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ÚRADU GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

______________________________________________________
Ročník LIV. 2022

V Bratislave 31. 8. 2022
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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

4.
Dohoda o spolupráci
Uzavretá medzi Úradom geodézie, kartografie
a katastra Slovenskej republiky číslo
P/2020/001415-0001 a Slovenskou technickou
univerzitou v Bratislave, Stavebnou fakultou
číslo DoS 02/2020
Strany zúčastnené na dohode:
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej
republiky, Chlumeckého 2, 827 45 Bratislava zastúpený
predsedom úradu Ing. Jánom Mrvom
(ďalej iba Úrad)
a
Slovenská technická univerzita v Bratislave Stavebná
fakulta, Radlinského 11, 810 05 Bratislava, zastúpená
dekanom Stavebnej fakulty Prof. Ing. Stanislavom
Unčíkom, PhD.
(ďalej iba Stavebná fakulta)
1 Ciele dohody
Zúčastnené strany uzatvárajú túto dohodu s cieľom
rozšírenia odbornej spolupráce, výmeny odborných
informácií, rozšírenia propagačnej a publikačnej
činnosti v oblasti geodézie, kartografie, katastra
nehnuteľností, geografických informačných systémov,
koordinácie prípravy absolventov vysokých škôl,
uplatnenia absolventov vysokých škôl v praxi a ich
celoživotného vzdelávania.
Plnením úloh tejto dohody majú zúčastnené strany
záujem prispieť k vytvoreniu lepších podmienok na
plnenie hlavného poslania Stavebnej fakulty s cieľom
pripraviť
vysokokvalifikovaných
vysokoškolsky
vzdelaných odborníkov na plnenie úloh v geodézii,
kartografii a katastri nehnuteľností, prispieť k trvalému
rozvoju vedného odboru geodézie a kartografie a
prispieť k vytvoreniu podmienok na účinnejšie
uplatnenie jej tvorivého odborného a vedeckého
potenciálu pri príprave koncepčných materiálov a
všeobecne záväzných predpisov vypracúvaných
Úradom.
Dohoda má zároveň prispieť k vytvoreniu lepších
podmienok na plnenie zákonných úloh Úradu, a to
prípravou odborníkov schopných plniť náročné úlohy
praxe.
Spolupráca medzi stranami zúčastnenými na dohode
bude uskutočňovaná v týchto oblastiach:
• oblasť odbornej spolupráce,
• oblasť výmeny informácií,
• oblasť propagácie a publikačnej činnosti,
• oblasť zvyšovania kvalifikácie.
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2 Oblasť odbornej spolupráce
Stavebná fakulta bude zapájaná do riešenia úloh
technického rozvoja a výskumu, financovaných
prostredníctvom Úradu, ako aj do prípravy koncepčných
materiálov úradu. Úrad oboznámi Stavebnú fakultu so
začiatkom týchto prác a vyzve Stavebnú fakultu, aby
navrhla svojich zamestnancov do pracovných
kolektívov spracúvajúcich tieto projekty.
Úrad bude zapájaný do prípravy koncepčných
materiálov Stavebnej fakulty, najmä tých, ktoré sa
tykajú teoreticko-odborného profilu študijného odboru
geodézia a kartografia a profilu absolventa bakalára a
absolventa inžiniera, ako aj prípadnej koordinácie
týchto inštitútov Stavebnej fakulty s inými školami na
Slovensku.
Úrad na základe výzvy Stavebnej fakulty zabezpečí
účasť svojho zástupcu na rokovaniach Vedeckej rady
Stavebnej fakulty, prípadne Vedeckej rady univerzity a
účasť svojich zamestnancov v odborných komisiách
Stavebnej fakulty.
Stavebná fakulta na základe výzvy Úradu zabezpečí
účasť svojich zástupcov v poradných orgánoch
a v odborných komisiách Úradu a organizácií riadených
Úradom.
Zamestnanci Stavebnej fakulty na základe výzvy
Úradu budú zapájaní do prípravy a pripomienkovania
všeobecne
záväzných
právnych
predpisov
a
technických predpisov spracúvaných a vydávaných
Úradom z oblasti geodézie, kartografie a katastra.
Úrad na základe požiadaviek Stavebnej fakulty bude
poskytovať podľa svojich možností externých učiteľov
z radov zamestnancov Úradu a organizácii organizácií
riadených Úradom.
Úrad na základe požiadaviek Stavebnej fakulty bude
podľa svojich možností vytvárať vhodné podmienky na
realizáciu odbornej praxe pre študentov Stavebnej
fakulty na pracoviskách riadených Úradom.
Úrad na základe požiadaviek Stavebnej fakulty bude
navrhovať a konzultovať a oponovať témy bakalárskych
prác, diplomových prác a témy dizertačných prác.
Stavebná
fakulta
bude
vychovávať
vysokokvalifikovaných odborníkov pre potreby Úradu
i organizácií riadených Úradom formou bakalárskeho,
inžinierskeho a doktorandského štúdia.
Úrad a organizácie riadené Úradom poskytnú
v rámci svojich možností dáta a podklady na
spracovanie bakalárskych, diplomových a dizertačných
prác, ako aj na výskumné účely.
3 Oblasť výmeny informácií
Strany zúčastnené na dohode si budú na základe
žiadostí alebo prostredníctvom pracovných stretnutí
navzájom poskytovať informácie o:
• riešených úlohách rozvoja technického rozvoja
a výskumu, štátnych programoch výskumu a
vývoja súvisiacich s predmetom činností strán
zúčastnených na dohode,
• základných koncepčných materiáloch z oblasti
technického a technologického rozvoja v oblasti
geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností.
• existujúcich a pripravovaných informačných
systémoch pre oblasť geodézie, kartografie a
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katastra nehnuteľností, ktoré spravujú v rámci
svojich kompetencií,
• činnosti inštitúcií pôsobiacich v oblasti geodézie,
kartografie a katastra nehnuteľností (najmä
zahraničných), o harmonizácii technických noriem
v rámci Európskej únie, o komisiách udeľujúcich
odbornú spôsobilosť na vybrané činnosti
v geodézii, kartografii a katastri nehnuteľností
a o poznatkoch získaných v tejto oblasti zo
zahraničia,
• príprave zriaďovania nových odborov štúdia a
o príprave dôležitých zmien existujúcich odborov
štúdia a akreditovaných študijných programov na
prípravu absolventov pre oblasť geodézie,
kartografie a katastra nehnuteľností.
4 Oblasť propagácie a publikačnej činnosti
Spolupráca v oblasti propagácie a publikačnej
činnosti sa bude uskutočňovať najmä:
• zapájaním zástupcov partnerskej strany do
prípravy vedecko-odborných podujatí (semináre,
konferencie, výstavy a i.), týkajúcich sa hlavných
smerov činnosti partnerskej strany na základe
výzvy organizujúcej strany,
• zapájaním zástupcov partnerskej strany do
prípravy odborných publikácií týkajúcich sa
hlavných smerov činnosti partnerskej strany na
základe výzvy organizujúcej strany,
• účasťou zástupcov Stavebnej fakulty v redakčnej
rade
vedeckého
a
odborného
časopisu
Geodetický a kartograficky obzor,
• bezodkladným informovaním Stavebnej fakulty
o schválených technických predpisoch vydaných
Úradom,
• vytvorením priestoru na publikovanie vedeckých
a odborných článkov zamestnancov Úradu
a organizácií riadených Úradom v časopisoch
a zborníkoch vydávaných Stavebnou fakultou.
5 Oblasť zvyšovania kvalifikácie
Strany zúčastnené na dohode budú spolupracovať
pri určovaní profesiogramov odborníkov pre výhľadové
potreby rezortu geodézie, kartografie a katastra.
Úrad podľa svojich možností a na základe
požiadaviek Stavebnej fakulty vytvorí podmienky na
pôsobenie absolventov a študentov Stavebnej fakulty
na Úrade a na pracoviskách riadených Úradom v rámci
krátkodobých stáží a exkurzií.
Stavebná fakulta navrhne raz ročne najlepšieho
študenta študijného programu 2. stupňa odboru
geodézia a kartografia na cenu predsedu úradu, ktorý
zabezpečí slávnostné odovzdanie ceny.
Strany zúčastnené na dohode budú spolupracovať
pri organizovaní odborných vzdelávacích aktivít,
seminárov, kurzov a študijných pobytov.
Stavebná fakulta umožní zamestnancom Úradu a
organizácií riadených Úradom účasť na celoživotnom
postgraduálnom vzdelávaní formou dištančného
vzdelávania a formou doktorandského štúdia.
Úrad na základe požiadaviek Stavebnej fakulty bude
navrhovať a konzultovať témy postgraduálneho štúdia
odboru geodézia a kartografia; návrhy môžu byť
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podané aj iniciatívne podľa operatívnych požiadaviek
praxe.
6 Formy spolupráce
Spolupráca v konkrétnych oblastiach sa bude podľa
požiadaviek strán zúčastnených na dohode a podľa
charakteru spolupráce zabezpečovať aj na základe
zmlúv, v ktorých budú formulované ciele, záväzky,
formy realizačných výstupov a v ktorých budú
ustanovení zodpovední riešitelia úloh.
Strany zúčastnené na dohode sa zaväzujú, že
vytvoria podmienky na plnenie úloh, riešiteľom poskytnú
všetky podklady a informácie potrebné na ich plnenie a
budú delegovať zástupcov a zúčastňovať sa na práci
vybraných poradných orgánov a komisií.
7 Záverečné ustanovenia
Dohoda o spolupráci sa uzatvára na dobu neurčitú.
Kontrola jej plnenia sa bude vykonávať jedenkrát ročne,
a to k 31.12. bežného roka. Vyhodnotenie plnenia
dohody vypracujú gestori. Zo strany Úradu
podpredseda úradu a zo strany Stavebnej fakulty
zodpovedný pracovník určený dekanom Stavebnej
fakulty. Podkladom na vyhodnotenie plnenia dohody
budú záverečné správy zmlúv. Prílohou dohody je
Špecifikácia oblastí spolupráce, ktorá môže byť
aktualizovaná na základe pravidelnej kontroly plnenia
tejto dohody v aktuálnom období.
Dohodu možno vypovedať písomne s trojmesačnou
výpovednou lehotou, ktorá začne plynúť od prvého dňa
nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej
strane.
Dohoda je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach,
z ktorých každá strana dostane dve vyhotovenia.
Dohoda
nadobúda
platnosť
dňom
podpisu
zúčastnených strán.
Úrad sa zaväzuje bez meškania zverejniť oznámenie
o uzavretí dohody v Spravodajcovi Úradu geodézie,
kartografie a katastra Slovenskej republiky.
Dňom uzavretia tejto dohody stráca platnosť dohoda
číslo P-936/2009 zo dna 30. januára 2009.
Bratislava, 16.10.2020

