
 

 

          ÚRADU GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

______________________________________________________ 
 
Ročník XLIX. 2017 V Bratislave  29. 9. 2017  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. 

 
______________________________________________________ 

 
 
 
 
 

 
O B S A H  

  

S P R A V O D A J C A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Normatívna časť  

13) Rozhodnutie ÚGKK SR č. P-7754/2017 o štandar-
dizácii 764 názvov geografických objektov z okre-
su Kysucké Nové Mesto  

14) Pokyn predsedníčky Úradu geodézie, kartografie 
a katastra Slovenskej republiky č. POK_UGKK 
SR_10/2017, ktorým sa ustanovujú osobitné pod-
mienky pri vyhľadávaní údajov z databázy Infor-
mačného systému katastra nehnuteľností podľa 
vlastníka alebo inej oprávnenej osoby v rozsahu 
celého územia Slovenskej republiky 
 

Oznamovacia časť  

a)   oznamy 
18) Poskytovanie informácií z katastra nehnuteľností 

po zápise Projektu pozemkových úprav 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19) Skončenie tvorby vektorovej mapy určeného  

operátu  
20) Zoznam katastrálnych území s ukončeným stotož- 

nením listov vlastníctva  
21) Oznámenie o vydaní Katalógu tried objektov zá-

kladnej bázy údajov pre geografický informačný 
systém, verzia 2017.08 

22) Oznámenie o vydaní Smernice na obnovu katas-
trálneho operátu novým mapovaním 

 

Samostatné prílohy  

1.  Prehľad normatívnej a oznamovacej časti Spravo-
dajcu ÚGKK SR ročník XLVIII. 2016 a ročník 
XLIX. 2017 
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Normatívna časť 

 
 
 
 
 
 

13. 
R o z h o d n u t i e 

Úradu geodézie, kartografie a katastra  
Slovenskej republiky 

číslo: P-7754/2017 zo dňa 15. 05. 2017 
o štandardizácii 764 názvov geografických 

objektov z okresu Kysucké Nové Mesto 
 

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 

 
r o z h o d n u t i e : 

 

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 3265/2017-
242/12190 z 25. 07. 2017 a na základe súhlasného 
stanoviska Názvoslovnej komisie Úradu geodézie, 
kartografie a katastra Slovenskej republiky 

 
štandardizuje 

 
764 názvov geografických objektov z  okresu Kysucké 
Nové Mesto, ktoré rozšíria obsah základnej bázy 

údajov pre geografický informačný systém: 
 
1.  z katastrálneho územia Dolný Vadičov štandardi-
zuje 48 názvov: 
Báňová (les), Brehy (les), Dielnice (les), 
Horekoncová (lúka, pasienok), Hôrka (les; sad, 
záhrada) Hrby (lúka, pasienok), Chotár (lúka, 
pasienok), Jarošovo (les), Kaplické (les), Kopec (les), 
Krúžky (lúka, pasienok), Ľadonhora (chata, chaty), 
Lány (lúka, pasienok), Lazy (les), Medzi lúkami (les 
lúka, pasienok), Na Laz (les), Nad Pakancom (sad, 
záhrada), Nad Stráňami (lúka, pasienok), Nad 
studienkami (sad, záhrada), Nad Zábrehom (sad, 
záhrada), Pod Dielmi (les), Pod dubom (sad, 
záhrada), Pod Loviskom (sad, záhrada), Pod Stenami 
(les), Pod Stráňami (les), Pod štepmi (lúka, pasienok),  
Pod Žiarcom (les; lúka, pasienok), Podhlbočie (les), 
Podhruškovie (lúka, pasienok), Podjelšie (lúka, 
pasienok), Podvršie (les), Ponad cesty (lúka, 
pasienok), Pred hrebienkom (sad, záhrada), Priečnice 
(lúka, pasienok), Prístenok (les), Prostredné lúky 
(lúka, pasienok), Pustina (lúka, pasienok), Rovné (sad, 
záhrada), Rovné pri kríži (lúka, pasienok; sad, 
záhrada), Snôžok (les), Stariny (les), Steny (les), Šiaš 
(lúka, pasienok), Za cestou (les), Za Lánmi (lúka, 
pasienok), Za Laziskom (les), Za Stránicou (lúka, 
pasienok), Žľabina (les). 

2.  z katastrálneho územia Horný Vadičov 
štandardizuje 179 názvov: 
Belkov háj (les), Biskovci (majer, osada), Bizov vrch 
(lúka, pasienok), Brehy pod Nedielkou (pole), 
Brvenné (lúka, pasienok), Crkovo (sad, záhrada), Čelo 
(les), Čerenka (sad, záhrada; lúka, pasienok), Červené 
hliny (pole), Dančička (les), Diely (lúka, pasienok), 
Dlhé hony (lúka, pasienok), Dĺžavy (lúka, pasienok), 
Do Kňažovca (sad, záhrada), Do kopca (les), Do 
potoka (lúka, pasienok), Do potokov (les), Dolina 
(lúka, pasienok), Doliny (les), Drapková (lúka, 
pasienok), Drlov háj (les), Ďurčova lúka (les), 
Eliašovo (lúka, pasienok), Gašperská pálenica (pole), 
Háj (lúka, pasienok), Hlboké (les), Hlotské lúky (les), 
Honce (pole), Hore Mraznicou (les), Horúce (lúka, 
pasienok), Hôrky (sad, záhrada), Hraščanky  (les), 
Chrobácke Janovo (sad, záhrada), Jakubčické 
Závršky (lúka, pasienok), Jamy (les), Jamy pri Háji 
(lúka, pasienok), Jedličky (les), Kamence (sad, 
záhrada), Kapitulovo (sad, záhrada), Kapustnisko 
nad sádkom (sad, záhrada), Kapustnisko nad 
Valašským (lúka, pasienok), Kašajské Janovo (lúka, 
pasienok), Kašajské lazy (pole), Kašička (lúka, 
pasienok), Kliny (sad, záhrada), Klukovo (pole), 
Koncovky (les), Korcháň (les), Korybane (lúka, 
pasienok), Kostolné (pole), Košarická pálenica (pole), 
Košarická strana (pole), Kováčikov (lúka, pasienok), 
Kráčiny (sad, záhrada), Kráčiny (les), Krasotín (les), 
Kresačka (pole), Kruh (les), Kučovo (lúka, pasienok), 
Kúty (les), Kyselovické (sad, záhrada), Ľadonhora 
(les), Lán (sad, záhrada), Lazisko (lúka, pasienok), 
Lovisko (lúka, pasienok), Malá dolina (les; lúka, 
pasienok), Malý Ostredok (lúka, pasienok), Margiety 
(les), Maťašovo (les), Medzi kopcami (les), Medziháj 
(lúka, pasienok), Meridza (les; lúka, pasienok), 
Mičianovo (lúka, pasienok), Močiare (les), Mostík 
(pole), Mraznice (les), Mýto (les), Na Lánske (lúka, 
pasienok), Nad cestou (pole), Nad čerešňou (lúka, 
pasienok), Nad Jamami (pole), Nad Kruhom (lúka, 
pasienok), Nad Petríkovým hájom (les), Nad potokmi 
(les), Nad sádkom (lúka, pasienok), Nad Trojačkou 
(les), Nad Valašské (pole), Nosko (sad, záhrada), 
Noskovec (lúka, pasienok), Obelec (les), Obrázok 
(lúka, pasienok), Od Polian (les; lúka, pasienok), 
Okrúhlica (pole), Ostredky (lúka, pasienok), Ostredok 
(pole), Pačkov pitvor (les), Pálenica (les), Pálenica 
(pole), Paprudie (lúka, pasienok), Pavel (les), Peklo 
(les), Petríkov háj (les), Po plyne (les), Pod Bizovým 
vrchom (lúka, pasienok), Pod cestou (pole), Pod 
Hájom (lúka, pasienok), Pod hoľou (sad, záhrada), 
Pod Klukovom (lúka, pasienok), Pod Kostolným (sad, 
záhrada), Pod Kráľovcom (sad, záhrada), Pod 
Ľadonhorou (lúka, pasienok), Pod Lazmi (sad, 
záhrada), Pod Loviskom (sad, záhrada), Pod lúkami 
(lúka, pasienok), Pod Makoviskom (lúka, pasienok), 
Pod Nedielkou (sad, záhrada), Pod Petríkovým 
hájom (lúka, pasienok), Pod Poľanami (les), Pod 
Požehou (pole), Pod Predným hájom (sad, záhrada), 
Pod Stráňou (sad, záhrada), Pod Zadným hájom 
(pole), Pod Zlieňom (sad, záhrada), Pod Žiarom 
(pole), Podbučky (sad, záhrada), Podhruštie (lúka, 
pasienok), Poľana (les), Poruby (pole), Potoky (sad, 
záhrada), Požeha (les), Predmlynie (miestna časť), 
Predné Porubné (lúka, pasienok), Pri Bizovom vrchu 
(lúka, pasienok), Pri jarku (les), Pri Kráľovci (sad, 
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záhrada), Pri kríži (les), Príslop (les), Prostredňanské 
(les), Radovky (lúka, pasienok), Roľské lazy (pole), 
Rudincové (les), Semeno (les), Siklovo (les), 
Slivková (les), Solnicovo (lúka, pasienok), Stráňa 
(sad, záhrada), Svorita (pole), Šebeň (lúka, pasienok), 
Šieste (sad, záhrada), Taralka (lúka, pasienok), 
Tomaškovo (sad, záhrada), Trojačka (les), Trojbod 
(les), Uhlisková dolina (dolina), Úvaliny (sad, 
záhrada), Valašské (pole), Valašský vŕšok (pole), 
Vlkanovo (sad, záhrada; lúka, pasienok), Volárka (les), 
Vŕšky (sad, záhrada; lúka, pasienok), Vŕšok pri 
Kráľovci (sad, záhrada), Za dolinkou (les), Za Hájom 
(pole), Za hoľou (lúka, pasienok), Za Kráľovcom (lúka, 
pasienok), Za Kruhom (sad, záhrada), Za medzou 
(sad, záhrada), Za Pálenicou (les), Za plánkou (lúka, 
pasienok), Za záhradami (sad, záhrada), Zadky (pole), 
Zadné hony (lúka, pasienok), Zadný háj (lúka, 
pasienok), Zajacké Janovo (sad, záhrada), Zájarčie 
(lúka, pasienok), Závršky (lúka, pasienok), Zemanícke 
(les), Zlieň (les), Zvonica (sad, záhrada). 

