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ÚRADU GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

______________________________________________________
Ročník XLII. 2010

V Bratislave 18. 6. 2010

čiastka 2

______________________________________________________

je určený: - organizáciám Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,
- štátnym orgánom na úseku katastra nehnuteľností,
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Normatívna časť

čiastka 2

Čl. III
Kontrola inventarizovaných spisov
na správe katastra
(1) Katastrálny úrad v dostatočnom časovom predstihu pred dňom uvedeným v harmonograme transportu
vykoná kontrolu úplnosti a kvality inventarizovaných
spisov na všetkých správach katastra v jeho územnej
pôsobnosti.
(2) Katastrálny úrad vykoná kontrolu úplnosti a kvality
inventarizovaných spisov tak, že:

4.
Usmernenie
Úradu geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky
č. OKP - 3597/2010 - 433 zo dňa 03. 06. 2010
na kontrolu a preberanie inventarizovaných spisov
registra V do Centrálneho elektronického
registratúrneho strediska
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky v súlade so Smernicami na tvorbu a vydávanie
predpisov v pôsobnosti úradu z 31. augusta 1998,
č. S - 2372/1998, v znení smerníc úradu z 27. decembra 2001, č. P - 4437/2001 vydáva toto usmernenie:
Čl. I
Účel usmernenia
Účelom tohto usmernenia je stanoviť jednotný postup
katastrálnych úradov, správ katastra a Geodetického
a kartografického ústavu Bratislava, odboru centrálneho
elektronického registratúrneho strediska pri kontrole
a preberaní inventarizovaných spisov registra V zo
správ katastra do Centrálneho elektronického registratúrneho strediska (ďalej len „CERS“) v súvislosti s implementáciou Národného projektu Elektronické služby
katastra nehnuteľností.
Čl. II
Všeobecné ustanovenia
(1) Usmernenie sa vzťahuje na spisy registra V, ktoré
boli inventarizované v zmysle usmernenia Úradu
geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
č. OKP - 4648/2009 zo dňa 22. 07. 2009 na inventarizáciu spisov registra V (ďalej len „inventarizované spisy“).
(2) Inventarizované spisy sú uložené v transportných
médiách. Každý inventarizovaný spis a transportné
médium sú označené čiarovým kódom spisu, resp.
čiarovým kódom transportného média. Inventarizované
spisy spolu s transportnými médiami tvoria zásielku.
Zásielka môže byť rozdelená do zásielok 1 až zásielky
X, pričom X je počet odvozov jedným nákladným motorovým vozidlom. Jednotlivé zásielky budú zo správ
katastra odvážané podľa harmonogramu transportu.
Inventarizované spisy boli zaevidované dočasnou Aplikáciou pre inventarizáciu a logistiku (AIL), ktorá bude
nahradená Informačným systémom inventarizácie
a digitalizácie (ISID).

Podľa rozsahu zásielky, náhodne vyberie minimálny
počet spisov na ktorých vykoná kontrolu kvality.
V prípade zásielky obsahujúcej do 10 000 spisov, minimálna vzorka na kontrolu predstavuje 200 spisov,
v prípade zásielky obsahujúcej od 10 001 do 35 000
spisov, minimálna vzorka na kontrolu predstavuje 315
spisov a v prípade zásielky obsahujúcej viac ako 35
000 spisov, minimálna vzorka na kontrolu predstavuje
500 spisov. Každý spis z tohto výberu následne skontroluje. V rámci kontroly vyhodnotí tieto skutočnosti:
a) spis zaevidovaný v ISID je fyzicky prítomný
v zásielke a vo vyznačenom transportnom médiu, to
neplatí ak je v ISID vyznačené, že je požičaný,
b) čiarový kód kontrolovaného spisu nalepený na spise
zodpovedá čiarovému kódu zaevidovanému pri tom
istom spise v ISID,
c) čiarový kód transportného média nalepený na
transportnom médiu v ktorom bol kontrolovaný spis
uložený zodpovedá čiarovému kódu zaevidovanému pri tom istom spise v ISID,
d) počet písomností v kontrolovanom spise zodpovedá
počtu dokumentov zaevidovaných pri tom istom spise v ISID,
e) konkrétne písomnosti zaevidované v ISID sú fyzicky
prítomné v spise.
(3) V prípade, že niektorá z podmienok a) až e) bude
vyhodnotená ako nesplnená, celý spis sa považuje za
nesprávne zinventarizovaný. Dovolená odchýlka počtu
nesprávne zinventarizovaných spisov pri zásielke obsahujúcej do 10 000 spisov predstavuje 6 spisov, dovolená odchýlka počtu nesprávne zinventarizovaných
spisov pri zásielke obsahujúcej od 10 001 do 35 000
spisov predstavuje 8 spisov, dovolená odchýlka počtu
nesprávne zinventarizovaných spisov pri zásielke obsahujúcej viac ako 35 000 spisov predstavuje 11 spisov.
(4) Ak je počet nesprávne zinventarizovaných spisov
menší alebo rovný ako dovolená odchýlka, v nesprávne
zinventarizovaných spisoch správa katastra vykoná
nápravu a celá zásielka sa považuje za správne zinventarizovanú. O vykonaní kontroly sa napíše záznam,
ktorý bude tvoriť prílohu k preberaciemu protokolu.
Zásielka je pripravená na transport do CERS o čom
katastrálny úrad bezodkladne informuje vedúceho projektového tímu pre CERS a Registratúru.
(5) Ak je dovolená odchýlka nesprávne zinventarizovaných spisov prekročená, celá zásielka sa považuje za
nesprávne zinventarizovanú. V takomto prípade katastrálny úrad zabezpečí nápravu a následne opätovne
vykoná kontrolu. Až po vykonaní úspešnej kontroly je
zásielka pripravená na transport do CERS.

