SPRAVODAJCA
ÚRADU GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

______________________________________________________
Ročník XLII. 2010

V Bratislave 7. 10. 2010

čiastka 3

______________________________________________________

je určený: - organizáciám Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,
- štátnym orgánom na úseku katastra nehnuteľností,
- fyzickým osobám a právnickým osobám, ktoré vykonávajú činnosti v odbore geodézie, kartografie
a katastra,
- ostatným zainteresovaným fyzickým osobám a právnickým osobám.

______________________________________________________
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g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení
neskorších predpisov vydáva toto

Normatívna časť

rozhodnutie:

8.
Rozhodnutie
Úradu geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky
číslo P - 2826/2010 zo dňa 4. 5. 2010
o štandardizácii 18 názvov geografických
objektov z územia mimo SR
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej
republiky ako príslušný orgán podľa ô 4 ods. 2 písm.

Štandardizovaný názov

Kategória

podľa § 18 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii
v znení neskorších predpisov so súhlasom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK 1393/201062/5656 z 21. apríla 2010
štandardizuje
18 názvov geografických objektov z územia mimo
Slovenskej republiky a to :
14 názvov, ktoré doteraz neboli štandardizované:

Názov v oficiálnom jazyku

Štát, krajina

Kalimantan
Al Ghurdaqah

Indonézia
Egypt

ostrov

King Island

Austrália

Kostrové pobrežie
Lechtalské Alpy
Pádska delta
Pásmo Gazy

pobrežie
vrchy
delta
územie

Skeleton Coast
Lechtaler Alpen
Delta del Po

Rennellov ostrov

ostrov

Rennell Island

Santorín

ostrov
spoločenstvo
štátov
vodná nádrž
záliv

Théra, Santorini

Namíbia
Rakúsko
Taliansko
Palestína
Šalamúnove
ostrovy
Grécko

Borneo
Hurgada

ostrov
mesto

Južný oceán

oceán

Kingov ostrov

Stredozemská únia
Viľujská vodná nádrž
Záliv svätej Heleny
Zvrchovaný vojenský
špitálsky rád svätého
Jána Jeruzalemského
z Rodosu a Malty

štát

Svetadiel
Ázia
Afrika
Austrália
a Oceánia
Austrália
a Oceánia
Afrika
Európa
Európa
Ázia
Austrália
a Oceánia
Európa

Viljujskoe vodohranilišče
Saint Helena Bay

Rusko
Južná Afrika

Ázia
Afrika

Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta

sídlo v Ríme, s právom exteritoriality

Európa

a 4 názvy, ktoré boli štandardizované a ich podobu meníme:

Štandardizovaný
názov

Predchádzajúci
štandardizovaný
názov

Kategória

Názov v oficiálnom
jazyku

Štát

Svetadiel

Evenkovsko

Evensko

autonómny
okruh

Evenkija

Federácia Svätého
Krištofa a Nevisu

Svätý Krištof
a Nevis

konštitučná
monarchia

Federation of Saint
Christopher and Nevis

pohorie

Podişul Transilvaniei

Rumunsko Európa

provincia

Papua Barat

Indonézia

Transilvánska kotlina
Západná Papua

Transylvánska
kotlina
Západný Irian

Rusko

Ázia
Severná
a Stredná
Amerika

Ázia
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Štandardizované geografické názvy sú záväzné pre
vydavateľov kartografických diel, odborných publikácií,
na používanie v tlači a iných prostriedkoch masovej
komunikácie a v úradnej činnosti orgánov verejnej správy; rovnako to platí pre vydavateľov kartografických diel
a odborných publikácií vydávaných v cudzom jazyku a na
používanie v tlači a iných prostriedkoch masovej komunikácie šírených v cudzom jazyku.
Informácie o štandardizovaných geografických názvoch z územia mimo Slovenskej republiky na požiadanie poskytuje sekretariát Názvoslovnej komisie Úradu
geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,
ktorý sídli v Geodetickom a kartografickom ústave Bratislava, Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava.
Štandardizované geografické názvy budú zverejnené
v Spravodajcovi Úradu geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky.
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu v zmysle § 18
ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov nie je prípustný opravný prostriedok.
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. júna
2010.
JUDr. Štefan Moyzes, v. r.
predseda
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Čl. III
Predsedu a členov komisie vymenúva a odvoláva
predseda úradu.
Čl. IV
(1) Komisia sa schádza podľa potreby. Zasadnutie
komisie zvoláva a vedie jej predseda, v prípade jeho
neprítomnosti zástupca predsedu. Na zasadnutie komisie je možné prizvať ďalších odborníkov.
(2) Pozvánka na zasadnutie komisie sa doručuje
všetkým členom komisie a prizvaným odborníkom.
Čl. V
Funkcia predsedu, zástupcu predsedu a členov komisie je čestná a za jej výkon neprislúcha odmena. Nevyhnutné náklady spojené s činnosťou komisie uhrádza
úrad.
Čl. VI
Zrušuje sa Rozhodnutie predsedu Úradu geodézie,
kartografie a katastra Slovenskej republiky č. P –
1432/2009 zo dňa 31. 3. 2009 o zriadení Komisie na
prípravu zmien právnych a technických predpisov
v súvislosti s vyhotovovaním geometrických plánov a
iných geodetických činností pre kataster nehnuteľností
v znení Dodatku č. 1.
Čl. VII
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho vydania.

