SPRAVODAJCA
ÚRADU GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

______________________________________________________
Ročník L. 2018

V Bratislave 21. 12. 2018

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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Normatívna časť

3.
Rozhodnutie
Úradu geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky
číslo P-10580/2018 zo dňa 7. 12. 2018
o štandardizácii 2 názvov
geografických objektov
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej
republiky ako príslušný orgán podľa § 4 ods. 2 písm. g)
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995
Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších
predpisov vydáva toto

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-3401/2018-242/6745
z 16. 5. 2018 a na základe súhlasného stanoviska
Názvoslovnej komisie Úradu geodézie, kartografie
a katastra Slovenskej republiky
štandardizuje
2 názvy geografických objektov z okresu, obce
a katastrálneho územia Banská Štiavnica, ktoré rozšíria
obsah základnej bázy údajov pre geografický informačný
systém takto:
jeden názov, ktorého
štandardizovaná:

podoba

Štandardizovaný názov

Kategória

Sitnianska

majer, miestna časť, osada,
samota

doteraz

a jeden názov, ktorého podobu meníme:
Štandardizovaný názov

Predch.
štandardizovaný názov

Štefultov

Podsitnianska

geografických objektov z územia 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 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 20. decembra
2018.
Ing. Mária Frindrichová, v. r.
predsedníčka

rozhodnutie:

nebola
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4.
Rozhodnutie
predsedníčky Úradu geodézie, kartografie
a katastra Slovenskej republiky
č. RP_UGKK SR_ 24/2018 zo dňa 17. 12. 2018,
ktorým sa určuje Zobrazovací katalóg pre
Základnú bázu údajov pre geografický
informačný systém
Podľa čl. 5 ods. 3 písm. b) bod 9 Organizačného
poriadku Úradu geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky, schváleného rozhodnutím predsedníčky Úradu geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky č. P – 9476/2017 zo dňa 20. 10.
2017 v platnom znení v spojení so Smernicou Úradu
geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
o príprave,
zverejňovaní
a evidencii
interných
normatívnych aktov vydávam toto rozhodnutie:
Čl. I

Kategória
majer, miestna
časť, osada,
samota

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 názvoch nesídelných

Na
účely
tvorby,
aktualizácie,
vydávania
a poskytovania základného štátneho mapového diela
v mierkach 1:5 000, 1:10 000, 1:25 000 a 1:50 000 sa
určuje zobrazovací katalóg pre Základnú bázu údajov
pre geografický informačný systém (ďalej len
„zobrazovací katalóg ZBGIS“). Zobrazovací katalóg
ZBGIS je záväzný na popisovanie údajov o objektoch
vizualizovaných v jednotlivých mierkach základného
štátneho mapového diela vrátane pravidiel ich
zobrazovania.
Čl. II
Zobrazovací katalóg ZBGIS je zverejnený a dostupný
na webovom sídle Úradu geodézie, kartografie
a katastra Slovenskej republiky na stránke
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každý LV sa zakladá samostatný číselný rad ZCS.
Ukážka zobrazenia ZCS v APV WISKN je uvedená
v prílohe č. 1.

https://www.geoportal.sk/sk/udaje/digitalnakartografia/zobrazovaci-katalog-zbgis/.
Čl. III
Účinnosť

(3)
Pri stavbe postavenej na jednom pozemku
sa ZCS neeviduje.

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 17.12. 2018.
Ing. Mária Frindrichová, v. r.
predsedníčka

5.
Usmernenie
Úradu geodézie, kartografie a katastra SR
č. USM_UGKK SR_18/2018, zo dňa 12.11.2018,
ktorým sa ustanovuje jednotný postup pri
zápise a evidovaní stavby postavenej
na viacerých pozemkoch
Úrad geodézie, kartografie a katastra
republiky vydáva toto usmernenie:
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Slovenskej

