Bystré 25.11.2002 
Matejovce 25.11.2002 
Hozelec 12.12.2002 

Prešov 

Janov 31.12.2001 
Haniska 31.12.2001 
Záborské 31.05.2002 
Veľký Šariš 31.10.2002 

Snina Dlhé nad Cirochou 01.10.2002 
Stará Ľubovňa Niţné Ruţbachy 31.10.2002 

Stropkov 

Staškovce 01.07.2002 
Makovce 01.07.2002 
Kolbovce 01.10.2002 
Malá Poľana 01.01.2003 
Potôčky 01.01.2003 
Vislava 01.01.2003 
Vojtovce 01.01.2003 

Svidník 

Belejovce 30.04.2002 
Dobroslava 30.04.2002 
Krajná Poľana 30.06.2000 
Okrúhle 30.06.2000 
Roztoky 30.06.2000 
Svidnička 30.04.2002 
Štefurov 30.06.2000 
Vagrinec 31.10.2001 



Vápeník 30.04.2002 
Jurkova Voľa 30.06.2000 
Kračúnovce 30.06.2000 
Vyšný Komárnik 30.04.2002 
Beňadikovce 31.10.2002 
Dlhoňa 30.04.2002 
Fijaš 31.07.2002 
Havranec 31.07.2002 
Kapišová 31.07.2002 
Kuková 31.07.2002 
Kurimka 31.10.2002 
Lúčka 31.07.2002 
Mičakovce 31.07.2002 
Niţná Pisaná 31.07.2002 
Niţný Komárnik 28.06.2002 
Rovné pri Svidníku 31.10.2002 
Šarišský Štiavnik 31.07.2002 
Vyšná Pisaná 31.07.2002 
Vyšný Orlík 31.10.2002 

Košický kraj 

Gelnica 
Stará Voda 11.02.2002 
Prakovce 27.02.2002 
Smolnícka Huta 30.09.2002 

Košice II Pereš 31.07.2002 

Košice IV 
Krásna nad Hornádom 31.03.2002 
Vyšné Opátske 30.09.2002 

Košice - okolie 

Čečejovce 30.06.2002 
Mokrance 30.04.2002 
Nový Salaš 30.06.2002 
Slanská Huta 30.06.2002 
Kecerovský Lipovec 30.06.2002 
Seňa 30.06.2002 
Trsťany 30.06.2002 
Drienovec 30.09.2002 
Bohdanovce 31.07.2002 

Michalovce 

Lastomír 30.04.2002 
Bánovce nad Ondavou 30.06.2002 
Lesné 30.04.2002 
Maťovce 30.06.2002 
Slavkovce 30.06.2002 
Oborín 31.07.2002 
Tušická Nová Ves 30.09.2002 
Ţbince 30.09.2002 

Roţňava 

Betliar 30.04.2002 
Lúčka pri Hrhove 30.06.2002 
Roţňavské Bystré 30.04.2002 
Kečovo 30.09.2002 
Rozloţná 30.09.2002 

Sobrance 

Blatná Polianka 30.06.2002 
Svätuš 30.06.2002 
Veľké Revištia 30.06.2002 
Baškovce 30.09.2002 
Lekárovce 28.06.2002 



Vojnatina 28.06.2002 

Spišská Nová Ves 
Harichovce 01.07.2002 
Šafárka 09.09.2002 
Olšavka 03.12.2002 

Trebišov 
Malý Ruskov 01.12.2002 
Veľký Ruskov 01.12.2002 
Hriadky 01.12. 2002 

    Od uvedeného dátumu poskytujú správy katastra z katastrálneho operátu v uvedených 
katastrálnych územiach informácie o bonitovaných pôdno - ekologických jednotkách. 