9.
Rozhodnutie
predsedu Úradu geodézie, kartografie
a katastra Slovenskej republiky
č. P – 4852/2010 zo dňa 24. 08. 2010
o zriadení Komisie na prípravu zmien
predpisov v súvislosti s vyhotovovaním
geometrických plánov a iných geodetických
činností pre kataster nehnuteľností
Podľa čl. 7 ods. 3 Štatútu Úradu geodézie, kartografie
a katastra Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 363
z 13. mája. 2009 ustanovujem:
Čl. I
Zriaďuje sa Komisia na prípravu zmien predpisov v
súvislosti s vyhotovovaním geometrických plánov a
iných geodetických činností pre kataster nehnuteľností
(ďalej len „komisia“) ako poradný orgán predsedu.
Čl. II
Úlohou komisie je navrhnúť zmeny všeobecne záväzných právnych a technických predpisov v súvislosti
s vyhotovovaním geometrických plánov a iných geodetických činností pre kataster nehnuteľností tak, aby boli
v súlade s novými technológiami merania a spracovania
údajov.

JUDr. Štefan Moyzes, v. r.
predseda

10.
Usmernenie
Úradu geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky
č. OKP - 5496/2010 zo dňa 16. 9. 2010
na inventarizáciu, kontrolu a preberanie
spisov registrov X, Y, H, O, C a UP
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
správ katastra pri inventarizácii spisov registrov X, Y, H,
O, C a UP a pri ich príprave na transport zo správ ka-
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tastra do Centrálneho elektronického registratúrneho
strediska (CERS) s cieľom ich digitalizácie v súvislosti s
implementáciou Národného projektu Elektronické služby katastra nehnuteľností.
Čl. II.
Všeobecné ustanovenia
Usmernenie sa vzťahuje na spisy registrov X, Y, H, O,
C a UP, obsahujúce právoplatne skončené konania vo
veci opravy chýb v katastrálnom operáte podľa § 59
ods. 5, prvá veta zákona NR SR č. 162/1995 Z. z.
o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných
práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov,
konania o priestupkoch, konania o porušení poriadku
na úseku katastra nehnuteľností, konania o zmene
hraníc katastrálnych území, konania o zmene priebehu
hraníc pozemkov, konania o zmene priebehu hranice
obce, konania vo veci námietky proti chybám
v obnovenom katastrálnom operáte, konania podľa § 7,
§ 11, 11a a 12 zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva
k pozemkom v znení neskorších predpisov a konania
o proteste prokurátora, po uplynutí trojročnej lehoty ich
uloženia v registratúrnom stredisku správy katastra.
Čl. III.
Inventarizácia spisov
(1) Správa katastra pri inventarizácii spisov postupuje
primerane podľa čl. III usmernenia Úradu geodézie,
kartografie a katastra Slovenskej republiky č. OKP 4648/2009 zo dňa 22. 07. 2009 na inventarizáciu spisov
registra V, ktorý obsahuje údaje o konaní vo veci vkladu
vlastníckeho práva alebo iného práva.
(2) Po ukončení inventarizácie sa vykoná kontrola
a preberanie inventarizovaných spisov do CERS primerane podľa usmernenia Úradu geodézie, kartografie
a katastra Slovenskej republiky č. OKP - 3597/2010 zo
dňa 03. 06. 2010 na kontrolu a preberanie inventarizovaných spisov registra V do Centrálneho elektronického
registratúrneho strediska.
(3) Správa katastra začne inventarizáciu spisov podľa
tohto usmernenie najneskôr po ukončení činností podľa
usmernenia Úradu geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky č. OKP-3597/2010 zo dňa 03. 06.
2010 na kontrolu a preberanie inventarizovaných spisov
registra V do Centrálneho elektronického registratúrneho strediska.
Čl. IV
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. V.
Účinnosť
Toto usmernenie nadobúda účinnosť dňa 1. októbra
2010.
JUDr. Štefan Moyzes, v. r.
predseda
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11.
Usmernenie
Úradu geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky
č. P - 5172/2010 zo dňa 31. 08. 2010
na poskytovanie spisov z Centrálneho
elektronického registratúrneho strediska