Špecifikácia oblastí spolupráce
1. Vzdelávanie
- zabezpečenie odborných prednášok a školení,
- konzultácie záverečných prác,
- letná prázdninová prax študentov 1. ročníka
inžinierskeho štúdia odboru Geodézia a
kartografia na katastrálnych odboroch v rámci
Slovenskej republiky,
- exkurzie a odborné praxe študentov Stavebnej
fakulty v organizáciách riadených Úradom.
2. Výskum a vývoj
- testovanie geodetických základov, spracovanie
meraní GNSS na geodynamických bodoch v sieti
SKPOS a určovanie parametrov tiažového poľa
Zeme,
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- spolupráca pri integrovaní modernej družicovej
metódy InSAR do siete SKPOS a jej využitie pri
údržbe výškových geodetických základov,
- spracovanie, analýza a testovanie údajov
získaných prostredníctvom leteckého laserového
skenovania, Digitálneho modelu reliéfu 5.0 a
Digitálneho modelu povrchu 1.0,
- priestorové analýzy a analýzy vizualizácie a tvorby
kartografických výstupov z dát Informačného
systému geodézie, kartografie a katastra.
3. Tvorba legislatívnych a technických predpisov
- spolupráca na príprave legislatívnych (zákony,
vyhlášky), technických predpisov (noriem, smerníc
a pod.), koncepcií a rezortných predpisov.
4. Budovanie Metrologického centra geodézie
- kalibrácia a tvorba etalónov krátkych dĺžok
(meračské pásma a nivelačné laty),
- kalibrácia a tvorba etalónov dlhých dĺžok
(základnica Viničné),
- základnica na testovanie a kalibráciu GNSS
aparatúr, vertikálna gravimetrická kalibračná
základnica.
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5.
Rozhodnutie
Úradu geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky
číslo: OGMV/2022/001765 zo dňa 25. 5. 2022