 
2.1 z katastrálneho územia Horný Vadičov 

upravuje 2 názvy: 
Radovky (les), ktorého predchádzajúca podoba bola 
Raďovka, Veľký Ostredok (lúka, pasienok), ktorého 

predchádzajúca podoba bola Ostredok. 
 
3.  z katastrálneho územia Prostredný Vadičov 
štandardizuje 19 názvov: 
Diely (les), Dolné Hrby (sad, záhrada), Horné Hrby 
(lúka, pasienok), Chotár (lúka, pasienok), Kamence 
(lúka, pasienok), Klin (lúka, pasienok), Kolo (sad, 
záhrada), Kráľov breh (sad, záhrada), Kulov vŕšok 
(lúka, pasienok), Loviská (lúka, pasienok), Močiare 
(lúka, pasienok), Obora (sad, záhrada), Pri cintoríne 
(sad, záhrada), Slopovec (lúka, pasienok), Stráňa 
(lúka, pasienok), Vŕšky (lúka, pasienok), Za jarkom 
(sad, záhrada), Za Krčahovcami (lúka, pasienok), 
Závodie (sad, záhrada). 

 
4.  z katastrálneho územia Budatínska Lehota 
štandardizuje 49 názvov:  
Brehy (les), Brezníky (lúka, pasienok), Črchľa (les), 
Diaľne (les), Dolina (sad, záhrada), Dolu Lánmi  (sad, 
záhrada), Ďurčov grunt (les), Hnojníky (les), Holý 
vrch (les), Hore dolinkou (sad, záhrada), Horepotočie 
(lúka, pasienok), Hôrka (sad, záhrada), Istenka (les), 
Lány (sad, záhrada), Malý Snožok (les), Medze (les), 
Medzi potôčkami (lúka, pasienok; sad, záhrada), 
Metiská (les), Mliečové (lúka, pasienok), Na Kysuci 
(les), Na Vrchu (sad, záhrada), Nábrežie (les), Nad 
Radoľou (sad, záhrada), Nad záhradou (lúka, 
pasienok), Oblesky (sad, záhrada), Pálenica (les), Pod 
Brezníkmi (les), Pod Drobnou (sad, záhrada), Pod 
Košariskami (les), Pod lazmi (les), Pod majerom 
(les), Pod Metiskami (les), Pod skalou (lúka, 
pasienok), Pod Vrchovinou (lúka, pasienok), Pod 
Žiarmi (lúka, pasienok), Podhatie (les), Rakytie (lúka, 
pasienok), Sedliská (sad, záhrada), Skaličné (les), 
Steny (les), Šimunov (sad, záhrada), Uhliská (les), 
Vajanko (sad, záhrada), Vŕšky (les), Za golajou (les), 
Za Kútmi (les), Za Metiskami (les), Zámostie (les), 
Závršie (sad, záhrada). 

 
5.  z katastrálneho územia Kysucké Nové Mesto 
štandardizuje 53 názvov: 

Bielkovky (les; lúka, pasienok), Diel (les), Doliny (les), 
Dolné lazy (lúka, pasienok), Dubie (majer, osada, 
samota, miestna časť), Dubovský vŕšok (les), 
Duklianska štvrť (majer, osada, samota, miestna 
časť), Háje (pole), Horné lazy (pole), Horné Rovne 
(pole), Hôrky (lúka, pasienok; les; pole), Hrebeň (les), 
K Riekam (pole) (lúka, pasienok), Kamence (sad, 
záhrada; les), Lazy medzi cestami (pole), Mestské 
lúky (sad, záhrada), Murovanica (les), Na bani (sad, 
záhrada), Na dolinkách (les), Na kopci (pole), Na 
kopcoch (les), Nad Hájmi (pole; sad, záhrada), Nad 
potokom (sad, záhrada), Niže mesta od Kysuce 
(pole), Odlištie (pole), Pastierky (les), Pod brehom 
(pole), Pod Chochuľkou (les), Pod lipkou (sad, 
záhrada), Predný potok (les), Rieky (pole), Rovne 
(lúka, pasienok; pole), Rovne pod Plešom (pole), 
Rovne pod Škorcovou (lúka, pasienok), Rovne pod 
Uhoľným (les), Sihoť (lúka, pasienok), Sovička (les), 
Stráne (les), Súľkov (lúka, pasienok; sad, záhrada; 
les), Šajdov vrch (les), Šibenice (majer, osada, 
samota, miestna časť), Škorcov (les), Škorcová (lúka, 
pasienok), Štrbové močiare (les), Tábor (les), Tŕstie 
(les; lúka, pasienok; sad, záhrada), Uhoľné (les), Vyše 
mesta od Kysuce (majer, osada, samota, miestna 
časť), Vyšné Kamence (lúka, pasienok; les), Z paše 
(les), Za Dúbravou (les), Zadné jamy (les), Záhumnie 
od Kysuce (majer, osada, samota, miestna časť). 

 
6.  z katastrálneho územia Oškerda štandardizuje  
3 názvy: 
Brehy (les; lúka, pasienok), Čierne doliny (les), Vrchy 

(lúka, pasienok). 
 
7.  z katastrálneho územia Kysucký Lieskovec 
štandardizuje 21 názvov: 
Dielnice (les), Dlhé (lúka, pasienok), Dubenné (les), 
Hôrky (sad, záhrada), Hraničné (sad, záhrada), Kanov 
(les), Lalinov vrch (lúka, pasienok), Lalinové (lúka, 
pasienok), Nižná Kysuca (pole), Nižné (pole) (pole), 
Pálenice (les), Prevrátie (pole), Rovne (les), Sihoť 
(lúka, pasienok), Spiny (les), Šamaje (pole), Vyšné 
pole (pole), Za mokraďou (lúka, pasienok), Za stavom 
(pole), Za Vyšnou Kysucou (lúka, pasienok), Zadné 
Hôrky (pole). 
 