Čl. I
(1) Účelom usmernenia je ustanoviť jednotný
postup katastrálnych odborov okresných úradov (ďalej
len „KOOÚ“) pri zápise a evidovaní stavby postavenej
na viacerých pozemkoch s cieľom zabezpečenia
priamej väzby medzi stavbou a pozemkami, na ktorých
je stavba postavená, ako aj sprehľadnenia údajov
o stavbe na výpise z listu vlastníctva (ďalej len „LV“).
(2) Podľa tohto usmernenia sa zapisuje a eviduje
stavba
postavená
na
viacerých
pozemkoch
v autorizovanom programovom vybavení (ďalej len
„APV“) Windows Informačný systém katastra nehnuteľností ( ďalej len „WISKN“ ), APV Viacúčelový
kataster (ďalej len „VÚK“) a v origináloch LV.
Čl. II
Zápis a evidovanie stavby v APV WISKN
(1)
Stavba označená súpisným číslom a stavba
neoznačená súpisným číslom (evidovaná popisným
spôsobom) postavená na viacerých pozemkoch (ďalej
len „stavba postavená na viacerých pozemkoch“), sa
zaeviduje vždy vo vzťahu k všetkým pozemkom, na
ktorých je postavená (počet záznamov stavby v
databáze je identický s počtom pozemkov, na ktorých je
stavba postavená) a s rovnakými identifikačnými údajmi
o stavbe (odlišujú sa iba parcelným číslom pozemku).
(2) Pri stavbe postavenej na viacerých pozemkoch sa v záujme zabezpečenia zjednotenia záznamov
tejto jednej stavby v rámci jedného LV zavádza
zjednocujúce číslo stavby (ďalej len „ZCS“). ZCS je
KOOÚ povinný vyplniť pri každom zázname stavby
postavenej na viacerých pozemkoch, pričom všetky
záznamy tej istej stavby budú mať zhodné ZCS. Každej
ďalšej stavbe postavenej na viacerých pozemkoch,
zaevidovanej na tom istom LV sa pridelí nové ZCS. Pre

Čl. III
Zápis stavby do APV VÚK
V APV VÚK sa stavba postavená na viacerých
pozemkoch zapisuje spôsobom určeným systémom
VÚK (t. j. jedným záznamom) s vyznačením väzby na
pozemky, na ktorých je postavená.
Čl. IV
Nastavenie parametra tlače v APV WISKN
pre výpis z LV
Pre správne generovanie výpisu z LV, na ktorom je
evidovaná stavba postavená na viacerých pozemkoch,
KOOÚ aktivuje v APV WISKN funkcie „Tlač stavieb na
viacerých pozemkoch“ a „Poradie stavieb podľa CPA“
(Správa-Predvoľby-Tlač).
Čl. V
Príklad zobrazenia údajov o stavbe vo forme výpisu
z LV podľa tohto usmernenia je uvedený v prílohách č.
2 a 3.
Čl. VI
Zápis stavby na origináli LV
(1) Ak je v katastrálnom operáte vedený originál
LV v papierovej podobe, eviduje sa stavba postavená
na viacerých pozemkoch označených parcelným číslom
tak, aby zápis jednoznačne poukazoval na skutočnosť,
že je to jedna stavba postavená na viacerých
pozemkoch. Identifikačné údaje o stavbe sa zapíšu pri
prvom zapísanom pozemku pod stavbou. V každom
ďalšom riadku sa zapíšu samostatne ďalšie pozemky,
na ktorých je stavba postavená. Vypíšu sa všetky
parcelné čísla pozemkov, na ktorých je stavba
postavená.
(2) Príklady zápisu stavby postavenej na
viacerých pozemkoch v origináli LV podľa odseku 1 je
uvedený v prílohe č. 4.
Čl. VII
Zmena spôsobu evidovania stavby
(1) Zmenu spôsobu evidovania stavby postavenej
na viacerých pozemkoch v APV WISKN, ktorá nie je
evidovaná v zmysle Čl. II, vykoná KOOÚ postupom
uvedeným v tomto usmernení priebežne, vždy však
pred poskytnutím údajov o stavbe.
(2) Ak je v katastrálnom operáte vedený originál
LV v papierovej podobe, vykoná KOOÚ zmenu spôsobu
zápisu stavby postavenej na viacerých pozemkoch
v origináli LV postupom uvedeným v tomto usmernení
súčasne so zmenou spôsobu evidovania stavby v APV
WISKN.
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(3) Zmenu spôsobu evidovania stavby postavenej
na viacerých pozemkoch v origináli LV, ak je vedený
v papierovej forme, na KOOÚ, ktoré používajú APV
VÚK, vykoná KOOÚ postupom uvedeným v tomto
usmernení priebežne, vždy však pred poskytnutím
údajov o stavbe.
Čl. VIII
Zrušovacie ustanovenia