čiastka 2

SPRAVODAJCA ÚGKK SR, ročník XLII. 2010

Čl. IV
Transport inventarizovaných spisov
zo správy katastra
(1) Geodetický a kartografický ústav Bratislava na deň
uvedený v harmonograme transportu zabezpečí pristavenie nákladného motorového vozidla pred príslušnú
správu katastra. Motorové vozidlo musí byť vybavené
logistickými boxmi a musí spĺňať požiadavku na ochranu spisov pred odcudzením a poškodením v prípade
nepriaznivého počasia alebo inej nepredvídateľnej
situácie. Najneskôr 2 pracovné dni pred pristavením
vozidla oznámi príslušnej správe katastra približnú
hodinu jeho pristavenia.
(2) Katastrálny úrad zabezpečí 2 zamestnancov príslušnej správy katastra, ktorí v deň transportu vycestujú
do CERS a budú súčinní pri vykonaní kontroly
a preberaní inventarizovaných spisov do CERS. Za
obsah a kvalitu zásielky zodpovedá správa katastra až
do času prevzatia zásielky CERS o čom bude napísaný
preberací protokol.
(3) Katastrálny úrad na deň uvedený v harmonograme
transportu zabezpečí dostatočný počet osôb na naloženie inventarizovaných spisov do logistických boxov
umiestnených priamo na korbe nákladného motorového
vozidla. Po naložení zásielky správa katastra pripraví
prepravný protokol vo forme výstupu z ISID. Do prepravného protokolu dopíše titul, mená a priezviská
pracovníkov správy katastra poskytujúci súčinnosť
podľa článku IV. ods. 2 usmernenia. Prepravný protokol
podpíše riaditeľ správy katastra.
Čl. V
Kontrola a preberanie inventarizovaných
spisov v CERS
(1) Zamestnanci CERS v súčinnosti s vyslanými
zamestnancami správy katastra
vykonajú kontrolu
úplnosti a kvality inventarizovaných spisov nasledovne:
a) prítomnosť každého spisu a transportného média v
predmetnej zásielke fyzicky skontrolujú prečítaním
čiarového kódu pomocou čítačky čiarových kódov,
kontrolu čiarových kódov voči očakávaným čiarovým kódom zabezpečí ISID,
b) pri postupnom načítavaní čiarových kódov, ISID
náhodne označí spis ako kontrolný a na tomto spise
sa vykoná kontrola podľa zásad uvedených v článku
III ods. 2 a 3 tohto usmernenia.
(2) Ak je počet nesprávne zinventarizovaných spisov
menší alebo rovný ako dovolená odchýlka, v nesprávne
zinventarizovaných spisoch pracovníci správy katastra
poskytujúci súčinnosť podľa článku IV. ods. 2 usmernenia, vykonajú nápravu a celá zásielka sa považuje za
správne zinventarizovanú. O vykonaní kontroly sa napíše záznam, ktorý bude tvoriť prílohu k preberaciemu
protokolu.
(3) Zamestnanec CERS pripraví v dvoch vyhotoveniach preberací protokol a prílohu, ktorú tvorí zoznam
odovzdávaných spisov a zoznam transportných médií vo forme výstupu z ISID. Vzor preberacieho protokolu tvorí prílohu č. 1 tohto usmernenia. Preberací protokol podpíše zodpovedný zamestnanec CERS. Týmto
úkonom je zásielka prebratá do CERS. Preberací pro-
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tokol následne podpíše riaditeľ príslušnej správy katastra a jedno vyhotovenie zašle GKÚ, odboru CERS.
(4) Ak je dovolený počet nesprávne zinventarizovaných spisov prekročený, celá zásielka sa považuje za
nesprávne zinventarizovanú. V takomto prípade katastrálny úrad zabezpečí nápravu na vhodnom mieste
v CERS alebo celá zásielka bude prevezená späť na
správu katastra. Náklady spojené s týmto transportom
hradí príslušný katastrálny úrad. Až po vykonaní
úspešnej kontroly je zásielka pripravená na prebratie do
CERS.
Čl. VI
Spoločné a záverečné ustanovenia
Katastrálne úrady v súčinnosti so správami katastra
sú povinné zabezpečiť výkon činností uvedených
v článku III tak, aby nebolo ohrozené dodržanie harmonogramu transportu inventarizovaných spisov zo správ
katastra do CERS.
Čl. VII
Účinnosť
Toto usmernenie nadobúda účinnosť dňa 1. júla 2010.
JUDr. Štefan Moyzes, v. r.
predseda

5.
Usmernenie
Úradu geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky
č. P - 1697/2010 zo dňa 16. marca 2010
na zápis listín zaevidovaných
v registroch katastrálnych konaní na základe
dielov parciel geometrického plánu
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) v súlade so Smernicami na
tvorbu a vydávanie predpisov v pôsobnosti úradu z 31.
augusta 1998 č. S - 2372/1998 v znení smerníc úradu
z 27. decembra 2001 č. P - 4437/2001 vydáva toto
usmernenie:
Čl. I
Účelom tohto usmernenia je zápis zmlúv, dohôd a písomných vyhlásení vkladateľov o vložení nehnuteľnosti
do majetku právnických osôb (ďalej len "zmluva"),
písomných vyhotovení rozhodnutí štátnych orgánov
a notárskych osvedčení (ďalej len "verejná listina")
zaevidovaných v registroch katastrálnych konaní na
základe dielov parciel geometrického plánu pre pozemné komunikácie, ďalšie líniové stavby, v záhradkových
osadách a pod.
Čl. II
(1) Na základe geometrického plánu správa katastra vyhotoví nový záznam podrobného merania zmien
a výkaz výmer, kde z pôvodných právnych dielov par-
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ciel vytvorí správa katastra samostatné parcely nového
stavu registra „C“.