8.  z katastrálneho územia Lodno štandardizuje  
23 názvov: 
Čikovská úvalina (lúka, pasienok; les), Čikovský 
zárubok (sad, záhrada; lúka, pasienok), Frankovský 
zárubok (lúka, pasienok; sad, záhrada), Fujacký 
zárubok (lúka, pasienok; sad, záhrada), Gregušovský 
zárubok (lúka, pasienok; sad, záhrada; les), Heltovský 
zárubok (sad, záhrada; lúka, pasienok; les), Janovský 
zárubok (sad, záhrada), Korytársky zárubok (les; 
lúka, pasienok; sad, záhrada), Lalinský zárubok (les; 
sad, záhrada), Markovský zárubok (sad, záhrada; 
lúka, pasienok; les), Maselský zárubok (sad, záhrada; 
lúka, pasienok), Matušovský zárubok (sad, záhrada; 
lúka, pasienok), Mišovský zárubok (sad, záhrada; 
lúka, pasienok), Mravcovský zárubok (lúka, pasienok), 
Nosulský zárubok (les; lúka, pasienok; sad, záhrada), 
Nováková (les; lúka, pasienok), Poľana (les), Polia-
kovský zárubok (sad, záhrada; lúka, pasienok), 
Rudinský zárubok (sad, záhrada), Šváčovský 
zárubok (sad, záhrada; lúka, pasienok), Tkáčovský 
zárubok (sad, záhrada; lúka, pasienok), Valiašovský 
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zárubok (sad, záhrada; lúka, pasienok), Vavrekovský 
zárubok (lúka, pasienok; les; sad, záhrada). 

 
9.  z katastrálneho územia Lopušné Pažite štandar-
dizuje 19 názvov: 
Briská (lúka, pasienok), Dĺžavy (pole), Hlboč (lúka, 
pasienok), Hony (lúka, pasienok), K doline (les), Medzi 
Ostrými (les), Medzi vodami (les), Na lúkach (lúka, 
pasienok), Pod cintorínom (les), Pod jablonkami 
(les), Pod Lysou (les), Pod Stenami (lúka, pasienok), 
Poza briežky (les), Pri Malom Ostrom (lúka, 
pasienok), Pri Veľkom Ostrom (les), Steny (les), 
Trávniky (les), Vrchy (sad, záhrada), Za horou (les). 
 

9. 1 z katastrálneho územia Lopušné Pažite 
upravuje 1 názov: 
Záriečie (pole), ktorého predchádzajúca podoba bola 

Zárečie.  
 
10.  z katastrálneho územia Nesluša štandardizuje  
73 názvov: 
Adamovské (les), Balašky (les), Bielovci (majer, osa-
da, samota, miestna časť), Boďovka (lúka, pasienok), 
Breziny (sad, záhrada), Brzovka (les), Bubulákovské 
(sad, záhrada), Bukovské (lúka, pasienok), 
Burdiakovské (sad, záhrada), Černíková (les), Dlhé 
hony (lúka, pasienok), Dĺžaviny (pole), Doliny (les), 
Dolné hony (lúka, pasienok), Dolné žrebíky (pole), 
Drndovce (majer, osada, samota, miestna časť), 
Dúbravy (lúka, pasienok), Fípeš (les), Grapy (les), 
Hadie (les), Hlboký potok (les), Hliny (lúka, pasienok), 
Horné žrebíky (les), Hrošovo (lúka, pasienok), 
Jakubovský vrch (les), Jamky (les), Janáčovská roľa 
(lúka, pasienok), Jaťovci (les), Juríčkovce (sad, 
záhrada; les), Kočí zámok (lúka, pasienok), Krúpovka 
(sad, záhrada; lúka, pasienok), Kúty (lúka, pasienok), 
Kykula (les), Látaná (lúka, pasienok), Maškové (les), 
Na kaluži (lúka, pasienok), Na vrchu (les), Nad 
lieskou (les), Nádolie (sad, záhrada), Oselný potok 
(les), Osevné (lúka, pasienok), Pálenice (les; lúka, 
pasienok), Parišovce (lúka, pasienok), Plátkovce (sad, 
záhrada), Pod Grapou (pole), Pod Hrabníkmi (lúka, 
pasienok), Pod lieskami (lúka, pasienok), Pod 
studňami (les), Poľana (les), Poľany (les) (lúka, 
pasienok), Potôčky (lúka, pasienok), Predná Suchá 
(lúka, pasienok), Priečnice (pole), Puškátske  (pole), 
Rakytníky (les), Ritviny (lúka, pasienok), Roveň (les), 
Rovné (pole), Suchá (majer, osada, samota, miestna 
časť), Škorovci (majer, osada, samota, miestna časť), 
Špircovské (les), Štrbavovce (sad, záhrada), Trniny 
(les) (pole), Vrch (les) (lúka, pasienok), Vŕšky (les), Za 
jamkami (les), Za príslopom (les), Za vrchmi (les), Za 
vrchom (les), Zábučná (les), Zadná Suchá (les), 
Zadné hony (lúka, pasienok), Žbunky (les). 

 
10. 1 z katastrálneho územia Nesluša upravuje 

2 názvy: 
Pod Škovranom (les), ktorého predchádzajúca podoba 
bola Pod Škorvánom, Škovranovci (majer, osada, 

samota, miestna časť), ktorého predchádzajúca podoba 
bola Škorvánovci. 
 
11.  z katastrálneho územia Ochodnica štandardizuje 
82 názvov: 
Brehy (les), Bzdilovci (majer, osada, samota, miestna 
časť), Cigánov vrch (les), Četkovci (majer, osada, 

samota, miestna časť), Čierny potok (les), Čížové 
(les), Diaľna (les), Dlhé hony (lúka, pasienok), Dlhý 
Grúň (les), Fojtová (sad, záhrada), Grúň (les), Grúnik 
(lúka, pasienok), Hlavacká roľa (les), Holáňovci 
(majer, osada, samota, miestna časť), Hurtošová (les), 
Chorbácka chrasť (lúka, pasienok), Jastrabské (les), 
Kaštovská (les), Kľukové (les), Komárova lúka 
(pole), Kopanice (les), Koptákovci (majer, osada, 
samota, miestna časť), Koruny (les), Krúpov vŕšok 
(sad, záhrada), Kvietkovci (majer, osada, samota, 
miestna časť), Lazce (les), Lazy (lúka, pasienok), 
Letkovci (majer, osada, samota, miestna časť), 
Lisková záhrada (sad, záhrada), Macáškovci (majer, 
osada, samota, miestna časť), Marčanovci (majer, 
osada, samota, miestna časť), Mlichovci (majer, 
osada, samota, miestna časť), Močariny (lúka, 
pasienok), Mrenkovci (majer, osada, samota, miestna 
časť), Na hoľu (les), Na Jamách (lúka, pasienok), Nad 
brehom (pole), Nad Pšigom (lúka, pasienok), 
Ochodnická hoľa (les), Pálenice (les), Pašková (les), 
Pečalova jama (les), Petránky (lúka, pasienok), 
Pleniská (majer, osada, samota, miestna časť), Pod 
Belajkami (les), Pod Blažkovou (les), Pod Diaľnou 
(les), Pod Grapami (les), Pod hoľou (les), Pod horou 
(les) (sad, záhrada), Pod Kubalami (lúka, pasienok), 
Pod Kvietkom (les), Pod Pálenicami (les), Pod 
Priedomím (sad, záhrada), Pod Šerkovom (lúka, 
pasienok), Pod Valovou kolibou (les), Pohorec (les), 
Predná (lúka, pasienok), Pri Klapke (majer, osada, 
samota, miestna časť), Pri kostole (sad, záhrada), Pri 
Slížovi (les), Priedomie (lúka, pasienok), Púchovská 
rieka (sad, záhrada), Puškátky (les), Ságov potok 
(sad, záhrada), Siborovec (les), Slížové Jamy (les), 
Solisko (les), Stanické lúky (lúka, pasienok), Suchá 
(les), Súkenné (les), Šerkov (les), Taranovci (majer, 
osada, samota, miestna časť), U fajčiara (majer, 
osada, samota, miestna časť), V Riekach (les), Valová 
koliba (les), Vŕšok (sad, záhrada), Za Belajkami (les), 
Za riekou (sad, záhrada), Za úbočím (lúka, pasienok), 
Za vrchom (sad, záhrada), Žarce (lúka, pasienok). 

 
11. 1 z katastrálneho územia Ochodnica 

upravuje 1 názov 
Diaľna (les), ktorého predchádzajúca podoba bola 

Dalňa. 
 