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 smernice úradu
z 27. decembra 2001 č. P - 4437/2001 vydáva toto
usmernenie:
Čl. I
Účelom tohto usmernenia je ustanoviť jednotný postup správ katastra, katastrálnych úradov a Geodetického a kartografického ústavu Bratislava pri poskytovaní (vydávaní), sprístupňovaní a predkladaní uložených spisov v Centrálnom elektronickom registratúrnom
stredisku (ďalej len „CERS“).
Čl. II
(1) Správa katastra alebo katastrálny úrad po doručení žiadosti o predloženie originálu spisu obratom
požiada CERS o poskytnutie spisu prostredníctvom
aplikácie pre inventarizáciu a digitalizáciu dokumentov
(ďalej len „aplikácia“); vyplní formulár v aplikácii a zašle
ho elektronickou poštou na elektronickú adresu
„cers_vydaniespisu@skgeodesy.sk“.
(2) CERS doručenú žiadosť zaeviduje, vyberie požadovaný spis z úložiska, skontroluje úplnosť spisu voči
údajom evidovaným v aplikácii a vyhotoví kópiu spisu.
Za kópiu spisu sa pre účely tohto usmernenia považuje
elektronická podoba spisu vyhotovená skenovaním.
(3) CERS kópiu spisu uloží na ftp serveri
ftp://192.168.20.11 (spoločný zdieľaný priestor na intranete) v priečinku „CERS\Vydane_spisy“ (ďalej len
„FTP“); elektronickou poštou oznámi správe katastra
alebo katastrálnemu úradu označenie dokumentov
(kópie spisu) uložených na FTP.
(4) CERS doručí požadovaný originál spisu správe
katastra alebo katastrálnemu úradu; odoslanie spisu
vyznačí v aplikácii a zároveň v zozname odoslaných
spisov v papierovej podobe.
(5) Správa katastra alebo katastrálny úrad prevezme (skopíruje) kópiu spisu z FTP. Kópiu spisu z FTP
následne zmaže.
(6) Správa katastra alebo katastrálny úrad vykoná
kontrolu úplnosti požadovaného spisu a súlad s kópiou
spisu. Ak sa zistí neúplnosť originálu spisu, nesúlad sa
odstráni v súčinnosti s CERS. Ak sa zistí neúplnosť
kópie spisu, správa katastra alebo katastrálny úrad
vyhotoví novú kópiu spisu. O uvedenej skutočnosti sa
vyhotoví úradný záznam.
Čl. III
(1) Správa katastra alebo katastrálny úrad po vrátení originálu spisu žiadateľom vykoná kontrolu úplnosti
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vráteného spisu a súlad s kópiu spisu; vrátený spis
doručí do CERS. Ak sa zistí neúplnosť vráteného spisu,
chýbajúca listina sa vyžiada od žiadateľa. Ak ju žiadateľ
nedoručí, chýbajúca listina sa doplní z kópie spisu.
O uvedenej skutočnosti sa vyhotoví úradný záznam.
(2) CERS vykoná kontrolu úplnosti vráteného spisu;
doručenie spisu vyznačí v aplikácii a zároveň
v zozname došlých spisov v papierovej podobe. Ak zistí
neúplnosť vráteného spisu, na vykonanie nápravy chýbajúcu listinu vyžiada od správy katastra alebo katastrálneho úradu. Ak správa katastra alebo katastrálny
úrad chýbajúcu listinu nedoručí, CERS vyhotoví úradný
záznam s označením chýbajúcej listiny. Vrátený spis
založí späť do úložiska.
Čl. IV
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Čl. II
(1) Pri parcelách na listoch vlastníctva, na ktorých
nebola z akýchkoľvek príčin vykonaná zmena v číslovaní parciel (tzv. „neprečíslované parcely“), ktoré vznikli
prevzatím výsledkov obnovy katastrálneho operátu
novým mapovaním (OKO) alebo skorších mapovaní
(THM, ZMVM) (ďalej len „obnova“) sa prevezmú do
platného katastrálneho operátu pôvodné vlastnícke
hranice.
(2) Podkladom na vykonanie zmien v súbore popisných informácií je úradný záznam a výkaz výmer parciel
a dielov parciel (ďalej len „výkaz výmer“). Podkladom
na vykonanie zmien v súbore geodetických informácií je
záznam podrobného merania zmien. Podklady vyhotoví
správa katastra.

(1) Ak správa katastra alebo katastrálny úrad žiada
spis pre vlastnú potrebu alebo len kópiu spisu, postupuje sa primerane podľa článku II a III.

(3) Záznam podrobného merania zmien a výkaz
výmer parciel sa vyhotoví podľa právneho stavu uvedeného v listine, na základe ktorej bol vykonaný zápis
v katastri pred obnovou.