o štandardizácii 77 názvov prírodných
rezervácií
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

rozhodnutie:
podľa § 18 ods. 1 a ods. 2 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. MK2428/2022-321/5604 zo dňa 9. 5. 2022 a so súhlasom
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
č. 14165/2021-6.1/67773/2021 zo dňa 8. 12. 2021

štandardizuje
77 názvov prírodných
Slovenskej republiky a to:

Za ÚGKK SR: Ing. Ján Mrva, predseda
Bratislava 16.10.2020
Za SvF STU v Bratislave: Prof. Ing. Stanislav Unčík,
PhD., dekan
Bratislava 16.10.2020

rezervácií

z územia

1 názov Vydrica, ktorého predchádzajúca podoba
bola Pramene Vydrice, z dôvodu rozšírenia ochrany
územia prírodnej rezervácie a z dôvodu, že nový názov
je výstižnejší, pretože územie tvorí nielen lesná časť,
kde tok pramení ale aj samotný tok Vydrica,
A 76 názvov, ktoré doteraz neboli štandardizované
jednotlivo, pretože najprv bola vyhlásená celá prírodná
rezervácia ako Pralesy Slovenska a v rámci nej 76
lokalít a potom došlo k zmene a jednotlivé lokality boli
vyhlásené ako samostatné prírodné rezervácie:

Štandardizovaný názov PR

Okres, katastrálne územie

Pralesy Slovenska-Balov grúň

Zvolen, Hronská Breznica; Banská Štiavnica, Močiar

Pralesy Slovenska-Bartkovo

Detva, Hriňová

Pralesy Slovenska-Beňatinský les

Sobrance, Beňatina

Pralesy Slovenska-Beňatinské brdo

Sobrance, Beňatina:

Pralesy Slovenska-Brdo

Zvolen, Hronská Breznica

Pralesy Slovenska-Brvenné

Žiar nad Hronom, Jalná

Pralesy Slovenska-Bukovina

Banská Bystrica, Hrochoť

Pralesy Slovenska-Busov

Bardejov, Cigeľka

Pralesy Slovenska-Bútľavka

Banská Bystrica, Hrochoť

Pralesy Slovenska-Bystrá dolina

Brezno, Bystrá, Dolná Lehota, Horná Lehota

Pralesy Slovenska-Bystrý potok

Detva, Hriňová

Pralesy Slovenska-Čierna hora

Vranov nad Topľou, Hermanovce nad Topľou, Petrovce

Pralesy Slovenska-Čierny kameň

Ružomberok, Ľubochňa

Pralesy Slovenska-Demian

Zvolen, Hronská Breznica; Žiar nad Hronom, Jalná
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Štandardizovaný názov PR