6.
Rozhodnutie
predsedu Úradu geodézie, kartografie
a katastra Slovenskej republiky
č. P - 548/2010 zo dňa 1. 2. 2010
o schválení Štatútu Výskumného ústavu
geodézie a kartografie v Bratislave

(2) Úradne overený záznam podrobného merania
zmien a výkaz výmer tvorí prílohu k predloženému
geometrickému plánu.
(3) Po úradnom overení záznamu podrobného merania zmien a výkazu výmer a vyhotovení úradného
záznamu sa vykoná zápis zmeny v katastri nehnuteľností.
(4) Zmluvy alebo verejné listiny, prílohou ktorých je
geometrický plán, môžu byť zapisované do katastra
nehnuteľností podľa jednotlivých dielov parciel postupne. Pri zápise prvej zmluvy alebo verejnej listiny sa
zapíše overený záznam podrobného merania zmien
a výkaz výmer podľa geometrického plánu tzv. evidenčným spôsobom. Evidenčným spôsobom zápisu
geometrického plánu nie sú dotknuté vlastnícke práva
doterajších vlastníkov.
(5) Ak je geometrický plán vyhotovený na už realizovanú líniovú alebo verejnoprospešnú stavbu, pri
evidenčnom zápise geometrického plánu správa katastra vytvorí parcely nového stavu v registri „C“ záznamom podrobného merania zmien. Ak sú parcely doterajšieho stavu zapísané v pozemkovej knihe alebo v
liste vlastníctva ako parcely registra „E“, vytvoria sa
nové parcely v registri „C“ bez listov vlastníctva
z pôvodných právnych dielov parciel. Ak sú parcely
doterajšieho stavu zapísané v liste vlastníctva ako
parcely registra „C“, zapíšu sa nové parcely do toho
istého listu vlastníctva.

Podľa čl. 2 ods. 2 Štatútu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 363 z 13. 5. 2009
vydávam toto rozhodnutie:
Čl. 1
V súlade s § 11 smernice Úradu geodézie, kartografie
a katastra SR z 31. 8. 1998 č. S - 2372/1998 schvaľujem Štatút Výskumného ústavu geodézie a kartografie
v Bratislave, ktorý tvorí prílohu tohto rozhodnutia.
Čl. 2
Zrušuje sa:
Štatút Výskumného ústavu geodézie a kartografie
v Bratislave schválený rozhodnutím predsedu Úradu
geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky zo
dňa 1. 5. 1999 č. P - 872/1999.
Čl. 3
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. februára 2010
JUDr. Štefan Moyzes, v. r.
predseda

(6) Ak ide o pozemnú komunikáciu vytvorené nové
parcely v registri „C“ sa zapíšu do listov vlastníctva ako
parcely registra „C“ s doterajšími vlastníkmi a ich právami zapísanými v liste vlastníctva ako parcely registra
„E“ s predloženou prvou zmluvou alebo verejnou listinou.
(7) Po zápise poslednej predloženej zmluvy alebo
verejnej listiny sa vykoná zápis geometrického plánu
na celú parcelu alebo parcely po vyhotovení úradného
záznamu a úradnom overení nového záznamu podrobného merania zmien a výkazu výmer tak, ako bol pri
prvej predloženej zmluve alebo verejnej listine predložený a prijatý do katastra nehnuteľností.
(8) V prípade, ak na už vytvorené a zapísané diely
parciel vlastník predložil na zápis ďalší geometrický
plán, zápis podľa pôvodného geometrického plánu sa
nevykoná.
Čl. III
(1) Na vyhotovenie nového záznamu podrobného
merania zmien a výkazu výmer sa použije dokumentácia nachádzajúca sa v katastrálnom operáte.

Príloha k rozhodnutiu č. P – 548/2010

ŠTATÚT
Výskumného ústavu geodézie
a kartografie v Bratislave
Čl. 1
Základné ustanovenia
(1) Výskumný ústav geodézie a kartografie v Brati1)
slave (ďalej len „ústav“) bol zriadený 1. januára 1970 .
(2) Ústav je centrálne riadenou, samostatnou organizáciou výskumnej, vývojovej a prevádzkovej základne
Slovenskej republiky v pôsobnosti Úradu geodézie,
kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len
„úrad“).
(3) Ústav pôsobí v odvetví geodézie, kartografie
a katastra Slovenskej republiky.

(2) Kontrolu zápisu zmlúv a verejných listín prijatých
v registri katastrálnych konaní vykoná odbor katastrálnej inšpekcie.
Čl. IV
Toto usmernenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2010.
JUDr. Štefan Moyzes, v. r.
predseda

čiastka 2

(4)

1)

Sídlom ústavu je Bratislava.

Zriaďovacia listina z 3. 1. 1970 č. P – 31/1970
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Čl. 2
Právne postavenie a hlavné zásady
hospodárenia
(1) Ústav je právnickou osobou, v právnych vzťahoch vystupuje vo vlastnom mene.

vý trend vývoja a najnovšie výsledky vedy
a techniky,
b) rieši úlohy výskumu a vývoja v odbore geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností
zamerané najmä na:

(2) Ústav vyvíja svoju činnosť v rozsahu vymedzenom predmetom činnosti podľa zásad hospodárenia
príspevkových organizácií. Za zverený majetok, finančné prostriedky a za ich hospodárne využívanie zodpovedá ústav úradu, ktorému je priamo podriadený.
(3) Na plnenie svojich úloh si ústav zostavuje plány
a vedie evidenciu o výsledkoch prác a o výsledkoch
hospodárenia so zverenými prostriedkami.
Čl. 3
Štatutárne orgány ústavu
(1) Ústav riadi a za jeho činnosť zodpovedá riaditeľ,
ktorého vymenúva a odvoláva predseda úradu. Riaditeľ
je priamo podriadený predsedovi úradu.
(2) Riaditeľ koná v mene ústavu vo všetkých veciach ako jeho štatutárny orgán. Vo svojich rozhodnutiach je viazaný právnymi predpismi, internými predpismi a inými aktmi riadenia úradu.
(3) Riaditeľ vytvára v spolupráci s odborovou organizáciou priaznivé podmienky pre účinnú účasť zamestnancov ústavu na riadení, plnení a kontrole jeho
úloh a na jeho rozvoji.
(4) Riaditeľ si zriaďuje poradné orgány na kolektívne prerokovanie zásadných otázok.
(5) Riaditeľa v neprítomnosti zastupujú, ako štatutárny orgán, námestníci úsekov v rozsahu riaditeľom
delegovaných práv, povinností a zodpovednosti. Do
funkcie ich vymenuje riaditeľ.
Čl. 4
Organizácia a pracoviská ústavu
(1) Na zabezpečenia hlavnej činnosti sú v ústave
zriadené organizačné úseky:
a) úsek pre odborné činnosti geodézie kartografie a katastra,
b) úsek pre personalistiku a operačné činnosti.
(2) Organizačnú štruktúru, vecnú pôsobnosť a zodpovednosť organizačných úsekov, určí organizačný
poriadok, ktorý v súlade s týmto štatútom vydáva riaditeľ ústavu.
Čl. 5
Predmet činnosti úseku pre odborné
činnosti geodézie, kartografie a katastra
(1) V súvislosti s hlavnou činnosťou ústavu plní
úsek pre odborné činnosti výskumu a vývoja najmä tieto
úlohy:
a) vykonáva a zabezpečuje systematický, cieľavedomý, organizovaný a koordinovaný výskum a vývoj v odbore geodézie, kartografie
a katastra nehnuteľností, sledujúc celosveto-
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c)
d)
e)
f)

1. rozvoj automatizácie geodetických prác,
automatizovaného spracovania katastra
nehnuteľností a automatizácie pri tvorbe
a obnove kartografických diel vrátane
tvorby geografického informačného systému,
2. tvorbu, udržiavanie a rozvoj informačných
technológií a programového zabezpečenia informačného systému geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností,
3. rozvoj určovania priestorovej polohy geodetických bodov,
4. zdokonaľovanie geodetických základov,
5. rozvoj tvorby kartografických diel a ich
digitalizáciu,
6. návrh koncepcií, rozvoj metód a technológií využívania diaľkového prieskumu
Zeme,
7. rozvoj metód a technológií v oblasti katastra nehnuteľností,
8. tvorbu a rozvoj informačných technológií
a programového zabezpečenia v oblasti
geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností,
9. rozvoj v oblasti ekonomiky geodetických
a kartografických prác a katastra nehnuteľností,
10. zabezpečuje tvorbu, prevádzkovanie a
rozvoj informačného systému geodézie,
kartografie a katastra najmä jeho časti Informačný systém katastra nehnuteľností,
11. rozvoj a prevádzkovanie integrovaného
obslužného miesta na vydávanie elektronického odpisu údajov z informačného
systému verejnej správy a výstupov z informačného systému verejnej správy ako
povinná osoba, určená správcom informačného systému verejnej správy, ktorým je úrad,
12. zabezpečovanie rozvoja a modernizácie
systému a služieb SKPOS za účelom
kvalitnejšieho poskytovania elektronických služieb pre uspokojovanie verejných
potrieb.
spracúva návrhy slovenských technických
noriem,
zabezpečuje, skenovacie a vektorizačné
práce, a digitálnu fotogrametriu,
rieši úlohy medzinárodnej vedeckej a technickej spolupráce,
podieľa sa na tvorbe cien geodetických a
kartografických prác v rámci rezortu úradu.

(2) Pri plnení úloh výskumu a vývoja ústav spolupracuje s kooperujúcimi pracoviskami štátnej a verejnej
správy, ostatnými vedeckovýskumnými pracoviskami,
najmä so Slovenskou akadémiou vied a so Slovenskou
technickou univerzitou.
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Čl. 6
Osobitné úlohy ústavu
(1)

Ústav plní úlohu školiaceho strediska.

(2) Ústav sa podieľa na tvorbe technických predpisov vydávaných v pôsobnosti úradu.
(3) Ústav plní úlohu koordinačného pracoviska pre
oblasť využívania informačných technológií a tvorbu
programového vybavenia v pôsobnosti úradu.
(4) Ústav plní vybrané úlohy spojené s implementáciou zahraničnej pomoci v pôsobnosti úradu.
(5) Ústav vykonáva podnikateľskú činnosť nad rámec hlavnej činnosti, pre ktorú bol zriadený.

čiastka 2

Čl. 10
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa Štatút Výskumného ústavu geodézie
a kartografie v Bratislave schválený predsedom Úradu
geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
dňa 1. 5. 1999 číslo P - 872/1999.
Čl. 11
Účinnosť
Tento štatút nadobúda účinnosť dňom 1. 2. 2010.
JUDr. Štefan Moyzes, v. r.
predseda