čiastka 3

ktorý ho nemôže poskytnúť. Vzory oznámení sú
prílohami č. 1 až 3 usmernenia. Oznámenie uloží do
súboru vo formáte PDF podľa čl. V, ktorý podpíše
svojim mandátnym kvalifikovaným elektronickým
podpisom v SSP. V tomto prípade SSP automaticky
(bez možnosti editácie) zadá skutočný počet merných
jednotiek podľa predpokladaného počtu merných
jednotiek.“.
2. V Čl. IV ods. 3 sa vypúšťa písmeno a).

Zrušuje sa Usmernenie Úradu geodézie, kartografie
a katastra SR č. USM_UGKK SR_18/2013, ktorým sa
ustanovuje jednotný postup pri zápise a evidovaní
stavby stojacej na viacerých pozemkoch.
Čl. IX

Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená a)
až e).
3. Príloha č. 3 sa vypúšťa.
4. Doterajšia príloha č. 4 sa označuje ako príloha č. 3.

Toto usmernenie nadobúda účinnosť 1. decembra
2018.
Poznámka:
nezverejňujú

Prílohy

Čl. II

v Spravodajcovi

Tento dodatok č. 1 nadobúda účinnosť 17. decembra
2018.

Ing. Mária Frindrichová, v. r.
predsedníčka

Ing. Mária Frindrichová, v. r.
predsedníčka

usmernenia

sa

6.
D o d a t o k č. 1
č. USM_UGKK SR_20/2018
k usmerneniu Úradu geodézie,
kartografie a katastra Slovenskej republiky
č. USM_UGKK SR_20/2015 zo dňa 29.06.2015,
ktorým sa ustanovuje postup pri vytváraní
elektronického výpisu z listu vlastníctva
na právne úkony pre integrované
obslužné miesto Slovenskej pošty
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej
republiky (ďalej len „ÚGKK SR“) podľa smernice ÚGKK
SR o príprave, zverejňovaní a evidencii interných
normatívnych aktov vydáva tento dodatok č. 1:

7.
D o d a t o k č. 2
č. USM_UGKK SR_21/2018
k usmerneniu Úradu geodézie,
kartografie a katastra Slovenskej republiky
č. USM_UGKK SR_2/2016 zo dňa 21.01.2016,
ktorým sa ustanovuje postup pri vytváraní
elektronického výpisu z listu vlastníctva
na právne úkony pre integrované
obslužné miesto Ministerstva financií
Slovenskej republiky
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej
republiky (ďalej len „ÚGKK SR“) podľa smernice ÚGKK
SR o príprave, zverejňovaní a evidencii interných
normatívnych aktov vydáva tento dodatok č. 1:

Čl. I
Usmernenie Úradu geodézie, kartografie a katastra
SR č. USM_UGKK SR_20/2015 zo dňa 29.06.2015,
ktorým
sa
ustanovuje
postup
pri
vytváraní
elektronického výpisu z listu vlastníctva na právne
úkony pre integrované obslužné miesto Slovenskej
pošty sa mení takto:
1. V Čl. III odsek 6 znie:
„(6) Ak žiadosť neobsahuje všetky predpísané
náležitosti, obsahuje údaje, ktoré nie sú v súlade
s údajmi evidovanými v katastri nehnuteľnosti, alebo nie
je k nim založený list vlastníctva, t. j. výsledok
preverenia podmienok pre vydanie eLV je negatívny,
zašle IOM, prostredníctvom SSP, oznámenie
o odmietnutí poskytnutia eLV s uvedením dôvodu, pre