3. Prehľad zmien hraníc a výmer katastrálnych území a obcí v roku 2002 v Slovenskej republike 

Spracovala: Ing. Gabriela Stupková 

    Zmeny hraníc a výmer katastrálnych území a obcí v roku 2002 v Slovenskej republike vznikli: 

a) na základe uznesení vlády Slovenskej republiky, 
b) v dôsledku tvorby základnej mapy Slovenskej republiky veľkej mierky, pri tvorbe vektorovej 
katastrálnej mapy, pri spracovaní zjednodušeného registra pôvodného stavu, pri spracovaní registra 
obnovenej evidencie pozemkov a v dôsledku opráv výmer zistených pri uţívaní operátu katastra 
nehnuteľností. 

Obec (súčasne aj 
katastrálne územie, ak 
nová výmera obce a 

katastrálneho územia sú 
zhodné) 

Katastrálne územie (ak 
názov a nová výmera 
obce a katastrálneho 
územia sú rozdielne) 

Výmera (ha) 
k 1.1.2002 

Výmera (ha) 
k 1.1.2003 

TRNAVSKÝ KRAJ 
Okres Dunajská Streda 

Kostolné Kračany   1391,5795 1391,5795 

  Kynceľove Kračany 112,6949 104,8646 

  Pinkove Kračany 138,9023 225,6949 

  Moravské Kračany 144,2491 65,2868 

Kútniky   1097,6199 1098,6301 

  Heďbeneéte 337,7861 338,7963 

Povoda   601,8127 600,8025 

  Pódafa 187,2104 186,2002 

Okres Galanta 

Galanta   3395,0080 3392,6540 

  Galanta 2321,6517 2321,6669 

  Nebojsa 480,1875 477,8183 

Matúškovo   1196,7191 1196,7101 

Sereď   3045,8103 3045,3658 

  Sereď 2875,3769 2874,9324 

Sládkovičovo   3707,9958 3706,9440 

  Sládkovičovo 2910,5394 2909,4876 

Okres Senica 

Senica   5033,0981 5033,0981 

  Kunov 716,9460 716,7081 

  Senica nad Myjavou 4316,1521 4316,3900 



TRENČIANSKY KRAJ 
Okres Bánovce nad Bebravou  

Brezolupy   633,7341 633,8089 

Šípkov   1155,6035 1155,7076 

Uhrovec   2294,8790 2294,8443 

  Látkovce 591,4422 591,4075 

Vysočany   432,0844 432,0831 

Okres Ilava 

Dubnica nad Váhom   4913,6990 4913,6966 

  Prejta 1860,5481 1860,5457 

Okres Nové Mesto nad Váhom 

Povaţany   874,6428 874,8328 

Okres Povaţská Bystrica  

Dolný Lieskov   1647,2716 1647,0701 

  Dolný Lieskov 310,1253 309,9238 

Okres Púchov  

Beluša   5133,8508 5134,3154 

  Hloţa-Podhorie 1452,9886 1453,4532 

Dohňany   2875,5462 2875,2118 

  Zbora 1277,4685 1277,1341 

Lúky   773,6765 773,5619 

NITRIANSKY KRAJ 
Okres Komárno  

Kameničná   3455,2260 3451,2194 

Veľké Kosihy   2443,0704 2440,3352 

ŢILINSKÝ KRAJ 
Okres Dolný Kubín  

Dolný Kubín   5505,5340 5505,4711 

  Kňaţia 768,6461 768,5832 

Krivá   1887,0314 1887,7031 

Medzibrodie nad Ondavou   657,5910 657,5974 

Okres Liptovský Mikuláš  

Liptovský Mikuláš   6996,7731 6996,7731 

  Benice pri Lipt. Mikuláši 517,5259 517,5318 

  Bodice 583,9471 583,9412 

Okres Ruţomberok  

Ruţomberok   12677,4447 12617,9797 

  Ruţomberok 11534,2512 11528,7862 