Okres, katastrálne územie

Pralesy Slovenska-Diel

Sobrance, Ruská Bystrá

Pralesy Slovenska-Dolný chlm

Žiar nad Hronom, Ihráč

Pralesy Slovenska-Domková

Spišská Nová Ves, Olcnava

Pralesy Slovenska-Drastavica

Žarnovica, Rudno nad Hronom, Voznica

Pralesy Slovenska-Drobkov

Martin, Blatnica

Pralesy Slovenska-Fedkov

Sobrance, Vyšná Rybnica

Pralesy Slovenska-Flos

Banská Bystrica, Motyčky, Staré Hory

Pralesy Slovenska-Holičná

Poprad, Liptovská Teplička

Pralesy Slovenska-Horná skala

Banská Bystrica, Badín; Žiar nad Hronom, Kremnica

Pralesy Slovenska-Hromisko

Liptovský Mikuláš , Východná

Pralesy Slovenska-Chmelinec

Liptovský Mikuláš , Východná

Pralesy Slovenska-Jánošíkova kolkáreň

Ružomberok, Ľubochňa

Pralesy Slovenska-Japeň

Banská Bystrica, Turecká

Pralesy Slovenska-Jarabinská

Ružomberok, Ľubochňa

Pralesy Slovenska-Kľak

Žilina, Fačkov; Martin, Vrícko

Pralesy Slovenska-Klzký vrch

Žiar nad Hronom, Ihráč; Zvolen, Železná Breznica

Pralesy Slovenska-Kolesová

Liptovský Mikuláš, Východná

Pralesy Slovenska-Koryto

Detva, Hriňová

Pralesy Slovenska-Kozí chrbát

Banská Bystrica, Moštenica, Podkonice

Pralesy Slovenska-Kráľova hoľa

Poprad, Liptovská Teplička

Pralesy Slovenska-Krivec

Sobrance, Vyšná Rybnica

Pralesy Slovenska-Kučalach

Rimavská Sobota, Tisovec

Pralesy Slovenska-Kujavy

Prešov, Zlatá Baňa

Pralesy Slovenska-Kútik

Detva, Hriňová

Pralesy Slovenska-Maďarovo

Ružomberok, Ľubochňa

Pralesy Slovenska-Magura

Dolný Kubín, Párnica

Pralesy Slovenska-Magurka

Ružomberok, Ľubochňa

Pralesy Slovenska-Malá Smrekovica

Ružomberok, Ľubochňa

Pralesy Slovenska-Marocká hoľa

Košice - okolie, Skároš

Pralesy Slovenska-Martalúzka

Brezno, Telgárt

Pralesy Slovenska-Múr

Michalovce, Poruba pod Vihorlatom; Sobrance, Remetské Hámre

Pralesy Slovenska-Nemecká

Liptovský Mikuláš, Východná

Pralesy Slovenska-Obrštín

Brezno, Jasenie

Pralesy Slovenska-Ostredok

Martin, Blatnica

Pralesy Slovenska-Poľana

Detva, Hriňová; Zvolen, Očová

Pralesy Slovenska-Príslop

Brezno, Dolná Lehota

Pralesy Slovenska-Raková

Ružomberok, Ľubochňa

Pralesy Slovenska-Ráztocká hoľa

Brezno, Jasenie; Banská Bystrica, Pohronský Bukovec

Pralesy Slovenska-Rovne

Martin, Blatnica

Pralesy Slovenska-Sitno

Banská Štiavnica, Ilija

Pralesy Slovenska-Sivá skala

Bardejov, Cigeľka

Pralesy Slovenska-Skalná Alpa

Ružomberok, Liptovská Osada, Ľubochňa
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Štandardizovaný názov PR

Okres, katastrálne územie

Pralesy Slovenska-Skalnatá

Žilina, Turie

Pralesy Slovenska-Slatiny

Žilina, Kunerad

Pralesy Slovenska-Snoža

Žiar nad Hronom, Ihráč, Kľačany

Pralesy Slovenska-Snožka

Brezno, Dolná Lehota

Pralesy Slovenska-Stebnícka Magura

Bardejov, Zborov

Pralesy Slovenska-Steny

Kysucké Nové Mesto, Budatínska Lehota

Pralesy Slovenska-Suť

Žiar nad Hronom, Jalná, Šášovské Podhradie

Pralesy Slovenska-Šimonka

Vranov nad Topľou, Hermanovce nad Topľou

Pralesy Slovenska-Špíglová

Brezno, Jasenie

Pralesy Slovenska-Šturec

Banská Bystrica, Motyčky

Pralesy Slovenska-Šútovská dolina

Dolný Kubín, Kraľovany, Párnica

Pralesy Slovenska-Tanečnica

Ružomberok, Liptovská Osada

Pralesy Slovenska-Veľká Vápenica

Liptovský Mikuláš , Východná

Pralesy Slovenska-Veľký Grič

Prievidza, Handlová

Pralesy Slovenska-Veterlín

Trnava, Smolenice

Pralesy Slovenska-Vtáčnik

Žarnovica, Kľak, Žiar nad Hronom, Prochot

Pralesy Slovenska-Vysoká

Malacky, Rohožník

Pralesy Slovenska-Zadná hoľa

Liptovský Mikuláš , Východná

Pralesy Slovenska-Zámok

Malacky, Kuchyňa, Rohožník

Pralesy Slovenska-Zbojnícka dolina

Gelnica, Smolnícka Huta

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
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 30. júna 2022.
Ing. Ján Mrva, v. r.
Predseda

6.
Rozhodnutie
Úradu geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky
číslo: OGMV/2022/001766 zo dňa 25. 5. 2022

o štandardizácii 3 názvov chránených areálov
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

rozhodnutie:
podľa § 18 ods. 1 a ods. 2 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. MK2428/2022-321/5604 zo dňa 9. 5. 2022 a so súhlasom
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
č. 4165/2021-6.1/18993/2022 zo dňa 4. 4. 2022

štandardizuje
3 názvy chránených areálov z územia Slovenskej
republiky a to:
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Štandardizovaný názov

Okres; katastrálne územie

Pramenná oblasť Rimavy

Rimavská Sobota ;Tisovec

Tisovský kras

Rimavská Sobota ;Tisovec

Stolica

Brezno Telgárt; Revúca Chyžné, Mokrá Lúka, Revúčka, Muránska Zdychava;
Rožňava Čierna Lehota, Rejdová

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
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 30. júna 2022.
Ing. Ján Mrva, v. r.
Predseda

7.
Rozhodnutie
Úradu geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky
číslo: OGMV/2022/001769 zo dňa 25. 5. 2022

o štandardizácii 4 názvov jaskýň
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

rozhodnutie:
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-3041/2022-244/6247
z 8. 3. 2022, so súhlasom Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky č. 451620226.1/12345/2022 z 28. 2. 2022 a na základe súhlasného
stanoviska Názvoslovnej komisie Úradu geodézie,
kartografie a katastra Slovenskej republiky

štandardizuje
4 názvy jaskýň, ktoré rozšíria obsah základnej bázy
údajov pre geografický informačný systém a ktoré
doteraz neboli štandardizované:

Štandardizovaný názov

Katastrálne územie

Okres

Ebeckého jaskyňa

Hajnáčka

Rimavská Sobota

Jaskyňa v Tupej skale

Vyšný Kubín

Dolný Kubín

Malá závadská jaskyňa

Považská Bystrica

Považská Bystrica

Závrt pod cestou

Zuberec

Tvrdošín

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
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.
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Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 30. júna 2022.
Ing. Ján Mrva, v. r.
Predseda

8.
Rozhodnutie
Úradu geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky
číslo: OGMV/2022/001992 zo dňa 7. 7. 2022

o štandardizácii 482 názvov geografických
objektov z okresu Pezinok
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

rozhodnutie:
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 2428/2022321/13781 z 24. 6. 2022 a na základe súhlasného
stanoviska Názvoslovnej komisie Úradu geodézie,
kartografie a katastra Slovenskej republiky