Čl. 7
Činnosť školiaceho strediska
(1) Školiace stredisko zabezpečuje zaškoľovanie
2)
a doškoľovanie zamestnancov rezortu geodézie, kartografie a katastra najmä organizovaním odborných
školení a seminárov.
(2) Školiace stredisko sa podieľa na organizovaní
odbornej prípravy zamestnancov katastrálnych úradov
a správ katastra na úseku katastra nehnuteľností.
(3) Vo svojej činnosti spolupracuje s vysokými školami, strednými odbornými školami a ďalšími odbornými
vzdelávacími zariadeniami.
Čl. 8
Podnikateľská činnosť
V súvislosti s poverením vykonávania úloh nad rozsah
predmetu hlavnej činnosti ústav plní najmä tieto úlohy
3)
a vykonáva túto podnikateľskú činnosť :
a) spracováva a poskytuje vybrané súbory údajov
z informačného systému geodézie, kartografie
a katastra,
b) zabezpečuje fotogrametriu vrátane snímkovania
a spracovania snímok,
c) vykonáva služby v oblasti informatiky,
d) vykonáva a zabezpečuje geodetické a kartografické
práce,
e) vykonáva technické poradenstvo v oblasti geodézie,
optiky a kartografie,
f) vykonáva automatizované spracovanie dát.
Čl. 9
Spoločné ustanovenia
(1)

Ústav plní aj iné úlohy, ktorými ho poverí úrad.

(2) Pri plnení svojich úloh ústav spolupracuje aj so
zahraničnými partnermi.

2)

Rozhodnutie predsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky zo 6. decembra 1995 č. P 4731/1995 o zriadení rezortného školiaceho strediska
3)
Rozhodnutie predsedu Úradu geodézie, kartografie
a katastra Slovenskej republiky číslo P - 4485/2009 zo dňa
15. 7. 2009

7.
Rozhodnutie
predsedu Úradu geodézie, kartografie
a katastra Slovenskej republiky
č. P - 2377/2010 zo dňa 15. 4. 2010

o doplnení Manuálu vnútrorezortných
postupov č. MS - 3169/2005 z 28. 5. 2005
pre realizáciu programov PHARE
a Prechodného fondu (Transition Facility)
Úradu geodézie kartografie a katastra
Slovenskej republiky
V súlade s čl. 7 ods. 1 Štatútu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky schváleného
uznesením vlády Slovenskej republiky č. 363 zo dňa
13. 5. 2009 a čl. 4 ods. 2 písm. c) bod 6. Organizačného poriadku Úradu geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky, schváleného rozhodnutím predsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej
republiky č. 5786/2007 zo dňa 5. 10. 2007 ustanovujem:
Článok 1
Týmto rozhodnutím sa dopĺňa Manuál vnútrorezortných postupov č.MS - 3169/2005 z 28. 5. 2005 pre
realizáciu programov PHARE a Prechodného fondu.
Článok 2
(1) Riadiacim programovým pracovníkom pre programovanie a koordináciu programov PHARE a Prechodného fondu rezortu geodézie, kartografie a katastra (ďalej len „riadiaci programový pracovník“) je
riaditeľ odboru Geodézie a medzinárodných vzťahov
Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len ÚGKK SR“).
(2) Riadiaci programový pracovník je vo svojej činnosti viazaný pokynmi predsedu ÚGKK SR (ďalej len
„predseda úradu“).
(3) Riadiaceho programového pracovníka v čase
jeho neprítomnosti zastupuje zástupca riadiaceho programového pracovníka (ďalej len „zástupca“). Zástupca
je zamestnanec ÚGKK SR, riaditeľ odboru koordinácie
programov OPIS.
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Článok 3
Riadiaceho programového pracovníka alebo jeho zástupcu odvoláva predseda úradu ak:
a) si neplní svoje povinnosti v súvislosti s realizáciou
finančnej pomoci, môže tak vykonať aj na základe
odporúčania príslušného člena vlády menovaného
za Národného koordinátora zahraničnej pomoci alebo príslušného štátneho tajomníka ministerstva
financií SR menovaného ako Splnomocnenca pre
Národný fond;
b) zanikne jeho štátnozamestnanecký pomer s ÚGKK
SR;
c) si to vyžadujú organizačné zmeny v rámci ÚGKK
SR.

h) informuje Splnomocnenca pre program Implementačnej agentúry a Centrálnej finančnej a kontraktačnej jednotky o vzniknutých nezrovnalostiach a spolupracuje s kontrolnými orgánmi pri ich riešení;
o týchto ako aj o iných závažných skutočnostiach informuje zároveň Národného koordinátora zahraničnej pomoci;
i) spolupracuje s externými hodnotiteľmi pri následnom hodnotení;
j) vypracúva manuál vnútorných postupov, ktorým sa
špecifikujú interné postupy riadenia pomoci
z programov PHARE a Prechodného fondu v rámci
pôsobnosti ÚGKK SR;
k) zabezpečuje potrebné administratívne kapacity za
účelom ex post monitorovania a archivácie projektovej dokumentácie.

Článok 4
(1) Riadiaci programový pracovník je zodpovedný
za programovanie, implementáciu, monitorovanie a
koordináciu programov a projektov pomoci Európskej
únie v oblasti spadajúcej pod ÚGKK SR. Riadiaci programový pracovník ovláda anglický jazyk na úrovni
umožňujúcej plnenie úloh, ktoré vyplývajú z tejto funkcie.
(2)

Riadiaci programový pracovník spolupracuje s

a) Národným koordinátorom zahraničnej pomoci pri
programovaní a koordinácii programov PHARE
a Prechodného fondu;
b) Splnomocnencom pre program Centrálnej finančnej
a kontraktačnej jednotky pri verejnom obstarávaní
a implementácii;
c) Národným koordinátorom zahraničnej pomoci a
Splnomocnencom pre program Centrálnej finančnej
a kontraktačnej jednotky pri monitorovaní vrátane ex
post monitorovania;
d) hodnotiteľmi pri hodnotení projektov spadajúcich
pod oblasť ÚGKK SR.
(3)