Okres Turčianske Teplice  

Abramová   1263,5789 1263,5028 

  Polerieka 543,2666 543,1905 

Ondrašová   698,2468 698,2110 

Okres Tvrdošín  

Habovka   2915,1569 2941,3774 

Hladovka   1809,9931 1809,7603 

Oravský Biely Potok   1844,6820 1844,7435 

Suchá Hora   2185,4507 2185,4604 



Štefanov nad Oravou   1234,8469 1234,8470 

  Dolný Štefanov 467,8728 467,8725 

  Horný Štefanov 766,9741 766,9745 

Vitanová   6589,4376 6589,3602 

BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ 
Okres Banská Bystrica 

Banská Bystrica   10336,8327 10336,8327 

  Banská Bystrica 1484,9832 1485,0371 

  Radvaň 3325,5436 3325,4897 

Okres Banská Štiavnica  

Banská Štiavnica   4673,1218 4673,1202 

  Banky 1384,1975 1384,1959 

Banská Belá   2107,9709 2107,9675 

Močiar   2091,7435 2091,8920 

Podhorie   2163,9319 2163,9165 

  Teplá 1199,6835 1199,6857 

  Ţakýl 964,2484 964,2308 

Okres Lučenec  

Budiná   1731,0105 1730,2915 

Biskupice   787,9580 787,9932 

Kalonda   879,6482 881,7226 

Kotmanová   1678,6302 1678,7860 

Radzovce   1878,8800 1878,8751 

Ratka   1260,2991 1260,3207 

Veľké Dravce   953,2641 953,2641 

  Veľké Dravce 953,2641 827,5788 

  Záloţná 0 125,6853 

Okres Poltár  

České Brezovo   3892,6463 3856,8600 

  České Brezovo 2874,3619 2838,5756 

  Zlatno 0 35,7863 

Ďubákovo   639,7810 639,2242 

Mládzovo   797,8363 797,8366 

Okres Revúca  

Chyţné   1952,0305 1954,9364 

Okres Rimavská Sobota 

Ţíp   635,5428 637,0169 

Okres Veľký Krtíš  

Čebovce   1620,9201 1621,0455 

Dolné Plachtince   988,6771 988,6389 

Modrý Kameň   1962,6654 1964,3270 

Nenince   1345,3394 1347,5072 

Vinica   3075,7536 3075,7535 

Okres Ţarnovica  

Ţarnovica   3039,8297 3039,8950 

  Revištské Podzámčie 554,7073 554,7726 

Hronský Beňadik   922,6048 923,4621 



  Hronský Beňadik 733,6151 726,0795 

  Psiare 188,9897 197,3826 

Orovnica   1424,5992 1424,5705 

Píla   2579,0981 2567,4868 

Veľké Pole   3561,9104 3561,9692 

Ţupkov   1024,0130 1035,6486 

PREŠOVSKÝ KRAJ 
Okres Bardejov 

Bardejov   7277,0447 7279,9082 

  Bardejov 5667,9675 5670,8323 

  Bardejovská Nová Ves 706,6655 706,6642 

Abrahámovce   589,9275 589,9306 

Bartošovce   1123,1935 1123,1936 

Bogliarka   938,7045 939,0923 

Buclovany   409,6235 409,6243 

Cigeľka   1598,7260 1598,4435 

Frička   828,1800 827,8555 

Fričkovce   935,0979 935,0884 

Haţlín   2009,3574 2009,3170 

Hertník   1797,6157 1797,4984 

Hrabovec   785,4711 785,4714 

Hutka   369,8222 369,4367 

Jedlinka   455,9594 455,9809 

Koţany   519,9937 520,1067 

Kruţlov   1013,9852 1014,2588 

Kučín   719,4381 719,4377 

Lenartov   1477,0901 1476,4179 

Livov   2637,5291 2637,5552 