štandardizuje
482 názvov geografických objektov z okresu
Pezinok, ktoré rozšíria obsah základnej bázy údajov
pre geografický informačný systém:
1. z katastrálneho územia Báhoň štandardizuje
3 názvy:
Konopnice (sad, záhrada); Lúčky (lúka, pasienok);
Podholce (pole);
2. z katastrálneho územia Budmerice štandardizuje
16 názvov:
Baniakov vŕšok (les); Biely vŕšok (pole; vinica; lúka,
pasienok); Boriny (les); Fančal (pole); Grefty (pole);
Hájiček (lúka, pasienok; pole); Junčovina (les); Koše
(les); Nad Majerom (pole); Píľanská cesta (cesta);
Pri lipe (pole); Remíza (les); Roh (les); Stará
bažantnica (les); Trávna cesta (cesta); Za dolinou
(pole);
3. z katastrálneho územia Častá štandardizuje 100
názvov:
Adamová (lúka, pasienok; les); Austríb (les); Bahná
(lúka, pasienok); Baranové (pole); Bariny (les);
Blankiná (les); Budmerické uhliská (les); Červené
bane (les); Čistinka (les); Devina (lúka, pasienok);
Dolná Pajdla (les); Dolné Grefty (pole); Dubník (les);
Findel (lúka, pasienok); Gabčo (dolina); Gaštanová
(les); Gažová (lúka, pasienok); Grošovské (vinica);
Hadia barina (les); Hadrová (les); Imberglova lúka
(lúka, pasienok); Inzula (les; vrch); Jánova dolina
(dolina); Javorová jama (les); Jozefa (lúka, pasienok);
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Juráčková (lúka, pasienok); Kajtánová (lúka,
pasienok); Kameňolom (les); Keltek (les); Kilička
(les); Kobylie (les); Kobylia lúka (lúka, pasienok);
Komúnia (les); Kuricov rybník (les); Lavičky (les);
Lipová jama (les); Malé Vápenné (vrch); Maxlová
(les); Mičkova jama (les); Mitelberg (les); Muž (lúka,
pasienok); Nad Findlom (les); Nad lomom (les); Nad
prameňom (les); Nad Ružovým (vinica); Niva (pole);
Nová hora (les); Nové sady (pole); Obecné (les);
Obecný háj (les); Od Radošavy (vinica); Opálené
(lúka, pasienok); Pajác (les); Panské lúky (lúka,
pasienok); Papierničková lúka (lúka, pasienok); Pod
egrešom (lúka, pasienok); Pod Findlom (les); Pod
gaštanmi (les); Pod Kaplnským (vinica); Pod
mraznicami (vinica); Pod prameňom (les); Pod
smrečinou (les); Pod Vápenným (les); Pod
Zakopaným (les); Pod zámkom (les; lúka, pasienok);
Prameň (les); Pri buku (les); Pri Elekovi (les); Pri
hrabe (les); Pri hrobe (les); Pri hruške (les); Pri
kanóne (les); Pri obrázku (les); Prostredné Rakové
(les); Radničné (vinica); Radošava (lúka, pasienok);
Remenárske jarky (les); Ružové (vinica); Rybnícka
dolina (dolina); Sedmička (lúka, pasienok); Skanzen
(les); Smradľavka (les); Svätý Hubert (les); Špígel
(les); Švomel (lúka, pasienok; les); Valová (les);
Valova lúka (lúka, pasienok); Vápenná lúka (lúka,
pasienok); Vastlova lúka (les; lúka, pasienok);
Vastlove plešiny (les; lúka, pasienok); Vedľa doliniek
(pole); Veľké Kobylie (lúka, pasienok); Vlčie skaly
(les); Vrátnerka (les); Za Čertovým jarkom (vinica); Za
kostolom (vinica); Zadné Rakové (les); Zadný Keltek
(les); Zelená barina (les); Žobrák (les);
3.1. z katastrálneho územia Častá upravuje 1 názov:
Piliarky (pole), ktorého predchádzajúca podoba bola
Pilárky;
4. z katastrálneho územia Doľany štandardizuje
48 názvov:
Antošová (les); Barina (les); Brezinky (pole); Čertova
dolina (les); Dolina (pole); Gloc (les); Horné lúky
(pole); Hromová skala (skala, skaly); Hupgraben
(lúka, pasienok); Huty (lúka, pasienok); Janákova lúka
(lúka, pasienok); Jasienky (les); Kozárová (lúka,
pasienok); Krížová lúka (lúka, pasienok); Kruhy (pole);
Kukučková (les); Lichtek (les); Líščie stráne (lúka,
pasienok); Lom (les); Malá lúka (lúka, pasienok); Malá
Mesačná (lúka, pasienok); Nové hory (les); Obecná
hora (les); Panská lúka (lúka, pasienok); Pod
Obecnou horou (vinica); Pod Rozáliou (pole);
Podroľa (lúka, pasienok); Podvorné pod vinohradmi
(vinica); Podvorné za rybníkom (pole); Poraj (les); Pri
dube (les); Pri kábli (les); Pri mlyne (pole); Pri pažiti
(pole); Prostredný vrch (vrch); Pustáky (lúka,
pasienok); Skalky (les); Sklené huty (les); Sokolie
(lúka, pasienok); Solisko (lúka, pasienok); Stará hora
(vinica); Staré slanisko (les); Studená (lúka,
pasienok); Špígel (les); Trniny (pole); Vápenné (les);
Za záhradami (lúka, pasienok); Záhrady pri Klanaku
(vinica);
5. z katastrálneho územia Dubová štandardizuje
30 názvov:
Bane (les); Grefty (lúka, pasienok); Horné humná
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(vinica; pole); Hoštácke (pole) ; Javorčina (les; lúka,
pasienok); Koligramy (vinica); Kuchynská (lúka,
pasienok); Kukly (les; vinica); Longrova lúka (lúka,
pasienok; les); Nad vinohradmi (les); Nájová (lúka,
pasienok); Noviny (vinica); Od chotára (vinica); Pekná
lúčka (lúka, pasienok; les); Píľanská (lúka, pasienok);
Pod cintorínom (pole); Pod humnami (pole); Pod
Kuklou (les); Predhorie (les); Pri sokolovi (lúka,
pasienok); Rajd (les); Rybníky (lúka, pasienok);
Sekerky (les); Spodky (vinica); Stará skala (les);
Terasy (lúka, pasienok); Vebrova záhrada (pole);
Vítkov vŕšok (les); Za horou (les); Za kostolom (les);
6. z katastrálneho územia Grinava štandardizuje
16 názvov:
Horná barina (les); Kotly (les); Krajné (lúka,
pasienok); Krokvy (lúka, pasienok); Mlynské (pole);