(2) Kópiu spisu v papierovej podobe si správa katastra alebo katastrálny úrad vyhotoví vytlačením kópie
spisu v elektronickej podobe.

(4) Na doplnenie a úpravu neúplných údajov sa využijú údaje skorších operátov katastra a zbierka listín.

Čl. V
Toto usmernenie nadobúda účinnosť dňa 01. septembra 2010.
JUDr. Štefan Moyzes, v. r.
predseda

(5) Zápis zmeny v katastri sa vykoná podľa podkladov v odseku 2 v registri R. Pôvodná vlastnícka hranica
sa v katastrálnej mape zobrazí značkou pre nezreteľnú
hranicu. Pri zápise sa zároveň zruší kód právneho
vzťahu 7.
(6) Vlastníkom sa zašle oznámenie o vykonaní
zmeny – prečíslovaní parciel. V oznámení sa uvedie, že
zmenou neboli dotknuté vlastnícke práva a zmena sa
týka len spôsobu evidovania nehnuteľností.
Čl. III

12.
Usmernenie
Úradu geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky
č. P – 5283/2010 zo dňa 07. 09. 2010
na úpravu údajov súboru popisných informácií
a súboru geodetických informácií katastra
nehnuteľností
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej
republiky (ďalej len „úrad“) v súlade so Smernicami
na tvorbu a vydávanie predpisov v pôsobnosti úradu
zo dňa 31. augusta 1998 č. S – 2372/1998 v znení
smerníc úradu zo dňa 27. decembra 2001 č. P –
4437/2001 vydáva toto usmernenie:
Čl. I
Účelom tohto usmernenia je ustanoviť jednotný postup pri úprave nepresných, resp. doplnení chýbajúcich
alebo neúplných údajov katastra nehnuteľností
a zabezpečenie väzby údajov súboru popisných informácií a súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností.

(1) Ak boli pozemky v záhradkárskej osade pod záhradné chatky hromadne odňaté z poľnohospodárskeho pôdneho fondu bez toho, aby v rozhodnutí o odňatí
bolo uvedené, o ktoré konkrétne parcely sa jedná, teda
bola odňatá celková výmera poľnohospodárskej pôdy
a z geometrického plánu, ktorý bol vyhotovený na majetkovoprávne vyporiadanie záhradkárskej osady
a zameranie chatiek, nie je zrejmé, ktorých pozemkov
pod chatkami sa rozhodnutie o odňatí týka (výmera
odňatej pôdy je menšia ako súčet výmer všetkých zameraných pozemkov pod chatkami), správa katastra
prešetrí z predložených listín, kedy boli jednotlivé stavby postavené.
(2) Na základe zistených údajov správa katastra
zapíše rozhodnutie o odňatí tak, že sa postupne odráta
výmera jednotlivých pozemkov pod chatkami až do
výmery uvedenej v rozhodnutí o odňatí.
(3) Pozemky, na ktorých boli chatky postavené najneskôr a ktorých výmera bude prevyšovať odňatú výmeru, sa ponechajú s pôvodným druhom pozemku.
Čl. IV
Toto usmernenie nadobúda účinnosť 15. septembra
2010.
JUDr. Štefan Moyzes, v. r.
predseda
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13.
Usmernenie
Úradu geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky
č. P – 5259/2010 zo dňa 07. 09. 2010
k aplikácii § 31 ods. 2 katastrálneho zákona

ho neskúma a nevyžaduje ako samostatnú prílohu
k návrhu na vklad (podľa § 11 ods. 4 Kancelárskeho
poriadku pre notárov musí byť splnomocnenie pevne
spojené so zmluvou), na rozdiel od procesného plnomocenstva, teda splnomocnenia na zastupovanie
v konaní o vklade práva, ktoré tvorí prílohu k návrhu na
vklad alebo je uvedené v zmluve.

Správa katastra pri posudzovaní zmluvy podľa § 31
ods. 2 zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv
k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení zákona
č. 304/2009 Z. z., podľa ktorého, ak ide o zmluvu
o prevode nehnuteľnosti, ktorá bola vyhotovená vo
forme notárskej zápisnice alebo autorizovaná advokátom, posudzuje zmluvu iba z pohľadu, či je súladná
s katastrálnym operátom a či sú splnené procesné
podmienky na povolenie vkladu. Z uvedeného vyplýva,
že pri posudzovaní vkladu správa skúma, či zmluva
obsahuje náležitosti podľa § 42 ods. 1 a 2, katastrálneho zákona, t. j. označenie účastníkov a označenie nehnuteľnosti podľa údajov katastra. Procesnými podmienkami sú náležitosti návrhu na vklad a jeho príloh,
obmedzenie vlastníka nakladať s nehnuteľnosťou a
úhrada správnych poplatkov.