Lukov   2857,3041 2857,3055 

  Venécia 579,3089 579,3103 

Marhaň   1038,0056 1037,9073 

Mikulášová   799,7107 799,7024 

Osikov   1087,4147 1387,3773 

Petrová   1429,7090 1429,7096 

Poliakovce   753,1914 753,1915 

Raslavice   1646,0988 1646,0621 

  Niţné Raslavice 951,1518 951,2219 

  Vyšné Raslavice 694,9470 694,8402 

Šarišské Čierne   1400,9142 1401,6915 

Zborov   1983,3202 1963,0662 

Okres Humenné  

Karná   1026,1476 1021,5057 

Prituľany   648,2175 648,1518 

Zubné   1955,1615 1955,1307 

Okres Keţmarok  

Červený Kláštor   301,5829 304,2503 



Lechnica   1252,5901 1252,5186 

Majere   135,4903 133,1138 

Osturňa   4124,0563 4123,6596 

Spišská Stará Ves   1756,0180 1753,0506 

  Lysá nad Dunajcom 88,1231 88,3360 

  Spišská Stará Ves 1667,8949 1664,9275 

Veľká Franková   1063,7757 1063,4981 

Okres Levoča 

Bijacovce   1659,2650 1659,5415 

Ordzovany   1207,9982 1207,9127 

Studenec   830,8886 830,3499 

Okres Medzilaborce  

Palota   2412,3268 2411,5767 

Okres Poprad  

Gánovce   782,9468 783,2148 

  Gánovce 308,4219 308,6899 

Gerlachov   526,8586 526,7578 

Jánovce   961,7328 967,6811 

  Machalovce 562,6782 568,6265 

Lučivná   1875,7647 1876,5505 

Mengušovce   896,2745 894,4769 

Mlynica   765,1116 777,5832 

Poprad   6302,4979 6303,5870 

  Matejovce 1132,7167 1132,4351 

  Poprad 1600,1666 1601,4859 

Svit   450,6465 450,5520 

Štôla   255,4930 255,5122 

Štrba   4347,2227 4347,2397 

Šuňava   2640,6136 2640,6054 

  Niţná Šuňava 1858,8743 1858,8661 

Švábovce   906,1420 917,3596 

Veľký Slavkov   1221,5926 1234,7214 

Okres Prešov  

Demjata   1149,6191 1149,6500 

Drienov   2025,7355 2026,7387 

Drienovská Nová Ves   648,4163 648,4224 

Geraltov   1066,9895 1066,6443 

  Geraltov 481,0933 481,1096 

  Závadka 219,2544 219,0158 

  Ţatkovce 366,6418 366,5189 

Hermanovce   1593,9044 1596,2381 

Janov   472,0637 472,0387 

Kapušany   1130,9808 1130,9834 

Ľubotice   827,7939 827,6919 

Mirkovce   954,6222 954,6335 

Ondrašovce   435,6297 435,5944 



Prešov   7111,5280 7111,6300 

  Niţná Šebastová 852,4477 852,5497 

Štefanovce   525,1592 525,1205 

  Štefanovce 525,1592 357,0383 

  Nové 0 168,0822 

Tulčík   1281,8205 1280,9522 

Veľký Slivník   608,9516 608,6620 

Záhradné   883,5840 877,2627 

Okres Sabinov 

Drienica   977,7852 1021,6845 

Raţňany   1141,6387 1136,8700 

Sabinov   2383,0288 2339,1295 

  Orkucany 597,2997 582,7332 

  Sabinov 1785,7291 1233,5369 

  Zálesie 0 522,8594 

Uzovský Šalgov   638,1556 642,9243 

Okres Snina 

Dlhé nad Cirochou   2629,4732 2630,1042 

Kolonica   2718,0735 2718,0708 

Okres Stará Ľubovňa  

Hniezdne   1806,9103 1798,1280 

Ľubotín   1086,1960 1084,4548 