Nové pole (pole); Orešné (vinica); Pod Medvedím
(vinica); Pri Limbašskej ceste (vinica); Pri Maďaroch
(les); Prostredné (vinica); Suché (pole); Tri chotáre
(vrch); Trnina (pole); Zajačie (vinica); Zlatá studnička
(les);
7. z katastrálneho územia Jablonec štandardizuje
6 názvov:
Dolné Kapustnice (pole); Dolné lúky (pole);
Konopnice (pole); Kopanice za potokom (pole);
Urbárske za potokom (pole); Vinohrady (vinica);
8. z katastrálneho územia Limbach štandardizuje
16 názvov:
Glozvizňa (lúka, pasienok); Holá plešina (les); Hory
(les); Ochtla (les); Pezinská dolina (vinica); Sklenárka
(les); Somár (les); Stalingrad (les); Suchý vrch (les);
Svrčkova lúka (lúka, pasienok); Šenkárka (les);
Šteberlová (les); Tri studničky (les); Vafenberg (les);
Za cintorínom (vinica); Žobrák (lúka, pasienok);
9. z
katastrálneho
územia
Malé
Šenkvice
štandardizuje 5 názvov:
Grefty (vinica); Horné diely (pole); Kopanice (pole);
Lúky (pole; lúka, pasienok); Pasienky pred majerom
(pole);
10. z katastrálneho územia Malé Tŕnie štandardizuje
4 názvy:
Pasienkové diely (pole); Solcáre (vinica); Tri Pustáky
(vinica); Záhumenice (pole);
11. z katastrálneho územia Modra štandardizuje
55 názvov:
Baba (lúka, pasienok); Badogy (les); Bahience (les);
Bezová (lúka, pasienok); Brezinky (les); Búrky
(vinica); Capové (les); Človečia jama (les); Dolinky
(les); Dolné trávniky (lúka, pasienok); Druhá rovina
(les); Dve studničky (les); Fifberg (les); Grauzova
lúka (lúka, pasienok); Holombecká dolina (dolina);
Horné Grefty (vinica); Horné Kolárske (les); Horné
pole (vinica); Hruškový les (pole); Hubertka (les);
Jurčova lúka (lúka, pasienok); Kisinkigel (les);
Klokoč (les); Koreň (les); Kráľová (vinica); Kratiny
(pole); Lomené (pole); Mačací vrch (les); Mrvcova
lúka (lúka, pasienok); Nižné pole (pole); Noviny (pole);
Oberberg (vinica); Pažite (vinica; pole); Piesok (les;
majer, miestna časť, osada, samota); Píľanské (lúka,
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pasienok); Písané (les); Pri obrázku (les); Prudké
(les); Prvá rovina (les); Pustovník (les); Sebreky
(vinica); Srnčí vrch (les); Strapatá (les) ;Stratenka
(lúka, pasienok); Studené (les); Šimova lúka (lúka,
pasienok); Tonhaub (les); Tovarišská studienka (les);
Tri kleny (les); Uhorské (vinica); Veľká homoľa (les);
Veselé (pole); Vyšné pole (pole); Za hradbami
(vinica); Zabitá (les);
12. z katastrálneho územia Neštich štandardizuje
10 názvov:
Hliník (les); Hradisko (les); Jozefovo údolie (dolina);
Piesok (les); Štyri bučky (les); Tlstá lipa (les); Tri
bresty (les); Tri kopce (les); Trúby (lúka, pasienok);
Uhlisko (les);
13. z katastrálneho územia Pezinok štandardizuje
77 názvov:
Baba (les; lúka, pasienok); Barvienok (les); Baumvald
(pole); Biele machy (les); Blatina (les); Blatiny (les);
Borža (les); Brezový hájik (les); Cajlianska Veľká
homoľa (les); Cukmandel (les); Čertov kopec (les);
Čmele (lúka, pasienok); Čmeľok (lúka, pasienok);
Fabianov mlyn (majer, miestna časť, osada, samota);
Fajgalská cesta (cesta); Gánok (lúka, pasienok);
Grefty (vinica); Haverlov (les); Haverlová (lúka,
pasienok); Holý vrch (vinica); Hrubá jama (lúka,
pasienok); Chreny (les); Chytré (les); Jágrová (vrch);
Jágrova dolina (dolina); Joklová (lúka, pasienok);
Kamenný vrch (les); Kapucínsky šlóg (les); Kolárske
(les); Korenaté (les); Lebkové (svah); Lintnerova lúka
(lúka, pasienok); Líščie hory (les); Malá jama (les);
Malý Ostrý (les); Matýz (les); Mestský les (les);
Mestský vrch (les); Na krížnej (lúka, pasienok; Nad
Strelnicou (les); Natalin majer (majer, miestna časť,
osada, samota); Novoselské (pole); Olšov jarok (les);
Oltáre (les); Panholec (majer, miestna časť, osada,
samota); Panský chodník (cesta); Peterklin (vrch);
Pezinská kalvária (kalvária); Pod Valchovňou (lúka,
pasienok); Postrieľaný dub (les); Pri buku (les); Pri
dube (les); Pri javore (les); Pri lipe (les); Pustáky
(lúka, pasienok); Rybníček (les); Slnečné údolie
(majer, miestna časť, osada, samota); Staré slanisko
(les); Starohorská cesta (cesta); Studená javorina
(les); Stupy (lúka, pasienok); Svinský pysk (les);
Švarcove gaštany (lúka, pasienok); Tandle (les);
Tatry (les); Tri rajtáre (les); Trnianska dolina (dolina);
Trojárová (baňa, šachta, štôlňa; lúka, pasienok; les);
Turie brehy (majer, miestna časť, osada, samota);
Vajčatý (vrch); Veľký Ostrý (les); Za Záhumenicami
(vinica); Zajačie (lúka, pasienok); Zbojnícka jama
(baňa, šachta, štôlňa); Židové (vrch); Žilová (vrch);
Žliabok (dolina);
13. 1 z katastrálneho územia Pezinok upravuje
2 názvy:
Cajlianska
Malá
homoľa
(vrch),
ktorého
predchádzajúca podoba bola Pezinská Malá homoľa;
Kamenná brána (vrch), ktorého predchádzajúca
podoba bola Kamenné vráta;
14. z katastrálneho územia Píla štandardizuje
5 názvov:
Na Maruši (les); Olšový potok (lúka, pasienok); Pri
hámri (les); Rúbanica (les); Za kostolom (les);
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15. z katastrálneho územia Slovenský Grob
štandardizuje 3 názvy:
Klčovanisko za jarkom (pole); Od jurského chotára
(pole); Zadné pole (pole);