Ak notár alebo advokát, ktorý autorizuje zmluvu, nepozná účastníkov, svedkov úkonu, dôverníkov alebo
tlmočníkov osobne, títo musia preukázať svoju totožnosť platným úradným preukazom alebo ich totožnosť
musí byť potvrdená dvoma svedkami totožnosti. Ak
notár vyhotovuje notársku zápisnicu a napriek postupu
podľa odseku 1 nemá istotu o totožnosti účastníkov
úkonu, vykoná ďalšie zisťovanie, najmä vyzve osoby a
ich zástupcov, aby doložili listiny z evidencie dokladov
totožnosti, požiada o vyjadrenie príslušnú obec, vykoná
zisťovanie na základe iných listinných dôkazov. Ak sa
notárovi alebo advokátovi, nepodarí zistiť skutočnú
totožnosť účastníkov a vyhotovenie notárskej zápisnice
alebo autorizovanej zmluvy neodmietne, nemôže sa
zbaviť zodpovednosti za škodu spôsobenú zneužitím
totožnosti účastníkov.

Správa katastra skúma, či po uzavretí zmluvy do rozhodnutia o povolení vkladu nenastali skutkové alebo
právne zmeny, ktoré bránia vkladu vlastníckeho práva
do katastra nehnuteľností, či nie je zapísaná poznámka,
na základe skutočnosti, ktorá obmedzuje vlastníka
nakladať s nehnuteľnosťou. V prípade existencie takejto
poznámky správa katastra preruší konanie podľa § 31a
písm. a) alebo § 31a písm. e, f) katastrálneho zákona
až do zániku dôvodu, pre ktorý bola poznámka vyznačená.
Správa katastra neskúma hmotnoprávne podmienky
platnosti zmluvy napr. či právny úkon za maloletého
schválil súd, či predaj obecného majetku schválilo
obecné zastupiteľstvo, či prevod majetku štátu schválilo
ministerstvo financií a podobne.
Postup podľa § 31 ods. 2 katastrálneho zákona sa
uplatňuje pri zmluvách o prevode nehnuteľností. Za
zmluvy o prevode nehnuteľností sa považujú napr.:
kúpna zmluva, darovacia zmluva, zmluva o prevode
vlastníctva bytu a nebytového priestoru, zámenná
zmluva, zmluva o prevode podniku alebo jeho časti,
inominantná zmluva, ak jej obsahom je prevod vlastníckeho práva, dohoda o vyporiadaní bezpodielového
spoluvlastníctva manželov (rozsudok Najvyššieho súdu
Slovenskej republiky, sp. zn. 1 Sž – KS 139/2004, ZSP
16/2006) ako i dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva.
Podľa § 42 ods. 3 katastrálneho zákona, ak je zmluva
o prevode nehnuteľností spísaná do notárskej zápisnice, alebo autorizovaná advokátom, nie je potrebný
osvedčený podpis účastníkov na zmluve alebo na plnej
moci. Teda správa katastra neskúma totožnosť účastníkov zmluvy a nevyžaduje ani vyššie overenie plnej
moci (Apostille), ak bola plná moc zhotovená
v zahraničí. Za hmotnoprávne plnomocenstvo, teda
splnomocnenie na uzavretie právneho úkonu zodpovedá v plnej miere notár alebo advokát, správa katastra

Z procesného hľadiska správa katastra ďalej skúma,
či sú predložené požadované prílohy k návrhu na vklad
a to geometrický plán ak bol potrebný, alebo listina
ktorá preukazuje vlastnícke právo k nehnuteľnosti, ak
právo nie je zapísané na liste vlastníctva, identifikácia
parcely ak sa vlastníctvo k pozemku preukazuje výpisom z pozemkovej knihy, alebo zo železničnej knihy.
Podľa § 36 ods. 1 Notárskeho poriadku, resp. § 1a
zákona o advokácii zhotoviteľ zmluvy zodpovedá za
odbornosť spísaného právneho úkonu. Notár je povinný
postupovať pri notárskej činnosti s odbornou starostlivosťou. Notár je povinný odmietnuť vykonať požadovaný úkon, ak je zjavné, že úkon odporuje zákonu, obchádza zákon, prieči sa dobrým mravom, alebo ak
vykonanie úkonu osobitný zákon zveril inému orgánu
verejnej moci.
JUDr. Štefan Moyzes, v. r.
predseda

Oznamovacia časť
a) oznamy

17. 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
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18. Poskytovanie informácií z katastra
nehnuteľností po zápise Projektu pozemkových úprav
Vybavuje: Ing. Darina Keblúšková