Matysová   1043,3342 1043,0321 

Obručné   586,1607 585,9882 

Pusté Pole   323,8939 323,8988 

Ruská Voľa nad Popradom   602,2353 602,3200 

Okres Stropkov  

Bţany   1706,3579 1706,3972 

  Valkov 955,9445 955,9838 

Okres Svidník  

Bodruţal   723,1114 723,7803 

Giraltovce   1104,6169 1104,6169 

  Giraltovce 1104,6169 997,8329 

  Stredná Hora 0 106,7840 

Matovce   401,0001 398,9610 

Svidník   1992,1277 1992,1474 

Okres Vranov nad Topľou  

Hencovce   682,8983 686,2451 

KOŠICKÝ KRAJ 
Okres Košice II 

Košice II   7993,7253 7993,7253 

  Luník 0 106,3255 

  Grunt 0 180,4050 

  Terasa 698,3177 591,9922 

  Myslava 857,9224 677,5174 

Okres Košice IV  

Košice IV   5998,2104 5998,2104 



  Barca 1392,1716 1416,1923 

  Juţné Mesto 1111,1762 898,6399 

  Jazero 0 365,4114 

  Krásna 2518,7318 2381,9962 

  Šebastovce 437,3851 443,5458 

  Vyšné Opátske 97,8619 97,6947 

Okres Košice - okolie 

Bohdanovce   593,7967 593,7962 

Hodkovce   758,3133 758,3031 

Hýľov   2387,7431 2386,1103 

Niţný čaj   294,6134 294,6275 

Vyšný čaj   482,7290 482,7605 

Okres Michalovce 

Ptrukša   693,5053 693,5896 

Okres Roţňava 

Honce   808,6166 808,9960 

Hrušov   1678,9300 1680,0961 

Roţňavské Bystré   793,8983 793,8239 

Lipovník   1272,3550 1272,3170 

Drnava   2689,6635 2690,6281 

Rudná   750,5309 749,3834 

Okres Sobrance  

Baškovce   621,4125 621,4233 

Beţovce   2950,8140 2950,7297 

Bunkovce   778,9847 778,9642 

Jasenov   721,2854 721,2850 

Jenkovce   1485,3226 1485,2699 

Kalibabovce   382,5851 382,5733 

Koromľa   1303,5646 1303,4890 

Krčava   873,4577 873,4795 

Kristy   789,9870 789,9874 

Lekárovce   1235,2688 1226,8759 

Niţné Nemecké   724,5984 724,6055 

Orechová   339,5667 339,5867 

Podhoroď   1660,9086 1660,9028 

Porúbka   1082,1876 1082,7991 

Sobrance   1067,5410 1067,5410 

  Sobrance 857,2712 857,7833 

Tašuľa   602,2724 602,2726 

Tibava   1064,8947 1065,7283 

Vojnatina   769,1215 768,7787 

Okres Trebišov 

Lastovce   1525,6028 1525,5926 

Malý Horeš   1920,9628 1920,9628 

  Malý Horeš 1920,9628 1073,1535 

  Nový Horeš 0 847,8093 



Zemplínska Nová Ves   1070,3135 1070,4109 

  Zemplínsky Klečenov 398,1321 398,2295 

Stanča   549,8327 549,7455 

4. Vydanie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti fyzických osôb na overovanie 
činností podľa § 6 písm. a) aţ e) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii 

    Vybavuje: Lucia Miklušová 

    Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky vydal nasledovné osvedčenia o získaní 
osobitnej odbornej spôsobilosti na overovanie činností podľa § 6 písm. a) aţ e) zákona NR SR č. 
215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii: 