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.

16. z katastrálneho územia Svätý Jur štandardizuje
39 názvov:
Brestové (sad, záhrada); Cukrové (lúka, pasienok);
Domové kúsky (lúka, pasienok); Drotáre (vinica);
Fajky (les); Flajčokrova búda (les); Jablonka (les);
Jelšiny (les); Konečné (vinica); Krajčíre (vinica);
Kráľova búda (les); Krížne (vinica; sad, záhrada);
Kukly (majer, miestna časť, osada, samota); Kúpeľné
(lúka, pasienok); Malé Nové hory (vinica; lúka,
pasienok); Malý Javorník (lúka, pasienok); Mariánska
cesta (cesta); Mausberecká rovina (les); Mechy
(vinica); Mestské hory (les); Murna (vinica); Oprchále
(vinica); Pálfiovská (vinica); Panciere (vinica);
Pasienkové (pole); Peredzské (vinica); Pisáre (vinica);
Poliaky (les); Prostredné (lúka, pasienok; les); Pyšné
(vinica); Rybník (vinica); Sedliská (vinica); Strapáky
(vinica); Šibenice (pole); Štrbavé (vinica); Tepluše
(vinica); Topole (vinica); Tri chotáre (les); Vinice (lúka,
pasienok);

Informácie
o
štandardizovaných
názvoch
nesídelných
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. septembra
2022.

18. z katastrálneho územia Štefanová štandardizuje
5 názvov:
Dolné pole (pole); Horné lúky (pole); Nad Fančalom
(pole); Polovičky (vinica); Prostredné pole (pole);
19. z katastrálneho územia Veľké Šenkvice
štandardizuje 15 názvov:
Borová dolina (dolina); Dolné Kúty (les); Grefty
(vinica); Hájnice (pole); Hájnické (lúka, pasienok);
Hájnický majer (pole); Horné Kúty (les); Kozáre
(vinica); Ledina (pole); Matulova dolina (dolina); Pri
búde (lúka, pasienok); Pri obrázku (pole; les); Pri
Verpánkoch (les); U Ivančíkov (les); Záhumenice
(vinica);
20. z katastrálneho územia Veľké Tŕnie štandardizuje
5 názvov:
Dolné lúky (lúka, pasienok); Dlhé štvrte (lúka,
pasienok); Dolné Pustáky (lúka, pasienok); Horné
lúky (lúka, pasienok); Horné Pustáky (les);
21. z katastrálneho územia Viničné štandardizuje
6 názvov:
Bučkovské (pole); Dolný hon (pole); Iligová (pole);
Lúky (pole); Pod lesom (pole); Želiarske pole (pole);
22. z katastrálneho územia Vištuk štandardizuje
15 názvov:
Dolné lúky (pole); Dolné pole (pole); Fajdal (pole);
Hájik (pole); Horné lúky (pole); Horný potok (pole);
Hrubé pole (lúka, pasienok); Nad Poliankou (pole;
vinica); Nad Starou horou (pole); Pažite (les); Pri
hruške (pole); Silárd (les); Stará hora (pole); Veselá
(vinica); Záhumnie (pole);
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

Ing. Ján Mrva, v. r.
Predseda

9.
Rozhodnutie
Úradu geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky
číslo: OGMV/2022/001993 zo dňa 7. 7. 2022

o štandardizácii 32 názvov so súhrnným
označením vodstvo z okresu Pezinok

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

rozhodnutie:
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 2428/2022321/13781 z 24. 6. 2022, so súhlasom Ministerstva
životného
prostredia
Slovenskej
republiky
č. 70180/2021/7594/2021-4.3 z 16. 12. 2021 a na
základe súhlasného stanoviska Názvoslovnej komisie
Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej
republiky

štandardizuje
32 názvov so súhrnným označením vodstvo z okresu
Pezinok, ktoré rozšíria obsah základnej bázy údajov
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pre geografický informačný systém:
Štandardizovaný názov