12.  z katastrálneho územia Povina štandardizuje  
54 názvov: 
Belanovci (majer, osada, samota, miestna časť), 
Bernátové (les), Besné (lúka, pasienok), Černatín 
(les), Dlhopolcová (les), Grúň (les), Grúnik (les), 
Jedľovina (les), Jurková (les), Kamence (lúka, pasie-
nok), Kopanica (les), Kopisko (les), Kremienka (les), 
Kykula (lúka, pasienok), Lazy (les), Lieskovina (les), 
Lopušník (lúka, pasienok), Majer (les), Matúšková 
(les), Mazák (lúka, pasienok), Muchov vŕšok (les), Nad 
Majerom (les), Nad žliabkami (les), Nižné (les), Nové 
(les), Obelec (les), Oblazisko (lúka, pasienok), Palče 
(les), Pálenica (les), Pleš (les), Pod jamou (les), Pod 
závozom (lúka, pasienok), Pred Kysucou (pole), Pri 
Kamadušovcoch (lúka, pasienok), Prostý grúň (les), 
Randovská (les; pole), Ráztoka (les), Ráztoky (lúka, 
pasienok), Rovne (sad, záhrada; les), Sedliacka (lúka, 
pasienok; sad, záhrada), Sidorovci (majer, osada, 
samota, miestna časť), Sidorovské doliny (les,) 
Skáčkova hora (les), Skaličné (lúka, pasienok), 
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Stankové (les), Strapačka (les), Tatarovci (majer, 
osada, samota, miestna časť), Trojačka (les), Úboč 
(les), Uhliská (lúka, pasienok), Za hradskou (pole), 
Závorné (les), Žihľavy (les), Žľabiská (les). 

 
12. 1 z katastrálneho územia Povina upravuje  

1 názov: 
Pod Majerom (horáreň), ktorého predchádzajúca 

podoba bola Pod majerom. 
 
13.  z katastrálneho územia Radoľa štandardizuje  
36 názvov: 
Brezie (les), Dolinky (sad, záhrada), Drahy (lúka, 
pasienok), Dúbravka (lúka, pasienok), Dúbravy (lúka, 
pasienok), Galov laz (lúka, pasienok), Hradisko (lúka, 
pasienok), Kopánky (lúka, pasienok), Kostoliská (sad, 
záhrada), Kozlovice (lúka, pasienok), Lačišov (lúka, 
pasienok), Malé jamy (pole), Medzi potôčkami (sad, 
záhrada), Medzi Snohmi (les), Na kúte (lúka, 
pasienok), Nad sádkom (lúka, pasienok), Novina (lúka, 
pasienok), Oškerdské (lúka, pasienok), Pod Dúbrav-
kou (lúka, pasienok), Pod Filipovým (les), Pod 
Mliečovým (lúka, pasienok), Pod Mokrým (sad, 
záhrada), Pod Ostrým (lúka, pasienok), Pod Vrete-
ňom (les), Pri Veľkom Ostrom (les), Skalka (pole), 
Snoh (les), Štepnica (sad, záhrada), Veľké jamy (lúka, 
pasienok), Veľké Ostré (les), Vlčie (sad, záhrada), 
Vreteň (les), Vysoký breh (lúka, pasienok), Za Fili-
povým (les), Záhlavčie (les), Záhrady (sad, záhrada). 

 
14.  z katastrálneho územia Rudina štandardizuje  
26 názvov: 
Bôrie (les), Dielec (les), Do Lánov (les), Jaškov (les), 
Kopanice (les), Kruhy (les), Kučiny (sad, záhrada), 
Kúty (lúka, pasienok), Lány (lúka, pasienok; sad, 
záhrada), Lazy (les), Lysina (les), Mlíšky (les), 
Močariská (les), Nad jarkom (lúka, pasienok; sad, 
záhrada), Niže dediny (lúka, pasienok), Panské lazy 
(lúka, pasienok), Panské Zadky (pole), Pod Kruhmi 
(sad, záhrada), Potoky (lúka, pasienok), Pri cintoríne 
(pole), Rieky (pole), Tŕnie (lúka, pasienok), Vŕšky 
(lúka, pasienok), Vyše cesty (pole), Za Svatvinou 
(les), Zadky (les). 

 
15.  z katastrálneho územia Rudinka štandardizuje  
21 názvov: 
Dielce (lúka, pasienok), Dielnice (sad, záhrada), Dolná 
bukovina (lúka, pasienok), Dúbravky pod vrchom 
(lúka, pasienok), Hlbočie (lúka, pasienok), Klčoviská 
(lúka, pasienok), Komanica (pole), Kopanice (lúka, 
pasienok), Kriesla (les), Lazy (lúka, pasienok), 
Michalové (les), Páleniská (les), Panské vŕšky (lúka, 
pasienok), Panské záhrady (sad, záhrada), Piesky 
(sad, záhrada), Podhatie (lúka, pasienok), Podhorie 
(sad, záhrada), Rachnove jamy (les), Rochovica (les), 
Vyše kríža (sad, záhrada), Záhradky (lúka, pasienok). 

 
16.  z katastrálneho územia Rudinská štandardizuje 
23 názvov: 
Benkov vrch (les), Brachov (les), Bulanov vrch (les), 
Ďurigov vrch (les), Ďurkov vrch (les), Fedoranka 
(les), Grúň (les), Jandov vrch (les), Kopanica (lúka, 
pasienok), Krasňanka (lúka, pasienok), Kykula (les), 
Ladné lúky (les), Laziská (les), Majtánky (les), Na 
grúni (les), Na Ostrom (les), Obora (les), Papačka 
(les), Podhatie (les), Rapaňovci (majer, osada, 

samota, miestna časť), Šedov vrch (les), Vranské 
(pole), Zapadliská (les). 

 
16. 1 z katastrálneho územia Rudinská 

upravuje 1 názov: 
Štefankovci (majer, osada, samota, miestna časť), 

ktorého predchádzajúca podoba bola Štefánkovci. 
 
17.  z katastrálneho územia Snežnica štandardizuje 
27 názvov: 
Bukovce (lúka, pasienok), Bukovec (les), Bukovina 
(les), Dlhé (lúka, pasienok), Gáreň (lúka, pasienok), 
Háj (les), Chotáre (lúka, pasienok), Kopanice (lúka, 
pasienok) (les), Lazište (lúka, pasienok), Malý Vreteň 
(les), Medzihrabie (sad, záhrada), Pazúr (lúka, 
pasienok), Pod Bôrikom (les) (lúka, pasienok), Pod 
Brodencom (les), Pod Bukovinou (les), Pod Malým 
Vreteňom (sad, záhrada), Pod pasienkami (les), Pod 
Snežnicou (sad, záhrada), Poddelie (lúka, pasienok), 
Polom (les), Stožok (les) (sad, záhrada), Uhliská (les), 
Vápenné (les), Veľký Vreteň (les), Za Bôrikom (lúka, 
pasienok), Za Polomom (lúka, pasienok), Zádelie 

(lúka, pasienok). 
 

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 karto-
grafickom ústave Bratislava, Chlumeckého 4, 827 45 
Bratislava. 

 
Štandardizované názvy budú zverejnené v Spravo-

dajcovi 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 31.októbra 

2017. 
Ing. Mária Frindrichová, v.  r. 

predsedníčka 
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14. 
P o k y n 

predsedníčky Úradu geodézie, kartografie 
a katastra Slovenskej republiky  

č. POK_UGKK SR_10/2017 zo dňa 11. 09. 2017, 
ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky 

 pri vyhľadávaní údajov z databázy 
Informačného systému katastra nehnuteľností 
podľa vlastníka alebo inej oprávnenej osoby 

v rozsahu celého územia Slovenskej republiky 

 
Podľa čl. 9 Smernice Úradu geodézie, kartografie 

a katastra Slovenskej republiky o príprave, zverejňovaní 
a evidencii interných normatívnych aktov vydávam tento 
pokyn: 
 

Čl. I 
Základné ustanovenia 

 
1. Účelom tohto pokynu je ustanoviť osobitné pod-

mienky pre spracovanie špecifickej zostavy čísel 
listov vlastníctva, do ktorých je vpísaný nehnuteľný 
majetok osoby v rozsahu celého územia Slovenskej 
republiky (ďalej len „lustrácia“). 

2. Lustrácia sa vykonáva podľa vyhľadávacieho 
kritéria, ktoré definuje vlastníka alebo inú oprávnenú 
osobu (ďalej len „lustrovaná osoba“).   

3. Inou oprávnenou osobou je na účely tohto pokynu 
správca alebo nájomca. 

4. Lustráciu vykonáva v mene Úradu geodézie, karto-
grafie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len 
„úrad“) Geodetický a kartografický ústav Bratislava 
(ďalej len „GKÚ“).  

5. Lustrácia sa vykonáva  
a) k dátumu poslednej aktualizácie údajov databázy 

Informačného systému katastra nehnuteľností (ďalej 
len „dátum poslednej aktualizácie údajov“),  

b) k určitému dátumu v minulosti alebo  
c) za určité časové obdobie v minulosti. 