Riadiaci programový pracovník

a) je zodpovedný za koordináciu programov PHARE
a Prechodného fondu v rámci ÚGKK SR;
b) je zodpovedný za ex post monitorovanie projektov
PHARE a Prechodného fondu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, a to najmä vo vzťahu
k plneniu cieľov definovaných v rámci schválených
programov a projektových formulárov v rámci ÚGKK
SR;
c) v rámci ÚGKK SR zodpovedá za celkovú koordináciu twinnig out projektov a plní úlohy vyplývajúce
z Operačnej príručky pre twinning;
d) schvaľuje vecnú stránku predložených faktúr zo
strany zhotoviteľa okrem grantových schém;
e) podpisuje preberací a záverečný protokol, ktorý je
súčasťou zmluvy o prevode majetku nadobudnutého
v rámci PHARE a Prechodného fondu;
f) na základe výzvy predkladá Národnému koordinátorovi zahraničnej pomoci ex post monitorovacie
správy o ukončených projektoch programov PHARE
a Prechodného fondu realizovaných v rámci ÚGKK
SR;
g) archivuje projektovú dokumentáciu po dobu minimálne 5 rokov od uzatvorenia programov PHARE
a Prechodného fondu Európskej komisii;
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Článok 5
Riadiaci programový pracovník je povinný sa pri výkone svojej činnosti riadiť a dodržiavať právne predpisy,
ktoré upravujú poskytovanie finančných prostriedkov
EÚ a ES pre Slovenskú republiku.
Článok 6
Na výkon funkcie riadiaceho programového pracovníka a jeho zástupcu sa vzťahujú právne predpise Európskej únie a Slovenskej republiky v oblasti jeho pôsobnosti.
Článok 7
Výkon funkcie riadiaceho programového pracovníka
je čestná funkcia a za jej výkon neprislúcha finančná
odmena.
Článok 8
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 15. 4. 2010
JUDr. Štefan Moyzes, v. r.
predseda

Oznamovacia časť
a) oznamy

10. Poskytovanie informácií o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách
z katastra nehnuteľností
Vybavuje: Ing. Darina Keblúšková
Správy katastra zapísali do katastra nehnuteľností
registre obnovenej evidencie pozemkov, vyhotovené
podľa zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatre-
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niach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení
neskorších predpisov, v nasledujúcich katastrálnych
územiach:
Kraj
Okres
Bratislavský
Malacky
Trnavský
Trnava

Katastrálne územie

Dátum

Hrubé lúky

12.2. 2010

Suchá nad Parnou
Modranka
Banka
Gabčíkovo
Chropov

26.4. 2010
24.5. 2010
28.4. 2010
23.4. 2010
27.5. 2010

Piešťany
Dunajská Streda
Skalica
Trenčiansky
Nové Mesto nad Váhom
Ľubina
Myjava
Brestovec
Žilinský
Turčianske Teplice Diviaky
Čadca
Olešná
Burkov Vrch
Dlhá nad Kysucou
Bytča
Hliník nad Váhom
Dolný Kubín
Malý Bysterec
Mokraďská Hoľa
Záskalie
Poruba – Geceľ
Pribiš
Liptovský Mikuláš Kráľova Lehota
Martin
Laskár
Tomčany
Sučany
Žilina
Babkov
Stránske
Čičmany
Kotrčiná Lúčka
Nitriansky
Topoľčany
Podhradie
Nitra
Čeľadice
Dolné Šitáre
Komárno
Brestovec
Okoličná na Ostrove
Zlaté Moravce
Čakýň
Nové Zámky
Mužla
Zemné
Malá Kesa
Banskobystrický
Revúca
Revúca
Banská Bystrica Poniky
Krupina
Bzovík
Prešovský
Sabinov
Brezovica
Šarišské Michaľany
Poprad
Štrbské Pleso
Nová Lesná
Prešov
Kvačany
Hrabkov
Stará Ľubovňa
Kamienka
Bardejov
Krivé
Vranov nad Topľou Soľ
Bystré
Košický
Rožňava
Kružná
Michalovce
Veľké Raškovce

21.5. 2010
23.3. 2010

Košice
Trebišov
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Myslava
Zemplín

11.5. 2010
1.6. 2010

Od uvedeného dátumu poskytujú správy katastra
z katastrálneho operátu v uvedených katastrálnych
územiach informácie o bonitovaných pôdno – ekologických jednotkách.
Ing. Anna Somíková, v. r.
riaditeľka katastrálneho odboru

11. Poskytovanie informácií z katastra
nehnuteľností po zápise Projektu pozemkových úprav
Vybavuje: Ing. Darina Keblúšková

18.3. 2010
22.3. 2010
22.3. 2010
5.3. 2010
19.2. 2010
8.1. 2010
17.3. 2010
2.7. 2009
20.3. 2009
20.1. 2010
13.3. 2009
25.1. 2010
22.4. 2010
4.1. 2010
12.10. 2009
2.12. 2009
30.3. 2010
9.12. 2009
24.3. 2010
13.4. 2010
6.5. 2010
22.4. 2010
17.5. 2010
5.5. 2010
3.5. 2010
7.5. 2010
7.5. 2010
22.3. 2010
13.5. 2010
20.4. 2010
31.3. 2010
30.4. 2010
17.5. 2010
14.5. 2010
12.5. 2010
27.5. 2010
1.6. 2010
31.5. 2010
31.5. 2010
31.5. 2010
2.4. 2010
26.4. 2010

Správy katastra zapísali do katastra nehnuteľností
projekty pozemkových úprav, vyhotovené podľa zákona
č. 330/1991 Z. z. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov, v nasledujúcich
katastrálnych územiach:
Kraj
Okres

Katastrálne územie

Trenčiansky
Myjava
Košariská
Prešovský
Prešov
Geraltov
Stropkov
Miňovce
Vranov nad Topľou
Čaklov
Stará Ľubovňa
Forbasy
Banskobystrický
Revúca
Železné