Evidenčné 
číslo 

Meno 
Dátum 

osvedčenia 
349/2002 Ing. Bartko Branislav 07.10.2002 
350/2002 Ing. Orsághová Denisa 07.10.2002 
351/2002 Ing. Ján Dzurišin 06.11.2002 
352/2002 Ing. Ľubica Janičeková 06.11.2002 
353/2002 Ing. Miroslava Bonkalová 06.11.2002 
354/2002 Ing. Marek Illéš 06.11.2002 
355/2002 Ing. Marcel Sedláček 06.11.2002 
356/2002 Ing. Miroslava Nekolová 06.11.2002 
357/2002 Ing. Peter Ladislav 06.11.2002 
358/2002 Ing. Peter Ondruš 06.11.2002 
359/2002 Ing. Ivana Zemková 27.01.2003 
360/2002 Ing. Teodor Halás 27.01.2003 
361/2002 Ing. Andrea Šterbáková 27.01.2002 

5. Mapové tituly vydané v rámci edičného plánu Úradu geodézie, kartografie a katastra 
Slovenskej republiky na rok 2002 

    Vybavuje: Ing. Eva Miklušová 

    V roku 2002 boli vydané nasledovné mapové tituly: 

 Základná mapa Slovenskej republiky 1:10 000 (obnovené vydanie) v celkovom počte 81 
mapových listov : 
25-44-03; 26-13-07; 26-44-25; 35-14-13; 35-21-13; 36-32-11,14,15,16,19,20,21,22,23,24,25; 
37-31-03,07, 08; 44-24-25; 46-12-03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13, 14,16,19,21,22,23,24; 
46-22-11,12,14,15,16,17,18,19, 20, 22, 23,24,25; 47-11-02; 36-31-13,14; 44-24-01,03; 46-24-
02,03,04,05,09; 47-11-01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17, 21,22; 47-12-01,06  

 Základná mapa Slovenskej republiky 1:10 000 (nezmenené vydanie) v celkovom počte 11 
mapových listov: 
44-22-12; 44-22-17; 25-42-06; 26-32-16,21; 35-14-14; 37-42-15,19; 44-23-05; 44-24-10; 45-
12-02  

 Základná mapa Slovenskej republiky 1 : 25 000 (prvé vydanie) v celkovom počte 14 
mapových listov: 
36-344; 37-311; 46-121; 46-122; 36-341; 36-342; 37-111; 37-112; 46-123; 46-124; 46-144; 
46-221; 46-222; 46-311  

 Základná mapa Slovenskej republiky 1 : 50 000 (obnovené vydanie) v celkovom počte 30 
mapových listov: 
27-23; 27-13; 27-24; 27-31; 27-33; 27-34; 27-41; 27-42; 27-43; 27-44; 28-13; 28-14; 28-31; 
28-32; 28-33; 28-34; 37-12; 37-14; 37-21; 37-22; 37-24; 37-32; 37-42; 38-11; 38-12; 38-13; 
38-14; 38-32; 46-31; 46-33  

http://www.geodesy.gov.sk/wwwzakon/215-95/215-95-6.htm
http://www.geodesy.gov.sk/wwwzakon/215-95/215-95-6.htm


 Základná mapa Slovenskej republiky 1 : 100 000 (obnovené vydanie) v celkovom počte 9 
mapových listov: 
26-2; 26-4; 27-4; 28-3; 35-3; 36-2; 36-4; 37-3; 46-2  

 Základná mapa Slovenskej republiky 1 : 200 000 (obnovené vydanie) v celkovom počte 4 
mapové listy: 
34; 44; 45; 46  

 6. Zmena v zloţení Názvoslovnej komisie Úradu geodézie, kartografie a katastra SR 
     Vybavuje: Ing. Eva Miklušová 
     V súlade s Čl. III Rozhodnutia predsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 

republiky z 18. novembra 1996 č. P-3902/1996 o zriadení Názvoslovnej komisie bola 
menovaná za členku Názvoslovnej komisie ÚGKK SR Ing. Marta Pančíková zo Štatistického 
úradu Slovenskej republiky, Doc. Ing. Imrich Horňanský PhD z Úradu geodézie, kartografie a 
katastra Slovenskej republiky a za podpredsedníčku Ing. Eva Miklušová. 
    Činnosť v komisii ukončila Mgr. Radomíra Smyčková. 