6. Lustrácia sa vykoná, ak to programové vybavenie 
umožňuje alebo ak GKÚ disponuje údajmi z Infor-
mačného systému katastra nehnuteľností (ďalej len 
„databázy ISKN“) k určitému dňu v minulosti. Ak 
programové vybavenie neumožňuje vykonať lustrá-
ciu za určité časové obdobie v minulosti, vykoná sa 
lustrácia ku dňu, ktorý je najbližší poslednému dňu 
príslušných rokov, z ktorých má GKÚ databázy 
ISKN. V katastrálnych územiach spravovaných apli-
kačným programovým vybavením VUK (Viacúčelový 
kataster) sa nevykonáva lustrácia za určité časové 
obdobie v minulosti, ale sa vykoná lustrácia ku dňu, 
ktorý je najbližší poslednému dňu príslušných rokov, 
z ktorých má GKÚ databázy ISKN. 

7. Výsledok lustrácie má informatívny charakter. 
 
Čl. II 

Všeobecné ustanovenia 

 
1. Lustrácia k dátumu poslednej aktualizácie údajov sa 

vykonáva prostredníctvom Katastrálneho portálu 
(ďalej len „KAPOR“), lustrácia k určitému dátumu 

v minulosti alebo za určité časové obdobie v minu-
losti sa vykonáva prostredníctvom programového 
vybavenia autorizovaného úradom. 

2. Lustrácia sa vykonáva pre fyzické osoby alebo 
právnické osoby, ktoré preukážu oprávnený záujem 
na základe ustanovení osobitných právnych predpi-
sov (napr. poskytnutie súčinnosti) bezodplatne; pre 
iné osoby sa lustrácia vykonáva za poplatok.  

3. Ak o vykonanie lustrácie požiada notár, exekútor, 
predbežný správca konkurznej podstaty alebo 
správca konkurznej podstaty, podmienkou bezod-
platného vykonania lustrácie je predloženie originálu 
alebo úradne osvedčenej kópie poverenia súdu 
výkonom niektorých úkonov v konaní o dedičstve, 
poverenia súdu na vykonanie exekúcie alebo uzne-
senia súdu o začatí konkurzného konania, avšak len 
v súvislosti s vykonávaním tohto konania o de-
dičstve, v súvislosti s vykonávaním tejto exekúcie 
alebo v súvislosti s vykonávaním tohto konkurzného 
konania. Pokiaľ technické prostriedky umožňujú 
overiť si údaje o konkrétnych konaniach v dedič-
ských veciach, vo veciach exekúcie alebo vo ve-
ciach konkurzného konania z elektronicky dostup-
ného registra (napríklad obchodného registra, 
portálu justice.gov.sk) prevádzkovaného podľa oso-
bitného predpisu, je potrebné prioritne využívať túto 
možnosť, pričom v tlačive alebo v žiadosti stačí 
uviesť odkaz, kde možno získať verejne dostupné 
informácie o prebiehajúcich konaniach. 

4. Fyzickej osobe alebo právnickej osobe žiadajúcej  
o lustráciu, ktorá preukáže oprávnený záujem na 
základe ustanovení osobitných právnych predpisov, 
pričom ide o oprávnený subjekt podľa vnútorného  
pokynu úradu, ktorým sa ustanovuje jednotný 
postup pri poskytovaní prístupu do Katastrálneho 
portálu

1
, navrhne GKÚ uzavretie dohody o využívaní 

prístupu na KAPOR v rozsahu vyhľadávania cez 
celé územie Slovenskej republiky v súlade s týmto 
pokynom

1
. 

5. Ak je žiadateľom o vykonanie lustrácie fyzická 
osoba alebo právnická osoba, ktorej bol pridelený 
prístup na KAPOR v rozsahu vyhľadávania cez celé 
územie Slovenskej republiky (ďalej len „prístup na 
KAPOR“), GKÚ lustráciu k dátumu poslednej 
aktualizácie údajov nevykoná a žiadateľa odkáže na 
zriadený prístup na KAPOR. 

6. Lustrácia sa vykonáva na základe žiadosti. Vzor 
žiadosti o lustráciu (ďalej len „tlačivo“) je uvedený 
v prílohe č. 1. Žiadateľ môže podať žiadosť aj bez 
použitia tlačiva. Ak žiadateľ v tlačive alebo v žiadosti 
neuvedie časové obdobie, za ktoré sa má lustrácia 
vykonať, GKÚ vyhotoví lustráciu k dátumu poslednej 
aktualizácie údajov. Ak žiadateľ v tlačive alebo  
v žiadosti požiada o lustráciu v minulosti bez uvede-
nia časového obdobia, vyhotoví GKÚ lustráciu iba 
za časové obdobie, z ktorého má korektné databázy 
ISKN a o tejto skutočnosti informuje žiadateľa.  

                                                           
1
 Pokyn predsedníčky Úradu geodézie, kartografie a 
katastra Slovenskej republiky č. POK _UGKK SR_1/2017 
zo dňa 16. 01. 2017, ktorým sa ustanovuje jednotný 
postup pri poskytovaní prístupu do Katastrálneho portálu. 
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7. Žiadosť možno podať osobne, poštou alebo elektro-
nickými prostriedkami. V žiadosti je potrebné uviesť 
identifikačné údaje lustrovanej osoby, a to 
a) ak ide o fyzickú osobu meno, priezvisko, prí-

padne  dátum narodenia, 
b) ak ide o právnickú osobu názov a identifikačné 

číslo organizácie. 

8. Ak je žiadosť podaná do elektronickej schránky 
GKÚ na ústrednom portáli verejnej správy, GKÚ 
zasiela odpoveď prostredníctvom svojej elektro-
nickej schránky do elektronickej schránky žiadateľa, 
ak má žiadateľ elektronickú schránku aktivovanú na 
doručovanie, inak odpoveď GKÚ zašle prostred-
níctvom poštovej prepravy. 

9. Ak žiadateľ v žiadosti žiada aj iné informácie z ka-
tastra nehnuteľnosti ako lustráciu (napr. výpisy 
z listov vlastníctva, kópie zmlúv, verejných a iných 
listín, informácie o oprávnení alebo povinnosti 
z vecného bremena), v odpovedi GKÚ uvedie kto 
tieto informácie poskytuje. GKÚ nevyhotovuje výpisy 
z listov vlastníctva. 

10. GKÚ pri vykonávaní lustrácie vychádza z údajov 
uvedených v žiadosti. Lustrácia sa vykonáva z úda-
jov evidovaných v databáze Informačného systému 
katastra nehnuteľností. 

11. Pri vykonávaní lustrácie je vyhľadávacím kritériom 
textový reťazec označujúci meno, priezvisko fyzickej 
osoby alebo názov právnickej osoby, prípadne 
dátum narodenia alebo rodné číslo, resp. identi-
fikačné číslo organizácie, uvedené v žiadosti 
o vykonanie lustrácie. 

12. Ak je žiadateľom o vykonanie lustrácie osoba, ktorá 
preukáže oprávnený záujem na základe ustanovení 
osobitných právnych predpisov, výsledkom lustrácie 
je zoznam čísel listov vlastníctva, poradové číslo 
vlastníka alebo inej oprávnenej osoby na liste 
vlastníctva, názov katastrálneho územia, názov 
okresu a uvedenie mena, priezviska a dátumu 
narodenia lustrovanej osoby, ak ide o fyzickú osobu 
alebo uvedenie názvu a identifikačného čísla 
organizácie lustrovanej osoby, ak ide o právnickú 
osobu. Vzor výsledku lustrácie vytvorený cez 
KAPOR podľa tohto bodu je uvedený v prílohe č. 2a 
a 2b. Vzor výsledku lustrácie vytvorený k určitému 
dátumu (určitým dátumom) v minulosti prostred-
níctvom programového vybavenia podľa tohto bodu 
je uvedený v prílohe č. 3. Vzor výsledku lustrácie 
vytvorený za určité časové obdobie v minulosti 
prostredníctvom programového vybavenia podľa 
tohto bodu je uvedený v prílohe č. 4. 