Čl. I
Usmernenie č. USM_UGKK SR_2/2016, zo dňa
21. 01. 2016, ktorým sa ustanovuje pri vytváraní
elektronického výpisu z listu vlastníctva na právne
úkony pre Integrované obslužné miesto Ministerstva
financií Slovenskej republiky v znení dodatku č. 1
č. USM_UGKK SR_18/2017 sa mení takto:
1. V Čl. III odsek 6 znie:
„(6) Rozhodnutie o vrátení správneho poplatku sa
zasiela Slovenskej pošte, a.s., ktorá je
správnym
orgánom, ktorý poplatok vybral. Údaj o pracovisku IOM
MF je v autorizačnom protokole.“.
2. V Čl. IV sa vypúšťa odsek 3.
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3. V Čl. IV ods. 7 prvej vete sa vypúšťajú slová „alebo
plombou“.
4. V prílohe č. 4 posledný odsek odôvodnenia
rozhodnutia o vrátení správneho poplatku znie:
„Správny orgán v súlade s § 10 ods. 3 zákona
o správnych poplatkoch odpis právoplatného rozhodnutia
o vrátení
správnych
poplatkov
zašle
(prevádzkovateľovi centrálneho systému evidencie
poplatkov: Slovenskej pošte, a.s. na adresu Centrum
vysporiadania finančných transakcií Košice), ktorý
poplatok vráti žiadateľovi najneskôr do 30 dní odo dňa
jeho doručenia.“.
5. V prílohe č. 4 rozhodnutia o vrátení správneho
poplatku časť „Po právoplatnosti rozhodnutia:“ znie:
„Po právoplatnosti rozhodnutia:
CVFT Košice, OSA, Thurzova 1, 042 21 Košice“.
Čl. II
Tento dodatok č. 2 nadobúda účinnosť 17. decembra
2018.
Ing. Mária Frindrichová v. r.
predsedníčka
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napr. Bakova, Mikuškina sa upravuje na Baková,
Mikuškiná.
Upravujú sa jednoslovné privlastňovacie prídavné mená
v tvare nominatívu plurálu stredného rodu s krátkym e
na konci do podoby s dlhým é na konci; napr. Bakove
sa upravuje na Bakové.
8. Neupravujú na predponové podoby názvov
na podoby s predložkou pri; napr. Úbrodčie, Úhrabie,
Úrybničie sa neupravuje na Pri brode, Pri hrabe,
Pri rybníku.
9. Neupravujú sa názvy špecifických sídelných
objektov, ktoré nie sú samostatnými administratívnymi
jednotkami, jednotne do podoby s príponou –ovci; napr.
Jančov (majer, miestna časť, osada, samota) sa
neupravuje na Jančovci.
10. Neupravujú sa kolektívne privlastňovacie prídavné
mená s príponami -ovie, -ove, -eje, -oje, -ojo, -ových,
-ovéch, -oviech, -éch/-ech, -och, -é/-e, ktoré poukazujú
na rodinu ako celok jednotne do podoby s príponou
–ovie.
Doterajšie body 6 až 12 sa označujú ako body 11 až
17.
2. V prílohe č. 1 čl. 5 siedmom bode sa na konci pripája
táto veta:
„Pri utváraní názvu sa vyberie buď podoba názvu so
statickým alebo s dynamickým významom podľa toho,
ktorá podoba je v danej oblasti vžitá.“

8.
D o d a t o k č. 1
č. SM_UGKK SR_19/2018
k Smernici Úradu geodézie, kartografie
a katastra Slovenskej republiky
č. SM_UGKK SR_7/2015 zo dňa 27. 4. 2015
na štandardizáciu geografických názvov
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej
republiky (ďalej len „ÚGKK SR“) podľa smernice ÚGKK
SR o príprave, zverejňovaní a evidencii interných
normatívnych aktov vydáva tento dodatok č. 1:

3. V prílohe č. 1 čl. 5 desiatom bode sa vypúšťa
posledná veta.
4. Príloha č. 2 sa vypúšťa.
Čl. 2
Účinnosť
Tento dodatok č. 1 nadobúda účinnosť 10. decembra
2018.
Ing. Mária Frindrichová, v. r.
predsedníčka