Katastrálne územie

Bratislavský
Pezinok
Budmerice
Trenčiansky
Bánovce nad Bebravou
Timoradza
Haláčovce
Prievidza
Opatovce nad Nitrou
Púchov
Mestečko
Považská Bystrica Prečín
Partizánske
Chynorany
Žilinský
Martin
Belá
Žilina
Gbeľany
Nitriansky
Topoľčany
Prašice
Nitra
Andač
Dolné Krškany
Zlaté Moravce
Beladice
Prílepy
Nové Zámky
Ondrochov
Čechy
Levice
Veľké Kozmálovce
Nový Tekov
Ondrejovce
Starý Tekov
Banskobystrický
Banská Bystrica Riečka
Prešovský
Vranov nad Topľou Medzianky
Remeniny
Petrovce
Bardejov
Rokytov
Šiba
Vyšný Kručov
Bardejovská Nová Ves
Prešov
Kojatice
Radatice
Chabžany
Prešov
Varhaňovce
Svidník
Šapinec
Levoča
Buglovce
Košický
Sobrance
Koňuš
Koromľa
Trebišov
Bačkovík
Malé Ozorovce
Košice
Ťahanovce
Nové Ťahanovce
Spišská Nová Ves Letanovce
Rožňava
Rudná

Dátum

10.6.2010

11.5.2010
22.7.2010
22.2.2010
15.7.2010
2.7.2010
27.7.2010
4.6.2010
21.7.2010
25.3.2010
10.6.2010
22.6.2010
26.5.2010
24.8.2010
24.6.2010
17.8.2010
16.7.2010
27.7.2010
24.8.2010
25.8.2010

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
Prievidza
Nitriansky
Levice
Prešovský
Stropkov
Humenné
Košický

Michalovce
Trebišov

2.6.2009
26.6.2009
18.2.2010
9.8.2010
3.7.2008
2.12.2008
22.6.2010
30.8.2010

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

Kostolná Ves
Seč

4.6.2010
4.6.2010

Ipeľské Úľany

26.7.2010

Vislava
Lackovce

20.6.2010
21.7.2010

Rožňava
Čoltovo
Petrovo
Rožňava
Bánovce nad Ondavou
Stanča

9.6.2009
23.6.2009
17.7.2009
21.6.2010
5.8.2010

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

17.6.2010
21.6.2010
30.6.2010
30.8.2010
29.6.2010
31.8.2010
31.8.2010
31.8.2010
9.6.2010
12.8.2010
16.8.2010
17.8.2010
19.8.2010
30.6.2010
31.8.2010

Dátum

19. 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
Bratislavský
Pezinok
Malacky
Trnavský
Skalica
Trenčiansky
Myjava
Prievidza

Katastrálne územie
Budmerice (n)
Hrubé Lúky (n)
Lopašov (n)

Dátum
10.6.2010
15.7.2010
1.9.2010

Košariská - extravilán (PPÚ) 24.5.2010
Stará Myjava (n)
16.8.2010
Kostolná Ves
- extravilán (PPÚ)
15.6.2010
Seč - extravilán (PPÚ)
15.6.2010
Valašská Belá (n)
9.9.2010
- okrem časti Gápel
Ráztočno (n)
9.9.2010
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Bánovce nad Bebravou
Kšinná
31.12.2009
Púchov
Hoštiná
15.7.2010
Partizánske
Klátová Nová Ves (n)
1.1.2010
Janova Ves (n)
1.1.2010
Ješkova Ves (n)
1.1.2010
Brodzany (n)
1.7.2010
Kolačno (n)
1.7.2010
Malé Ostratice (n)
1.7.2010
Veľké Ostratice (n)
1.7.2010
Nové Mesto nad Váhom
Nová Lehota
28.7.2010
Nitriansky
Topoľčany
Obsolovce (n)
1.6.2010
Pračice (n)
25.3.2010
Biskupová (n)
1.6.2010
Malé Ripňany (n)
1.6.2010
Malé Bedzany
1.6.2010
Veľké Bedzany
1.6.2010
Práznovce - intravilán
30.7.2010
- extravilán časť
30.7.2010
- extravilán časť (n )
30.7.2010
Krušovce
15.6.2010
Bzince (n)
15.6.2010
Radošina (n)
15.6.2010
Závada (n)
15.6.2010
Čeľadince (n)
15.6.2010
Hajná Nová Ves (n)
15.6.2010
Dvorany nad Nitrou (n)
15.6.2010
Solčany (n)
15.6.2010
Čermany (n)
30.8.2010
Urmince (n)
30.8.2010
Norovce (n)
1.9.2010
Rajčany (n)
1.9.2010
Jacovce
1.9.2010
Chrabrany
1.9.2010
Zlaté Moravce
Tekovské Nemce
11.6.2010
Žikava (n)
11.6.2010
Tesáre nad Žikavou (n)
11.6.2010
Nitra
Horný Ohaj (n)
14.6.2010
Dyčka (n)
14.6.2010
Alekšince (n)
15.6.2010
Šaľa
Horný Jatov (n)
15.6.2010
Trnovec nad Váhom (n)
15.7.2010
Komárno
Bodza (n)
15.6.2010
Bodzianske Lúky (n)
15.6.2010
Klížska Nemá (n)
15.6.2010
Krátke Kesy (n)
15.6.2010
Levice
Bajka (n)
14.6.2010
Čankov (n)
14.6.2010
Dolné Devičany (n)
14.6.2010
Horné Devičany (n)
14.6.2010
Hokovce (n)
14.6.2010
Jur nad Hronom (n)
14.6.2010
Nový Tekov (n)
14.6.2010
Ondrejovce (n)
14.6.2010
Rybník (n)
14.6.2010
Starý Tekov (n)
14.6.2010
Veľké Kozmálovce (n)
14.6.2010
Ipeľské Úľany - extravilán 26.7.2010
Nové Zámky
Bánov (n)
18.6.2010
Zemné (n)
25.6.2010
Žilinský
Liptovský Mikuláš
Dúbrava - intravilán (n)
21.6.2010