13. Ak je žiadateľom o vykonanie lustrácie osoba 
odlišná od osoby podľa odseku 12, výsledkom 
lustrácie je zoznam čísel listov vlastníctva, poradové 
číslo vlastníka alebo inej oprávnenej osoby na liste 
vlastníctva, názov katastrálneho územia, názov 
okresu a uvedenie mena a priezviska lustrovanej 
osoby, ak ide o fyzickú osobu alebo uvedenie názvu 
a identifikačného čísla organizácie lustrovanej 
osoby, ak ide o právnickú osobu, dátum alebo 
časové obdobie platnosti údajov. Dátum narodenia 
sa vo výsledku lustrácie uvedie iba v prípade, že 
v žiadosti bol uvedený dátum narodenia prípadne 

rodné číslo lustrovanej osoby ako vyhľadávacie 
kritérium. Vzor výsledku lustrácie vytvorený cez 
KAPOR podľa tohto bodu bez uvedenia vyhľa-
dávacieho kritéria „dátum narodenia“, resp. „rodné 
číslo“ je uvedený v prílohe č. 2c. Vzor výsledku 

lustrácie vytvorený cez KAPOR podľa tohto bodu 
s uvedením vyhľadávacieho kritéria „rodné číslo“ je 
uvedený v prílohe č. 2a. Vzor výsledku lustrácie 
vytvorený cez KAPOR podľa tohto bodu s uvedením 
vyhľadávacieho kritéria „dátum narodenia“ je uvede-
ný v prílohe č. 2b. Uvedenie dátumu narodenia  
v prílohe č. 3 a prílohe č. 4 sa aplikuje obdobne ako 
vo výsledku lustrácie vytvorený cez KAPOR. 

14. Výsledkom lustrácie môže byť aj uvedenie sku-
točnosti, že k dátumu poslednej aktualizácie údajov, 
k určitému dátumu v minulosti alebo za určité 
časové obdobie v minulosti, sa lustrovaná osoba  
v Informačnom systéme katastra nehnuteľností ako 
vlastník alebo iná oprávnená osoba neeviduje, resp. 
neevidovala. Vzor výsledku lustrácie vytvorený cez 
KAPOR podľa tohto bodu je uvedený v prílohe č. 5. 
Vzor výsledku lustrácie vytvorený k určitému 
dátumu (určitým dátumom) v minulosti prostred-
níctvom programového vybavenia podľa tohto bodu 
je uvedený v prílohe č. 3. Vzor výsledku lustrácie 
vytvorený za určité časové obdobie v minulosti, 
prostredníctvom programového vybavenia  podľa 
tohto bodu je uvedený v prílohe č. 6. 

15. Vo výsledku lustrácie sa nesmie uviesť rodné číslo 
lustrovanej osoby ani adresa trvalého pobytu, resp. 
adresa sídla lustrovanej osoby, a to ani v prípade, 
že o tieto údaje žiadateľ požiada. Ak je vyhľa-
dávacím kritériom rodné číslo, vo výsledku lustrácie 
sa uvedie text: „podľa žiadosti“. 

16. Výsledok lustrácie je prílohou k odpovedi na žiadosť 
(ďalej len „odpoveď“). Odpoveď podpíše za GKÚ 
oprávnená osoba. 

17. GKÚ nezodpovedá za výsledok lustrácie v prípade 
nepresne uvedeného vyhľadávacieho kritéria v žia-
dosti o vykonanie lustrácie ani za priradenie 
vylustrovaných údajov k osobe, pri ktorej nebol 
vyhľadávacím kritériom dátum narodenia alebo 
identifikačné číslo organizácie; rovnako nezodpo-
vedá, že vylustrovaná osoba je totožná s osobou, 
na ktorú sa žiadala vykonať lustrácia. 

18. Ak žiadateľ v žiadosti o vykonanie lustrácie neuve-
die dátum narodenia alebo identifikačné číslo orga-
nizácie lustrovanej osoby alebo žiada o vykonanie 
lustrácie osoby evidovanej v databáze Informačné-
ho mačného systému katastra nehnuteľností bez 
jednoznačného identifikátora, GKÚ lustráciu vykoná 
a vo výsledku uvedie informáciu, že nejednoznač-
ným údajom uvedeným v žiadosti zodpovedá aj 
výsledok lustrácie. 

19. Pre účely použitia výsledku lustrácie v zahraničí sa 
výsledok lustrácie opatrí riadkovou pečiatkou GKÚ, 
podpisom riaditeľa GKÚ s pripojením jeho mena, 
priezviska a funkcie. Následne sa výsledok lustrácie 
predloží úradu na potvrdenie na účely vyššieho 
overenia listín. Podľa tohto bodu sa postupuje, ak 
žiadateľ výslovne žiada o potvrdenie na účely 
vyššieho overenia listín. 
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Čl. III 
Poplatky 

 

1. Za vykonanie lustrácie sa vyberá poplatok podľa 
ponukového cenníka GKÚ. 

2. Poplatok za vykonanie lustrácie vyberie a jeho 
uhradenie overuje GKÚ. 

3. GKÚ je povinný po nadobudnutí účinnosti tohto 
pokynu upraviť ponukový cenník nasledovne: 

a) poplatok vo výške 3,00 € sa vyberie za každé 
katastrálne územie, v ktorom bol pozitívne 
vylustrovaný požadovaný údaj z databázy ISKN,  

b) poplatok vo výške 3,00 € sa vyberie aj v prípade, že 
sa pri lustrácii zistí, že lustrovaná osoba k dátumu 
poslednej aktualizácie údajov, k určitému dátumu 
v minulosti alebo za určité časové obdobie 
v minulosti nie je evidovaná v databáze ISKN. 

4. Poplatok sa vyberie zvlášť za výsledok vygenero-
vaný prostredníctvom KAPOR a zvlášť za výsledok 
získaný prostredníctvom programového vybavenia 
autorizovaného úradom. 

5. Výsledok lustrácie sa poskytne žiadateľovi až po 
uhradení poplatku. 

 
Čl. IV 

Osobitné ustanovenia 

 
1. GKÚ je povinný zosúladiť svoje interné predpisy 

s týmto pokynom. 

2. GKÚ zverejní na svojom webovom sídle vzor 
žiadosti o lustráciu podľa tohto pokynu a informácie 
týkajúce sa podávania žiadosti o lustráciu. 

 
Čl. V 

Prechodné ustanovenia 

1. Žiadosti o vykonanie lustrácie, ktoré boli doručené 
úradu do 17. septembra 2017, vybaví katastrálny 
odbor úradu podľa Pokynu predsedníčky Úradu 
geodézie, kartografie a katastra Slovenskej repub-
liky č. POK_UGKK SR_6/2016 zo dňa 10. 03. 2016, 
ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky pri 

vyhľadávaní údajov z databázy Informačného sys-
tému katastra nehnuteľností podľa vlastníka alebo 
inej oprávnenej osoby v rozsahu celého územia 
Slovenskej republike.  

2. Žiadosti o vykonanie lustrácie, ktoré boli doručené 
po 17. septembri 2017 GKÚ alebo úradu, vybaví 
GKÚ podľa tohto pokynu. Úrad takéto žiadosti 
bezodkladne postúpi GKÚ. 

3. Evidenciu žiadosti o lustráciu doručených do 17. 
septembra 2017 vedie úrad. Evidenciu žiadosti 
o lustráciu doručených po 17. septembri 2017 vedie 
GKÚ. 

4. GKÚ porovnáva žiadosti o vykonanie lustrácie 
doručené po 17. septembri 2017 s evidenciou 
vedenou úradom do času, pokým nebude mať úrad 
vybavené všetky žiadosti. Ak GKÚ vybaví urgenciu 
alebo duplicitne podanú žiadosť o lustráciu skôr ako 
úrad, vyznačí túto skutočnosť v evidencii úradu. 

 
Čl. VI 

Zrušovacie ustanovenia 

 
Zrušuje sa Pokyn predsedníčky Úradu geodézie, 
kartografie a katastra Slovenskej republiky 
č. POK_UGKK SR_6/2016 zo dňa 10. 03. 2016, ktorým 
sa ustanovujú osobitné podmienky pri vyhľadávaní 
údajov z databázy Informačného systému katastra 
nehnuteľností podľa vlastníka alebo inej oprávnenej 
osoby v rozsahu celého územia Slovenskej republiky. 

 
Čl. VII 

Účinnosť 

 
Tento pokyn nadobúda účinnosť 18. septembra 2017. 
 

Ing. Mária Frindrichová, v. r. 

predsedníčka 
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Príloha č. 1 k pokynu č. POK_UGKK SR_10/2017 
  

Žiadosť o vyhľadanie údajov z  Informačného systému katastra nehnuteľností podľa identifikovaného 
vlastníka alebo inej oprávnenej  osoby (Lustrácia) 

Žiadateľ: 

Meno a Priezvisko/ Názov organizácie  

Adresa 
 

 

IČO 
1)

  

Telefonický kontakt   

E-mail 
2)

  

V prípade nároku na bezodplatné poskytnutie, 
uveďte príslušný zákon

3)
 

 
§ .......... ods. ........... zákona č. ............................. 