Čl. 1
Smernica Úradu geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky č. SM_UGKK SR_ 7/2015 zo dňa
27. 4. 2015 na štandardizáciu geografických názvov
sa mení a dopĺňa takto:
1. V prílohe č. 1 čl. 4 sa za piaty bod vkladajú nové
body 6 až 10, ktoré znejú:
„6. Neupravujú sa názvy s predložkou u, ktoré sa viažu
na osobu, do podoby s predložkou pri; napr. U Slivov,
U Žofy sa neupravuje na Pri Slivovcoch, Pri Žofe.
Upravujú sa názvy s predložkou u, ktoré sa viažu
na neživý objekt, na podobu s predložkou pri; napr.
U lipy sa upravuje na Pri lipe.
7. Upravujú sa jednoslovné privlastňovacie prídavné
mená v tvare nominatívu singuláru ženského rodu
s krátkym a na konci do podoby s dlhým á na konci;

9.
D o d a t o k č. 3
č. RP_UGKK SR_6/2018 zo dňa 12. 11. 2018
Štatútu Terminologickej komisie
pre odvetvie geodézie, kartografie a katastra
pri Úrade geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky
Štatút Terminologickej komisie pre odvetvie geodézie,
kartografie a katastra pri Úrade geodézie, kartografie
a katastra Slovenskej republiky (ďalej len „Terminologická komisia“), účinný od 1. septembra 2014 v znení
dodatku č. 1 č. P-7114/2015-KO zo dňa 01.12.2015
a dodatku č. 2 č. RP_UGKK SR_15/2017 zo dňa
08. 11. 2017, č. P-11320/2017, sa mení a dopĺňa takto:
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Čl. II
Účinnosť

1. V Čl. 5 bod 1 druhá veta znie:
„Zasadanie Terminologickej komisie zvolá predseda
z vlastného podnetu, alebo ak o to požiada aspoň
štvrtina členov Terminologickej komisie.“.

Tento dodatok č. 3 nadobúda účinnosť 26. novembra
2018.
Ing. Mária Frindrichová, v. r.
predsedníčka

2. V Čl. 6 bod 7 sa slovo „Terminologickom“ nahrádza
slovom „terminologickom“.
3. Za Čl. 6 sa vkladá nový článok Čl. 7, ktorý znie:
„Čl. 7
Terminologický slovník
1. Terminologický slovník je dielo vytvorené členmi
Terminologickej komisie.
2. Úrad má k terminologickému slovníku majetkové
právo.
3. Úrad môže ako nositeľ majetkového práva
k terminologickému slovníku poskytnúť fyzickej
alebo právnickej osobe licenciu k terminologickému
slovníku.“
Doterajšie Čl. 7 a Čl. 8 sa označujú ako Čl. 8 a Čl. 9.
4. V novom Čl. 8 body 3 až 7 znejú:
„3. Odmena sa vypláca spravidla v decembri
príslušného kalendárneho roka. Odmenu
vypláca úrad.
4. Odmena za činnosť v Terminologickej komisii
pozostáva z odmeny za aktívne rokovanie na
zasadaniach
Terminologickej
komisie
a
z odmeny
za
činnosť
mimo
zasadania
Terminologickej komisie, kde výsledkom tejto
činnosti je predloženie návrhov termínov
a definícií, ktoré boli jednotlivým členom
Terminologickej
komisie
pridelené
na
zasadaniach Terminologickej komisie (ďalej len
„nedoriešené termíny“).
5. Výšku odmeny za činnosť v Terminologickej
komisie navrhuje predseda Terminologickej
komisie alebo v prípade dlhodobej neprítomnosti
predsedu
Terminologickej
komisie
člen
Terminologickej komisie určený podpredsedom
úradu (ďalej len „určený člen“). Výšku odmeny
predsedovi Terminologickej komisie alebo
určenému členovi navrhuje podpredseda úradu.
6. Náhrady spojené s cestovnými náležitosťami v
súvislosti so zasadaním Terminologickej komisie
hradí člen Terminologickej komisie alebo
vysielajúca organizácia podľa príslušných
platných predpisov.
7. Odborné posudky – expertízy možno odmeňovať
podľa platných predpisov.“
5. Nadpis Čl. 9 znie:
„Čl. 9
Účinnosť“

Oznamovacia časť
a) oznamy
15. Poskytovanie informácií z katastra nehnuteľností po zápise Projektu pozemkových
úprav
Vybavuje: Ing. Darina Keblúšková
Okresné úrady, katastrálne odbory 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