Žilina
Bytča
Banskobystrický
Revúca
Košický
Trebišov
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Zemianska Ľubeľa (n)
Mojš (n)
Hvozdnica

25.8.2010
9.8.2010
23.8.2010

Starňa - extravilán (PPÚ) 28.6.2010

Cejkov (n)
Veľký Ruskov (PPÚ)
Spišská Nová Ves
Rudňany- intravilán
- extravilán (n)
Olcnava (n)
Michalovce
Bánovce nad Ondavou
- extravilán (PPÚ)
Gelnica
Mníšek nad Hnilcom
- extravilán (n)
Rožňava
Ochtiná (n)
Prešovský
Snina
Ruský Potok
Kalná Roztoka
Bardejov
Bardejovská Nová Ves
- intravilán (n)
Šašová (n)
Stropkov
Vislava (PPÚ)
Vranov nad Topľou
Merník
Prešov
Šarišské Lužianky
Sabinov
Šarišské Michaľany (n)

27.8.2009
30.6.2010
30.6.2010
30.6.2010
8.9.2010
21.6.2010
1.7.2010
30.7.2010
21.6.2010
22.6.2010
21.6.2010
31.8.2010
20.6.2010
16.8.2010
27.8.2010
31.8.2010

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

20. 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
Bratislavský
Pezinok
Bratislava
Malacky
Trenčiansky
Myjava
Prievidza

Katastrálne územie
Budmerice
Lamač
Hrubé Lúky
Brestovec
Bystričany
Chalmová
Čereňany
Diviacka Nová Ves
Diviaky nad Nitricou
Morovno
Solka

Dátum
10.6.2010
24.2.2010
15.7.2010
23.3.2010
11.10.2005
11.10.2005
11.10.2005
11.10.2005
11.10.2005
7.8.2009
1.7.2007
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Púchov
Trenčín
Nitriansky
Topoľčany

Nitra
Šaľa
Levice

Prešovský
Stropkov
Prešov
Svidník
Košický
Sobrance
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Podhradie
Poluvsie
Dolné Šútovce
Horné Šútovce
Temeš
Mestečko
Trenčianske Biskupice

5.12.2008
10.11.2008
1.2.2005
1.2.2005
29.11.2006
15.7.2010
1.9.2010

Prašice
Biskupová
Malé Ripňany
Solčany
Andač
Dolné Krškany
Horný Jatov
Trnovec nad Váhom
Veľké Kozmálovce
Nový Tekov
Ondrejovce
Starý Tekov

25.3.2010
1.6.2010
1.6.2010
15.6.2010
10.6.2010
22.6.2010
15.6.2010
15.7.2010
16.7.2010
27.7.2010
24.8.2010
25.8.2010

Makovce
Vislava
Abranovce
Šapinec

30.6.2010
20.6.2010
17.6.2010
30.6.2010

Koromľa
Koňuš
Trebišov
Svätá Mária
Svinice
Svätuše
Zemplín
Košice – okolie
Trstené pri Hornáde
Vyšná Myšľa
Vtáčkovce
Spišská Nová Ves Rudňany
Gelnica
Mníšek nad Hnilcom

26.6.2009
2.6.2009
25.10.2005
5.10.2006
30.6.2010
30.6.2010
16.6.2010
23.8.2010
30.8.2010
30.6.2010
1.7.2010