Poskytovateľ: 

Názov Geodetický a kartografický ústav Bratislava 

Sídlo (presná adresa) Chlumeckého 4, Dodacia pošta 212,  827 45 Bratislava 

IČO 17316219 

E-mail  gku@skgeodesy.sk   

 

Identifikačné údaje lustrovanej osoby 

Priezvisko fyzickej osoby/ 
 
Názov právnickej osoby 

Meno fyzickej osoby 
Dátum narodenia/ 

Identifikačné číslo organizácie 

   

   

   

   

   

   

   

   

Za vykonanie lustrácie sa vyberá poplatok podľa ponukového cenníka Geodetického a kartografického ústavu Bratislava. 
 
Poznámky žiadateľa 

4)
: 

 
 
 
 
 

 
 
V ........................................................... 
                                                                                                               

                                                                                           .......................................................................... 
Dňa: ......................................................                                                           podpis 
 
Poznámky: 
1)

  Nepovinný údaj 
2)

 Uveďte za účelom operatívnej komunikácie (napr. pri oznámení výšky poplatku) a zaslania výsledku lustrácie na 
uvedenú e-mailovú adresu.  

3)
 Notár, exekútor, predbežný správca alebo správca konkurznej podstaty za účelom bezodplatného vykonania lustrácie 
predloží originál alebo úradne osvedčenú kópiu poverenia súdu výkonom niektorých úkonov v konaní o dedičstve, 
poverenia súdu na vykonanie exekúcie alebo uznesenia súdu o začatí konkurzného konania alebo uvedie do 
poznámky žiadateľa odkaz na elektronicky dostupný register prevádzkovaný podľa osobitného predpisu, kde sú tieto 
informácie verejne dostupné. 

4)  
V poznámke žiadateľa uveďte napr. územný rozsah a časové obdobie, za ktoré sa má lustrácia vykonať. 

mailto:gku@skgeodesy.sk
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Príloha č. 2a k pokynu č. POK_UGKK SR_10/2017 
 
 

Príloha č. 1 k listu GKÚ- interné číslo GKÚ 
 

 
 

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

LUSTRÁCIA 
v rozsahu celého územia Slovenskej republiky 

Vytvorené cez katastrálny portál 

 
 

Vyhľadávacie kritérium: 

Priezvisko/ Názov organizácie:  Novák 

Meno: Ján 

Dátum narodenia/ IČO: 

Rodné číslo:                              podľa žiadosti      
   

okres katastrálne  
 územie  

číslo listu  
vlastníctva 

Poradové 
číslo na liste  
vlastníctva 

priezvisko a meno /  
názov organizácie 

dátum 
narodenia / 
 IČO  

platnosť  
údajov k  

 

Banská  
Bystrica  

Banská  
Bystrica 

310 5 Novák Ján 08.08.1967 27.07.2017 

 
        Počet katastrálnych území: 1 

 
 

 
Poučenie: 

1. Vyhotoviteľ nezodpovedá za výsledok lustrácie v prípade nepresne uvedeného vyhľadávacieho kritéria  
v žiadosti o vykonanie lustrácie ani za priradenie vylustrovaných údajov k osobe, pri ktorej nebol 
vyhľadávacím kritériom dátum narodenia alebo identifikačné číslo organizácie; rovnako nezodpovedá, že 
vylustrovaná osoba je totožná s osobou, na ktorú sa žiadala vykonať lustrácia. 

2. Ak žiadateľ v žiadosti o vykonanie lustrácie neuviedol dátum narodenia alebo identifikačné číslo organizácie 
(IČO) lustrovanej osoby alebo žiadal o vykonanie lustrácie osoby evidovanej v databáze Informačného 
systému katastra nehnuteľností bez jednoznačného identifikátora, zodpovedá tomuto faktu aj výsledok 
lustrácie. 

3. Lustrácia má informatívny charakter. 
 
Vyhotovil:  Geodetický a kartografický ústav Bratislava 
     Peter Tkáč 

Dňa:          28.07.2017 
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Príloha č. 2b k pokynu č. POK_UGKK SR_10/2017 
 
 

Príloha č. 1 k listu GKÚ- interné číslo GKÚ 
 

 
 

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

LUSTRÁCIA 
v rozsahu celého územia Slovenskej republiky 

Vytvorené cez katastrálny portál 

 
 

Vyhľadávacie kritérium: 

Priezvisko/ Názov organizácie:  Novák 

Meno:  Ján 

Dátum narodenia/ IČO: 08.08.1967 

Rodné číslo:                              
   

okres katastrálne  
 územie  

číslo listu  
vlastníctva 

Poradové 
číslo na liste  
vlastníctva 

priezvisko a meno /  
názov organizácie 

dátum  
 narodenia /  
 IČO  

platnosť  
údajov k  

 

Banská  
Bystrica  

Banská  
Bystrica 

310 5 Novák  Ján 08.08.1967 27.07.2017 

 
        Počet katastrálnych území:1 

 
Poučenie: 

1. Vyhotoviteľ nezodpovedá za výsledok lustrácie v prípade nepresne uvedeného vyhľadávacieho kritéria v 
žiadosti o vykonanie lustrácie ani za priradenie vylustrovaných údajov k osobe, pri ktorej nebol vyhľadávacím 
kritériom dátum narodenia alebo identifikačné číslo organizácie; rovnako nezodpovedá, že vylustrovaná 
osoba je totožná s osobou, na ktorú sa žiadala vykonať lustrácia. 

2. Ak žiadateľ v žiadosti o vykonanie lustrácie neuviedol dátum narodenia alebo identifikačné číslo organizácie 
(IČO) lustrovanej osoby alebo žiadal o vykonanie lustrácie osoby evidovanej v databáze Informačného 
systému katastra nehnuteľností bez jednoznačného identifikátora, zodpovedá tomuto faktu aj výsledok 
lustrácie. 

3. Lustrácia má informatívny charakter. 
 
Vyhotovil: Geodetický a kartografický ústav Bratislava 
       Peter Tkáč 

Dňa:         28.07.2017 
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Príloha č. 2c k pokynu č. POK_UGKK SR_10/2017 
 
 

Príloha č. 1 k listu GKÚ- interné číslo GKÚ 
 

 
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

LUSTRÁCIA 
v rozsahu celého územia Slovenskej republiky 

Vytvorené cez katastrálny portál 

 
 

Vyhľadávacie kritérium: 

Priezvisko/ Názov organizácie:  Novák 

Meno: Ján 

Dátum narodenia/ IČO: 

Rodné číslo:   
   

okres katastrálne  
 územie  

číslo  listu  
vlastníctva 

Poradové 
číslo na liste  
vlastníctva 

priezvisko a meno /  
názov organizácie 

dátum  
 narodenia /  
 IČO  

platnosť  
údajov k  

 

Banská  
Bystrica  

Banská  
Bystrica 

310 5 Novák  Ján  27.07.2017 

 
        Počet katastrálnych území:1 

 
 
Poučenie: 

1. Vyhotoviteľ nezodpovedá za výsledok lustrácie v prípade nepresne uvedeného vyhľadávacieho kritéria  
v žiadosti o vykonanie lustrácie ani za priradenie vylustrovaných údajov k osobe, pri ktorej nebol 
vyhľadávacím kritériom dátum narodenia alebo identifikačné číslo organizácie; rovnako nezodpovedá, že 
vylustrovaná osoba je totožná s osobou, na ktorú sa žiadala vykonať lustrácia. 

2. Ak žiadateľ v žiadosti o vykonanie lustrácie neuviedol dátum narodenia alebo identifikačné číslo organizácie 
(IČO) lustrovanej osoby alebo žiadal o vykonanie lustrácie osoby evidovanej v databáze Informačného 
systému katastra nehnuteľností bez jednoznačného identifikátora, zodpovedá tomuto faktu aj výsledok 
lustrácie. 

3. Lustrácia má informatívny charakter. 
 
Vyhotovil:  Geodetický a kartografický ústav Bratislava 
     Peter Tkáč 

Dňa:          28.07.2017 
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Príloha č. 3 k pokynu č. POK_UGKK SR_10/2017 
 

Príloha č. 2 k listu GKÚ- interné číslo GKÚ 
 

 
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

LUSTRÁCIA 
v historických záznamoch 

v rozsahu celého územia Slovenskej republiky 

 

Vyhľadávacie kritérium: 

Priezvisko/ Názov organizácie:  Novák 

Meno: Ján 

Dátum narodenia/ IČO: 

Rodné číslo:                              podľa žiadosti  

Dátum v minulosti:   31.12.2011, 31.12.2012, 31.12.2013, 31.12.2014, 31.12.2015,    
   31.12.2016 

     
   

okres katastrálne  
 územie  

číslo  listu  
vlastníctva 

Poradové 
číslo na liste  
vlastníctva 

priezvisko a meno /  
názov organizácie 

dátum  
narodenia /  
IČO  

platnosť  
údajov k 

 

Banská  
Bystrica  

Čečín 305 3 Novák  Ján 08.08.1967 31.12.2013 

 
        Počet katastrálnych území:1 

 
 
Pre vyhľadávacie kritérium neboli k dátumu 31.12.2011, 31.12.2012, 31.12.2014, 31.12.2015 a 31.12.2016 v databáze 
Informačného systému katastra nehnuteľností nájdené žiadne záznamy. 
 