 7. Doplnenie zoznamu katastrálnych území s povinnou aktualizáciou vektorovej 
katastrálnej mapy 

     Vybavuje: Ing. Július Višniar 
     Správy katastra určili povinnosť aktualizácie vektorovej katastrálnej mapy v súlade so 

súborom popisných informácií v týchto katastrálnych územiach: 

Okres Katastrálne územie Dátum 

Trnavský kraj 

Galanta Horný Čepeň 01.10.2002 
Galanta Stredný Čepeň 01.10.2002 

Trenčiansky kraj 

Bánovce nad Bebravou Dubnička 30.09.2002 
Bánovce nad Bebravou Vysočany 30.09.2002 
Povaţská Bystrica Dolný Lieskov 01.10.2002 
Povaţská Bystrica Hatné 01.10.2002 
Povaţská Bystrica Podvaţie 15.01.2003 
Povaţská Bystrica Šebešťanová 15.01.2003 
Povaţská Bystrica Vrchteplá 01.10.2002 
Povaţská Bystrica Záskalie 01.10.2002 
Prievidza Čereňany 01.10.2002 
Prievidza Oslany 15.01.2003 
Prievidza Vyšehradné 01.10.2002 

Nitriansky kraj 

Levice Malý Kiar 20.08.2002 
Levice Uhliská 30.10.2002 

Ţilinský kraj 

Kysucké Nové Mesto Povina - extravilán 01.12.2002 
Liptovský Mikuláš Benice pri Liptovskom Mikuláši 03.10.2002 
Liptovský Mikuláš Iţipovce 03.10.2002 
Liptovský Mikuláš Liptovská Ondrašová 17.12.2002 
Liptovský Mikuláš Prosiek 04.11.2002 
Martin Rakovo 30.09.2002 
Martin Dolný Kalník 30.09.2002 
Martin Ratkovo 07.01.2003 
Martin Turčiansky Ďur 30.09.2002 
Námestovo Beňadovo 02.09.2002 
Turčianske Teplice Dolný Turček 01.08.2002 
Turčianske Teplice Dvorec nad Turcom 05.11.2002 
Turčianske Teplice Kaľamenová 02.12.2002 

http://www.geodesy.gov.sk/sgn/RozOZriadNK.htm
http://www.geodesy.gov.sk/sgn/RozOZriadNK.htm
http://www.geodesy.gov.sk/sgn/zlozenieNK.htm


Turčianske Teplice Moškovec 20.01.2003 
Tvrdošín Dolný Štefanov 01.07.2002 
Tvrdošín Suchá Hora 01.12.2002 

Banskobystrický kraj 

Banská Bystrica Pohronský Bukovec 03.02.2003 
Detva Kriváň - intravilán 27.12.2002 
Krupina Kostolné Moravce 01.01.2003 
Krupina Opatovské Moravce 01.01.2003 
Krupina Sudince 01.01.2003 
Lučenec Buzitka - intravilán 15.01.2003 
Lučenec Ratka 06.09.2002 
Lučenec Veľké Dravce - intravilán 12.08.2002 
Revúca Chyţné 15.11.2002 
Rimavská Sobota Hubovo 15.07.2002 
Rimavská Sobota Ivanice 15.07.2002 
Rimavská Sobota Radnovce 15.07.2002 
Veľký Krtíš Modrý Kameň 25.11.2002 
Veľký Krtíš Nenince 25.11.2002 
Zvolen Hronská Breznica 30.06.2002 
Zvolen Tŕnie 30.09.2002 
Ţarnovica Dolné Hámre 01.12.2002 
Ţarnovica Hrabičov 01.01.2003 
Ţarnovica Psiare 01.01.2003 
Ţarnovica Revištské Podzámčie 01.01.2003 
Ţarnovica Rudno nad Hronom 01.08.2002 
Ţarnovica Ţupkov 01.12.2002 
Ţiar nad Hronom Kunešov 01.07.2002 