Dátum
24.5. 2010
26.2. 2010
30.3. 2010
19.2. 2010
1.6. 2010
5.3. 2010

Ing. Anna Somíková, v. r.
riaditeľka katastrálneho odboru

12. Doplnenie zoznamu katastrálnych
území s povinnou aktualizáciou vektorovej katastrálnej mapy s rozlíšením typu mapy
Vybavuje: Ing. Darina Keblúšková
Správy katastra určili povinnosť aktualizácie vektorovej katastrálnej mapy v súlade so súborom popisných
informácií v týchto katastrálnych územiach:
Kraj
Okres

Katastrálne územie

Trnavský
Dunajská Streda Nekyje na Ostrove (n)
Vrakúň (n)

Dátum
1.4.2010
1.4.2010
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Piešťany

Trnava
Trenčiansky
Púchov
Trenčín
Nitriansky
Topoľčany
Nitra

Nové Zámky
Komárno
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Vrbové - extravilán (n)
Zákostoľany (n)
Veľké Kostoľany (n)
Suchá nad Parnou
Kátlovce (n)

7.4.2010
7.4.2010
2.6.2010
26.4.2010
4.5.2010

Horná Breznica
30.3.2010
Nimnica
30.3.2010
Trenčianske Biskupice (n) 1.6.2010
Podhradie (n)
24.3.2010
Čeľadice (n)
13.4.2010
Párovské Háje (n)
13.4.2010
Čifáre (n)
20.5.2010
Dražovce (n)
20.5.2010
Zbehy (n)
20.5.2010
Mlynský Sek (n)
28.4.2010
Dolný Ohaj (n)
28.4.2010
Bajč - extravilán (n)
1.6.2010
1.6.2010
Bohatá - extravilán (n)
Brestovec (n)
1.6.2010
Búč (n)
1.6.2010
Dulovce (n)
1.6.2010
Hurbanovo - extravilán (n) 1.6.2010
Lipové (n)
1.6.2010
Modrany (n)
1.6.2010
Okoličná na Ostrove (n) 1.6.2010
Šrobárová (n)
1.6.2010

Žilinský
Liptovský Mikuláš Vavrišovo (n)
28.4.2010
Liptovský Mikuláš (n)
4.5.2010
Bytča
Pšurnovice (n)
23.4.2010
Setechov (n)
23.4.2010
Turčianske Teplice Turčianske Teplice (n) 13.5.2010
Žilina
Závodie (n)
31.5.2010
Strážov (n)
31.5.2010
Poluvsie nad
Rajčankou (n)
31.5.2010
Čičmany (n)
6.5.2010
Lietava (n)
31.7. 2009
Rajecká Lesná
- extravilán časť
12.11.2009
Závodie (n)
31.5.2010
Bytča
Petrovice
- extravilán časť (n)
18.12.2009
Dolný Kubín
Malý Bysterec (n)
8.1.2010
Námestovo
Bobrov (n)
30.7.2009
Oravská Jasenica
- intravilán
- extravilán (n)
26.6.2009
Ťapešovo (n)
1.7.2009
Banskobystrický
Revúca
Železné
5.3.2010
Zvolen
Zaježová (n)
31.3.2010
Krupina
Bzovík (n)
31.5.2010
Košický
Spišská Nová Ves Smižany (n)
30.3.2010
Košice – okolie
Geča (n)
16.4.2010
Obišovce - intravilán (n)
- extravilán časť (n)
7.5.2010
Gelnica
Gelnica - intravilán časť (n)
- extravilán (n)
20.5.2010
Košice
Myslava - extravilán (n) 31.5.2010
Rožňava
Plešivec - extravilán
31.5.2010
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Prešovský
Snina

Brezovec
22.3.2010
Ruská Volová
15.5.2010
Prešov
Podhorany
22.3.2010
Abranovce
26.4.2010
Poprad
Ždiar (n)
31.3.2010
Štrbské Pleso (n)
30.4.2010
Vranov nad Topľou Kvakovce - intravilán (n) 1.4.2010
Piskorovce
1.4.2010
Levoča
Dlhé Stráže - extravilán(n) 1.5.2010
Ordzovany (n)
1.5.2010
Kurimany (n)
1.6.2010
Dravce - extravilán (n)
1.6.2010
Kežmarok
Mlynčeky - extravilán (n) 1.5.2010
Stropkov
Havaj - extravilán
21.5.2010

Použité skratky:
(n) – nečíselná
(k) – kombinovaná
(PPÚ) – VKM v obvode projektu pozemkových úprav
Ing. Anna Somíková, v. r.
riaditeľka katastrálneho odboru

13. Skončenie tvorby vektorovej mapy
určeného operátu
Vybavuje: Ing. Darina Keblúšková
Správy katastra vyhlásili skončenie tvorby vektorovej
mapy určeného operátu v týchto katastrálnych územiach:
Kraj
Okres
Trnavský
Trnava
Piešťany
Dunajská Streda
Skalica
Trenčiansky
Prievidza
Žilinský
Dolný Kubín
Námestovo
Turčianske Teplice
Žilina
Nitriansky
Topoľčany
Nitra

Prešovský
Prešov
Sabinov

Katastrálne územie

Dátum

Suchá nad Parnou
Modranka
Banka
Gabčíkovo
Chropov

26.4. 2010
24.5. 2010
6.4. 2010
12.5. 2010
1.6. 2010

Opatovce nad Nitrou

20.4. 2010

Malý Bysterec
Slanica
Mošovce
Diviaky
Čičmany - intravilán
Kotrčiná Lúčka

8.1.2010
17.2.2010
30.7.2009
18.3.2010
6.5.2010
14.12.2009

Podhradie
Čeľadice
Párovské Háje
Dolné Šitáre
Čifáre
Dražovce
Zbehy

24.3. 2010
13.4. 2010
13.4. 2010
6.5. 2010
20.5. 2010
20.5. 2010
20.5. 2010

Podhorany
Brezovica

22.3. 2010
31.3. 2010
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Stará Ľubovňa