VH_Identifikátor

Katastrálne územie

Druh objektu

Barvinský potok

4-21-15-694

Pezinok

vodný tok

Biely vŕšok

4-21-15-650

Budmerice, Vištuk

kanál

Budmerický potok

4-21-16-971

Budmerice

vodný tok

Cajliansky náhon

4-21-15-805

Pezinok

kanál

Čertov jarok

4-21-16-973

Častá, Doľany, Štefanová

vodný tok

Doliansky odpad

4-21-16-975

Doľany

kanál

Dolné hole

4-21-15-711

Modra

vodný tok

Ebingerov potok

4-21-16-982

Budmerice; Častá

vodný tok

Glogovec

4-21-15-664

Veľké Šenkvice

vodný tok

Hudcov jarok

4-21-15-689

Pezinok

vodný tok

Jazierko

4-21-15-657

Dubová

vodný tok

Seplový jarok

4-21-15-691

Pezinok

vodný tok

Kamenica

4-21-15-651

Budmerice, Vištuk

kanál

Korbelinský kanál

4-21-15-931

Limbach

kanál

Malé Kobylie

4-21-16-1026

Častá

vodný tok

Myslenický potok

4-21-15-915

Limbach

vodný tok

Pálenica

4-21-16-985

Dubová, Píla

vodný tok

Papiernička

4-21-16-997

Častá

vodný tok

Píla

4-21-16-1018

Častá

vodný tok

Poľný kanál

4-21-15-660

Modra

kanál

Priečny kanál

4-21-15-796

Pezinok

kanál

Procházkov kanál

4-21-15-668

Modra

kanál

Prostredník

4-21-16-1023

Častá

vodný tok

Pustárky

4-21-15-682

Malé Tŕnie, Modra

kanál

Sklený potok

4-21-16-1104

Doľany

vodný tok

Stará hora

4-21-15-800

Pezinok

vodný tok

Staromlynský potok

4-21-15-903

Neštich, Svätý Jur

vodný tok

Šenkárka

4-21-15-911

Grinava, Neštich

vodný tok

Široký potok

4-21-15-701

Modra

vodný tok

Tanierikový potok

4-21-16-999

Dubová, Modra

vodný tok

Topoľový kanál

4-21-16-979

Budmerice, Častá

kanál

Úvozský potok

4-21-15-700

Modra

vodný tok

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.

sekretariát Názvoslovnej komisie Úradu geodézie,
kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorý sídli
v Geodetickom a kartografickom ústave Bratislava,
Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava.

Informácie
o
štandardizovaných
nesídelných
geografických
objektov
Slovenskej republiky na požiadanie

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

názvoch
z územia
poskytuje

Štandardizované
názvy
budú
zverejnené
v Spravodajcovi Úradu geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky.
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neskorších predpisov
prostriedok.

nie

je

prípustný

opravný

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 20. septembra
2022.
Ing. Ján Mrva, v. r.
Predseda

Oznamovacia časť

čiastka 2

12. Skončenie tvorby vektorovej mapy
určeného operátu
Vybavuje: Ing. Darina Keblúšková
Kraj
Okres

Katastrálne územie

Dátum

Žilinský
Kysucké Nové Mesto
Dolný Vadičov
Kysucké Nové Mesto
Kysucký Lieskovec
Nesluša
Ochodnica
Oškerda
Povina
Rudina

25.1.2016
25.1.2016
25.1.2016
25.1.2016
25.1.2016
25.1.2016
25.1.2016
25.1.2016

a). oznamy

10. Poskytovanie
informácií
nehnuteľností
po
zápise
pozemkových úprav

Ing. Peter Vojtko, v. r.
riaditeľ katastrálneho odboru

z katastra
projektu

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

Trnavský
Senica

Kúty

Dátum

14.6.2022
Ing. Peter Vojtko, v. r.
riaditeľ katastrálneho odboru

11. Vyhlásenie
platnosti
katastrálneho operátu

obnoveného

Vybavuje: Ing. Darina Keblúšková
Kraj
Okres
Bratislavský
Senec
Banskobystrický
Veľký Krtíš
Žilinský
Ružomberok
Košický
Košice-okolie

Katastrálne územie

Dátum

Malý Biel

12.5.2022

Malé Straciny

16.6.2022

Hubová

17.6.2022

Včeláre

19.1.2022

Ing. Peter Vojtko, v. r.
riaditeľ katastrálneho odboru

12. Zoznam katastrálnych území s ukončeným
stotožnením listov vlastníctva
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
nehnuteľnosti, ukončili stotožňovanie listov vlastníctva
v týchto katastrálnych územiach:
Kraj
Okres

Katastrálne územie

Trenčiansky
Bánovce n/Bebravou
Dežerice
Nitriansky
Levice
Horný Pial
Nitra
Štefanovičová
Žilinský
Liptovský Mikuláš Malé Borové
Dovalovo
Prešovský
Bardejov
Bardejov
Nižné Raslavice
Tarnov
Vyšné Raslavice
Vyšný Tvarožec
Prešov
Kojatice
Stropkov
Miková
Košický
Košice-okolie
Komárovce
Rožňava
Hrhov

Dátum

10.8.2022
1.8.2022
3.5.2022
24.5.2022
26.5.2022
11.7.2022
23.6.2022
28.7.2022
22.7.2022
20.7.2022
23.8.2022
15.6.2022
24.5.2022
6.6.2022

Ing. Peter Vojtko, v. r.
riaditeľ katastrálneho odboru
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13. 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
a kartografii nasledujúcim fyzickým osobám:
Evidenčné
číslo
Meno
osvedčenia
811/2022
Ing. Ľubica Rumánková

Dátum
vydania
18. 05. 2022

812/2022

Ing. Peter Kozák

18. 05. 2022

813/2022

Ing. Martin Nechala

18. 05. 2022

814/2022

Ing. Andrea Kataníková

18. 05. 2022

815/2022

18. 05. 2022

819/2022

Ing. Peter Mikolaj
Ing. Miroslav Šimčák,
PhD.
Ing. Jakub Dlhý, RSc.
Ing. Marcela
Semančíková
Ing. Alena Šimanicová

820/2022

Ing. Eva Grochalová

02. 06. 2022

821/2022

Ing. Katarína Trbušková

02. 06. 2022

822/2022

Ing. Marta Hrdinová

02. 06. 2022

816/2022
817/2022
818/2022

18. 05. 2022
18. 05. 2022
02. 06. 2022
02. 06. 2022

Ing. Peter Vojtko, v. r.
riaditeľ katastrálneho odboru
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