Prešovský kraj 

Prešov Prešov-časť (Pod Táborom) 30.09.2002 
Prešov Závadka 30.09.2002 
Prešov Ţatkovce 17.12.2002 
Bardejov Cigeľka 10.09.2002 
Bardejov Frička 23.07.2002 
Bardejov Jedlinka 08.07.2002 
Humenné Černina 30.09.2002 
Levoča Beharovce 02.09.2002 
Levoča Spišský Hrhov 23.12.2002 
Levoča Studenec - intravilán 02.12.2002 
Medzilaborce Krivá Oľka 07.11.2002 
Medzilaborce Repejov 19.11.2002 
Poprad Gánovce - intravilán 27.08.2002 
Poprad Mengusovce 10.12.2002 
Sabinov Bajerovce - extravilán 31.10.2002 
Sabinov Ostrovany 30.06.2002 
Snina Jalová 31.10.2002 
Snina Veľká Poľana 15.10.2002 
Stará Ľubovňa Matysová 30.08.2002 
Stropkov Mrázovce 30.06.2002 
Stropkov Valkov 30.06.2002 
Svidník Havranec 31.12.2002 
Svidník Niţný Orlík 01.07.2002 



Svidník Vápeník 31.12.2002 
Vranov nad Topľou Cabov 01.10.2002 
Vranov nad Topľou Niţný Hrabovec 01.02.2003 

Košický kraj 

Košice - okolie Bohdanovce 01.08.2002 
Košice - okolie Hýľov 30.09.2002 
Košice - okolie Kalša 01.08.2002 
Košice - okolie Niţný Čaj 16.12.2002 
Košice - okolie Vyšný Čaj 30.10.2002 
Michalovce Kusín 20.12.2002 
Michalovce Stretava 30.09.2002 
Michalovce Vojany 20.12.2002 
Michalovce Závadka 20.12.2002 
Sobrance Blatná Polianka 06.08.2002 
Sobrance Blatné Remety 06.08.2002 
Sobrance Blatné Revištia 06.08.2002 
Sobrance Choňkovce 06.08.2002 
Sobrance Podhoroď - časť 08.11.2002 
Sobrance Sejkov 06.08.2002 
Sobrance Vyšná Rybnica 06.08.2002 
Trebišov Biel 15.08.2002 
Trebišov Višňov 01.10.2002 

  
     Od uvedeného dátumu je vyhotoviteľ geometrického plánu povinný predloţiť na overenie 

správe katastra dokumentáciu podľa § 3, 94 a 103 vyhlášky ÚGKK SR č. 79/1996 Z. z., ktorou 
sa vykonáva zákon NR SR o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k 
nehnuteľnostiam, v znení vyhlášky ÚGKK SR č. 72/1997 Z. z. a vyhlášky ÚGKK SR č. 
533/2001 Z. z. 

    Aktuálny stav súborov geodetických informácií KN Slovenskej republiky spravovaných vo 

forme vektorovej katastrálnej mapy. Údaje sú aktualizované k 15.05.2003. 

 

http://www.geodesy.gov.sk/wwwzakon/79-96/79-96-3.htm
http://www.geodesy.gov.sk/wwwzakon/79-96/79-96-94.htm
http://www.geodesy.gov.sk/wwwzakon/79-96/79-96-103.htm
http://www.geodesy.gov.sk/wwwzakon/79-96/79-96-103.htm
http://www.geodesy.gov.sk/wwwzakon/79-96/79-96-103.htm
http://www.geodesy.gov.sk/wwwzakon/79-96/79-96-103.htm
http://www.geodesy.gov.sk/kataster/vkm/aktual/Vkmframe.htm
http://www.geodesy.gov.sk/kataster/vkm/aktual/Vkmframe.htm