Šarišské Michaľany
Podolínec
Kamienka

30.4. 2010
1.4. 2010
1.6. 2010

Benkovce
Ďapalovce
Davidov
Malá Domaša
Merník
Miková

14.5. 2010
14.5. 2010
14.5. 2010
14.5. 2010
14.5. 2010
20.5. 2010

Vranov nad Topľou

Stropkov
Košický
Spišská Nová Ves Smižany
Trebišov
Streda nad Bodrogom
Gelnica
Gelnica

30.3. 2010
30.4. 2010
20.5. 2010

Ing. Anna Somíková, v. r.
riaditeľka katastrálneho odboru

14. Vydanie osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti fyzických osôb
na overovanie činností podľa § 6
písm. a) až e) zákona NR SR č.
215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky vydal osvedčenia o získaní osobitnej odbornej
spôsobilosti na overovanie činností podľa § 6 písm. a)
až e) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a
kartografii nasledujúcim fyzickým osobám:
Evidenčné
číslo
osvedčenia

Meno

Dátum
vydania

556

Ing. Rastislav Holič

16. 06. 2010

557

Ing. Miroslav Vrábeľ

16. 06. 2010

558

Ing. Lenka Cíliková

16. 06. 2010

559

Ing. Róbert Kuvik

16. 06. 2010

560

Ing. Peter Vanovčan

16. 06. 2010

561

Ing. Katarína Maliňáková

17. 06. 2010

562

Ing. Ján Sabacký

17. 06. 2010

563

Ing. Peter Kompiš

17. 06. 2010

564

Ing. Zdenko Uhrin

17. 06. 2010

565

Ing. Milan Timko

17. 06. 2010

566

Ing. Jana Zubaľová

17. 06. 2010

567

Ing. Juraj Varga

18. 06. 2010

568

Ing. Igor Šašínka

18. 06. 2010

569

Ing. Miroslav Pokorný

18. 06. 2010

570

Ing. Lukáš Piroha

18. 06. 2010

571

Ing. Peter Giba

18. 06. 2010

572

Ing. Michal Černok

18. 06. 2010

Ing. Anna Somíková, v. r.
riaditeľka katastrálneho odboru
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15. Oznámenie o personálnych zmenách
a aktuálny zoznam členov Skúšobnej
komisie
Vybavuje: Alžbeta Belzárová
V zmysle čl. 1 ods. 3 prílohy č. 1 Rozhodnutia predsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej
republiky zo dňa 18. 11. 2009 č. P - 7580/2009
o zriadení Skúšobnej komisie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky na preverovanie
osobitnej odbornej spôsobilosti fyzických osôb na autorizačné a úradné overovanie výsledkov vybraných geodetických a kartografických činností podľa § 6 písm. a) e) zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii
v znení neskorších predpisov bol dňa 9. februára 2010
z funkcie člena komisie tohto poradného orgánu predsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej
republiky odvolaný Ing. Július Bartaloš, PhD.
V zmysle čl. 1 ods. 3 prílohy č. 1 Rozhodnutia predsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej
republiky zo dňa 18. 11. 2009 č. P - 7580/2009
o zriadení Skúšobnej komisie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky na preverovanie
osobitnej odbornej spôsobilosti fyzických osôb na autorizačné a úradné overovanie výsledkov vybraných geodetických a kartografických činností podľa § 6 písm. a) e) zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii
v znení neskorších predpisov bola dňa 12. apríla 2010
za člena komisie tohto poradného orgánu predsedu
Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky menovaná Ing. Ľubica Hudecová, PhD.
Aktuálny zoznam členov Skúšobnej komisie
ÚGKK SR na preverovanie osobitnej odbornej spôsobilosti fyzických osôb na autorizačné a úradné overovanie
výsledkov vybraných geodetických a kartografických
činností podľa § 6 písm. a) až e) zákona č. 215/1995 Z.
z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov:
Ing. Anna Somíková, ÚGKK SR – predsedníčka
Ing. Richard Daňko, ÚGKK SR – člen
Ing. Peter Barica, ÚGKK SR – člen
Mgr. Zuzana Slabeyová, ÚGKK SR – členka
Mgr. Róbert Jakubáč, ÚGKK SR – člen
Ing. Ľubica Hudecová, Stavebná fakulta STU Bratislava – členka
Ing. Marián Bulla, Komora geodetov a kartografov –
člen
Ing. Vladimír Raškovič, Komora geodetov a kartografov – člen
Ing. Erik Ondrejička, Komora geodetov a kartografov –
člen
Ing. Ľubomír Suchý, Ministerstvo pôdohospodárstva
SR – člen
Ing. Anna Somíková, v. r.
riaditeľka katastrálneho odboru
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16. Oznámenie o personálnej zmene menovanie Ing. Anny Somíkovej za
členku Rozkladovej komisie ÚGKK
SR
Vybavuje: Alžbeta Belzárová
V zmysle rozhodnutia Úradu geodézie, kartografie
a katastra Slovenskej republiky č. P - 5458/2002 zo dňa
18. 12. 2002 o zriadení Rozkladovej komisie predseda
ÚGKK SR dňom 1. 3. 2010 vymenoval Ing. Annu
Somíkovú, riaditeľku Katastrálneho odboru ÚGKK SR,
za členku Rozkladovej komisie ÚGKK SR.
Ing. Anna Somíková, v. r.
riaditeľka katastrálneho odboru
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