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

21. Oznámenie o personálnych zmenách
I.
V súlade s § 42 ods. 2 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov v spojení s čl. 4 ods. 2 písm. f) bod
2 Organizačného poriadku Úradu geodézie, kartografie
a katastra Slovenskej republiky č. P – 5786/2007 zo
dňa 27.9.2007 predseda Úradu geodézie, kartografie
a katastra Slovenskej republiky dňom 6. októbra 2010
odvolal Ing. Mariána Podobena z funkcie riaditeľa
Geodetického a kartografického ústavu Bratislava.
V zmysle § 5 ods. 9 zákona č. 552/2003 Z. z.
o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov predseda Úradu geodézie, kartografie
a katastra Slovenskej republiky dňom 7. októbra 2010
vymenoval Mgr. Ľuboslava Michalíka do funkcie riaditeľa Geodetického a kartografického ústavu Bratislava
do doby skončenia výberového konania na túto funkciu.

strana 35

II.
Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí
6. októbra 2010 uznesením vlády SR číslo 684 odvolala
JUDr. Štefana Moyzesa dňom 6. októbra 2010 z funkcie predsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra
SR.
Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí
6. októbra 2010 uznesením vlády SR číslo 684 menovala Ing. Hedvigu Májovskú dňom 7. októbra 2010
do funkcie predsedníčky Úradu geodézie, kartografie
a katastra SR.
Doc. Ing. Imrich Horňanský, PhD., v. r.
riaditeľ kancelárie predsedu

22. Oznámenie o personálnych zmenách
Skúšobnej komisie ÚGKK SR
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 4. augusta 2010
z funkcie člena komisie tohto poradného orgánu predsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej
republiky odvolaný Ing. Richard Daňko.
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 4. augusta 2010
za člena komisie tohto poradného orgánu predsedu
Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej
republiky menovaný Ing. Martin Králik.
Ing. Anna Somíková, v. r.
riaditeľka katastrálneho odboru

23. Vydanie technických noriem STN EN
ISO 6709, STN EN ISO 19115-2, STN
EN ISO 19141, STN EN ISO 19126
Vybavuje: Ing. Martina Behuliaková
Slovenský ústav technickej normalizácie vydal
v období marec 2010 až november 2010 v oblasti pô-
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sobnosti technickej komisie TK89 Geodézia a kartografia nasledovné normy:
STN EN ISO 6709 Štandardná reprezentácia polohy
geografického bodu pomocou súradníc
Názov anglický: Standard representation of geographic
point location by coordinates
Dátum vydania: 1. 4. 2010
Predmet normy: Túto medzinárodnú normu možno
aplikovať pri výmene súradníc opisujúcich polohu geografického bodu. Špecifikuje reprezentáciu súradníc,
vrátane zemepisnej šírky a dĺžky, používaných na výmenu dát.
Cena: 18,04 € s DPH
STN EN ISO 19115-2 Geografická informácia. Metadáta. Časť 2: Rozšírenia pre snímky a rastrové dáta
Názov anglický: Geographic information. Metadata. Part
2: Extensions for imagery and gridded data
Dátum vydania: 1. 8. 2010
Predmet normy: Táto časť medzinárodnej normy ISO
19115 rozširuje existujúcu normu o geografických
metadátach definovaním schémy potrebnej na opis
snímok a rastrových dát. Poskytuje informácie o vlastnostiach meracích prístrojov použitých na zber dát,
o konfigurácii metódy merania a postupe digitalizácie
primárnych dát.
Cena: 20,68 € s DPH
STN EN ISO 19141 Geografická informácia. Schéma
pre pohybujúce sa objekty
Názov anglický: Geographic information. Schema for
moving features
Dátum vydania: 1. 6. 2010
Predmet normy: V tejto medzinárodnej norme sa definuje metóda opisu geometrie objektu, ktorý sa pohybuje
ako pevné teleso.
Cena: 20,68 € s DPH

čiastka 3

STN EN ISO 19126 Geografická informácia. Slovníky
a registre s objektovou koncepciou
Názov anglický: Geographic information. Feature concept dictionaries and registers
Dátum vydania: 1. 8. 2010 Predmet normy: V tejto
medzinárodnej norme sa definuje schéma na tvorbu
slovníkov a registrov s objektovou koncepciou a na ich
organizáciu ako registrov. Táto norma nešpecifikuje
schémy na katalógy objektov alebo na organizáciu
katalógov objektov ako registrov.
Cena: 20,68 € s DPH
Normy sú vydané v origináli (v anglickom jazyku)
s národnou stranou. Normy sú predávané v tlačenej
alebo elektronickej podobe osobne v Infocentre na
Karloveskej 63 v Bratislave alebo cez internetovú predajňu noriem www.sutn.sk.
Ing. Katarína Leitmannová, v. r.
riaditeľka odboru geodézie
a medzinárodných vzťahov

b) informácie o vydaných aktoch riadenia
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