Žilinský
Žilina

Hôrky

Dátum
27.11.2018

Ing. Michal Leitman, v. r.
riaditeľ katastrálneho odboru

16. Skončenie tvorby vektorovej mapy určeného operátu
Vybavuje: Ing. Darina Keblúšková
Okresné úrady, katastrálne odbory vyhlásili skončenie
tvorby vektorovej mapy určeného operátu v týchto
katastrálnych územiach:
Kraj
Okres
Žilinský
Martin

Katastrálne územie
Záborie
Rakovo

Dátum
30.11.2018
19.12.2018

Ing. Michal Leitman, v. r.
riaditeľ katastrálneho odboru
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a kartografii v znení neskorších predpisov nasledujúcim
fyzickým osobám:

Vybavuje: Ing. Alena Tomková
Okresné úrady, katastrálne odbory v zmysle usmernenia Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. USM_UGKK SR_40/2013, ktorým sa
ustanovuje postup pri stotožňovaní originálov listov
vlastníctva s listami vlastníctva zostavenými z databázy
informačného systému katastra nehnuteľností, ukončili
stotožňovanie listov vlastníctva v týchto katastrálnych
územiach:
Kraj
Okres
Trnavský
Piešťany
Nitriansky
Levice
Žilinsky
Ružomberok

Banskobystrický
Detva
Revúca

Katastrálne územie
Kocurice

Dátum
5.12.2018

Lontov

17.12.2018

Bešeňová
Komjatná
Hubová
Liptovská Štiavnica
Potok

11.10.2018
11.10.2018
24.10.2018
29.10.2018
29.10.2018

Korytárky
Jelšava
Gemerský Milhosť

5.11.2018
26.11.2018
10.12.2018

Prešovský
Bardejov

Hrabské
Kľušov
Prešov
Žipov
Petrovany
Fulianka
Stropkov
Bystrá
Sabinov
Krivany
Vranov nad Topľou Dlhé Klčovo
Sečovská Polianka
Košický
Rožňava
Drnava
Sobrance
Nižná Rybnica
Pinkovce
Krčava

10.10.2018
20.11.2018
16.10.2018
16.11.2018
20.11.2018
19.10.2018
25.9.2018
2.11.2018
30.8.2018
6.11.2018
6.11.2018
4.12.2018
19.12.2018

Ing. Michal Leitman, v. r.
riaditeľ katastrálneho odboru

Evidenčné
číslo
osvedčenia

Meno

Dátum
vydania

750/2018

Ing. Marián Mackovjak

16. 11. 2018

751/2018

Ing. Roland Petrík

16. 11. 2018

752/2018

Ing. Ján Čižmár

16. 11. 2018

753/2018

Ing. Martin Hoffmann

16. 11. 2018

754/2018

Ing. Zoltán Klučka

16. 11. 2018

755/2018

Ing. Dávid Duchoň

16. 11. 2018

756/2018

Ing. Monika Karvašová

16. 11. 2018

Ing. Michal Leitman, v. r.
riaditeľ katastrálneho odboru

19. Oznámenie o vydaní Smernice na tvorbu,
aktualizáciu, vydávanie a poskytovanie základného
štátneho
mapového
diela
v mierkach 1:5 000, 1:10 000, 1:25 000, a
1:50 000
Presedníčka Úradu geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky Ing. Mária Frindrichová schválila
dňa 17. 12. 2018 pod číslom SM_UGKK SR_23/2018
Smernicu na tvorbu, aktualizáciu, vydávanie a poskytovanie základného štátneho mapového diela
v mierkach 1:5 000, 1:10 000, 1:25 000 a 1:50 000,
číslo O-84.11.13.31.64-18.
Smernica nadobudla účinnosť 17. 12. 2018.
Smernica je verejne prístupná na webovom sídle
ÚGKK SR.
Ing. Katarína Leitmannová, v. r.
riaditeľka odboru
geodézie a medzinárodných vzťahov

18. 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 v znení neskorších predpisov
Vybavuje: Alžbeta Belzárová
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej
republiky vydal osvedčenia o získaní osobitnej odbornej
spôsobilosti na overenie činnosti podľa § 6 písm. a)
až e) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii
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