 
Poučenie: 

1.  Vyhotoviteľ nezodpovedá za výsledok lustrácie v prípade nepresne uvedeného vyhľadávacieho kritéria  
v žiadosti o vykonanie lustrácie ani za priradenie vylustrovaných údajov k osobe, pri ktorej nebol 
vyhľadávacím kritériom dátum narodenia alebo identifikačné číslo organizácie; rovnako nezodpovedá, že 
vylustrovaná osoba je totožná s osobou, na ktorú sa žiadala vykonať lustrácia. 

2.  Ak žiadateľ v žiadosti o vykonanie lustrácie neuviedol dátum narodenia alebo identifikačné číslo organizácie 
(IČO) lustrovanej osoby alebo žiadal o vykonanie lustrácie osoby evidovanej v databáze Informačného 
systému katastra nehnuteľností bez jednoznačného identifikátora, zodpovedá tomuto faktu aj výsledok 
lustrácie. 

3.  Lustrácia má informatívny charakter. 
 

Vyhotovil:  Geodetický a kartografický ústav Bratislava 
    Peter Tkáč 

Dňa:          28.07.2017 
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Príloha č. 4 k pokynu č. POK_UGKK SR_10/2017 
 

Príloha č. 3 k listu GKÚ- interné číslo GKÚ 
 

 
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

LUSTRÁCIA 
v historických záznamoch 

v rozsahu celého územia Slovenskej republiky 

 

 
 

Vyhľadávacie kritérium: 

Priezvisko/ Názov organizácie:  Novák 

Meno: Ján 

Dátum narodenia/ IČO: 

Rodné číslo: podľa žiadosti 

Obdobie v minulosti:  31.6.2011 – 31.6.2016 

 
 

okres 
katastrálne  
 územie  

číslo listu 
vlastníctva 

Poradové 
číslo na liste  
vlastníctva 

priezvisko a meno /  
názov organizácie 

dátum  
narodenia /  
IČO  

platnosť  
údajov od do  

 

Banská  
Bystrica  

Senica 305 3 Novák  Ján 08.08.1967 
08.08.2013 -
31.06.2016 

 
        Počet katastrálnych území:1 

 
 
Poučenie: 

1.  Vyhotoviteľ nezodpovedá za výsledok lustrácie v prípade nepresne uvedeného vyhľadávacieho kritéria v 
žiadosti o vykonanie lustrácie ani za priradenie vylustrovaných údajov k osobe, pri ktorej nebol 
vyhľadávacím kritériom dátum narodenia alebo identifikačné číslo organizácie; rovnako nezodpovedá, že 
vylustrovaná osoba je totožná s osobou, na ktorú sa žiadala vykonať lustrácia. 

2.  Ak žiadateľ v žiadosti o vykonanie lustrácie neuviedol dátum narodenia alebo identifikačné číslo organizácie 
(IČO) lustrovanej osoby alebo žiadal o vykonanie lustrácie osoby evidovanej v databáze Informačného 
systému katastra nehnuteľností bez jednoznačného identifikátora, zodpovedá tomuto faktu aj výsledok 
lustrácie. 

3.  Lustrácia má informatívny charakter. 
 
 
Vyhotovil:   Geodetický a kartografický ústav Bratislava 
 Peter Tkáč 

Dňa: 28.07.2017 
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Príloha č. 5 k pokynu č. POK_UGKK SR_10/2017 

 
Príloha č. 4 k listu GKÚ- interné číslo GKÚ 

 
 

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

LUSTRÁCIA 
v rozsahu celého územia Slovenskej republiky 

Vytvorené cez katastrálny portál 

 
 

Vyhľadávacie kritérium: 

Priezvisko/ Názov organizácie:  Kováč 

Meno: Peter 

Dátum narodenia/ IČO:  01.01.2000 

Rodné číslo:   

 
 
Pre vyhľadávacie kritérium neboli k dátumu poslednej aktualizácie údajov databázy Informačného systému katastra 
nehnuteľností (25.07.2017 a 27.07.2017) nájdené žiadne záznamy. 
 
 
Poučenie: 

1. Vyhotoviteľ nezodpovedá za výsledok lustrácie v prípade nepresne uvedeného vyhľadávacieho kritéria v 
žiadosti o vykonanie lustrácie ani za priradenie vylustrovaných údajov k osobe, pri ktorej nebol 
vyhľadávacím kritériom dátum narodenia alebo identifikačné číslo organizácie; rovnako nezodpovedá, že 
vylustrovaná osoba je totožná s osobou, na ktorú sa žiadala vykonať lustrácia. 

2. Ak žiadateľ v žiadosti o vykonanie lustrácie neuviedol dátum narodenia alebo identifikačné číslo 
organizácie (IČO) lustrovanej osoby alebo žiadal o vykonanie lustrácie osoby evidovanej v databáze 
Informačného systému katastra nehnuteľností bez jednoznačného identifikátora, zodpovedá tomuto faktu 
aj výsledok lustrácie. 

3.  Lustrácia má informatívny charakter. 
 

Vyhotovil:  Geodetický a kartografický ústav Bratislava 
  Peter Tkáč 
 

Dňa: 28.07.2017 
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Príloha č. 6 k pokynu č. POK_UGKK SR_10/2017 
 
 

Príloha č. 5 k listu GKÚ- interné číslo GKÚ 
 

 
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

LUSTRÁCIA 
v historických záznamoch 

v rozsahu celého územia Slovenskej republiky 

 
 

Vyhľadávacie kritérium: 

Priezvisko/ Názov organizácie:  Kováč 

Meno: Peter 

Dátum narodenia/ IČO 01.01.2000  

Rodné číslo:  

Obdobie v minulosti:  31.6.2011 – 31.6.2016 

 
 
Pre vyhľadávacie kritérium neboli v období  31.6.2011 – 31.6.2016 v databáze Informačného systému katastra 
nehnuteľností nájdené žiadne záznamy. 
 
 
Poučenie: 

1.  Vyhotoviteľ nezodpovedá za výsledok lustrácie v prípade nepresne uvedeného vyhľadávacieho kritéria  
v žiadosti o vykonanie lustrácie ani za priradenie vylustrovaných údajov k osobe, pri ktorej nebol 
vyhľadávacím kritériom dátum narodenia alebo identifikačné číslo organizácie; rovnako nezodpovedá, že 
vylustrovaná osoba je totožná s osobou, na ktorú sa žiadala vykonať lustrácia. 

2.  Ak žiadateľ v žiadosti o vykonanie lustrácie neuviedol dátum narodenia alebo identifikačné číslo organizácie 
(IČO) lustrovanej osoby alebo žiadal o vykonanie lustrácie osoby evidovanej v databáze Informačného 
systému katastra nehnuteľností bez jednoznačného identifikátora, zodpovedá tomuto faktu aj výsledok 
lustrácie. 

3.  Lustrácia má informatívny charakter. 
 

 
Vyhotovil:  Geodetický a kartografický ústav Bratislava 
    Peter Tkáč 

Dňa:          28.07.2017 
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 Oznamovacia časť 

a) oznamy 
 

 
 
 
18.   Poskytovanie informácií z katastra nehnu-

teľností po zápise Projektu pozemkových 
úprav 

Vybavuje: Ing. Darina Keblúšková 
 

Okresné úrady, katastrálne odbory zapísali do ka-
tastra nehnuteľností projekty pozemkových úprav, 
vyhotovené podľa zákona č. 330/1991 Z. z. o pozem-
kových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníc-
tva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde 
a o pozemkových spoločenstvách  v znení neskorších 
predpisov, v nasledujúcich katastrálnych územiach: 

Kraj   

 Okres Katastrálne územie Dátum  

Trnavský 

 Senica Dojč 18.8.2017 
 Dunajská Streda Dolné Topoľníky 17.7.2017 
  Horné Topoľníky 19.7.2017 
Banskobystrický 

 Žiar nad Hronom Žiar nad Hronom 13.7.2017 
Žilinský 

 Čadca Krásno nad Kysucou 16.6.2017 
Prešovský 

  Stará Ľubovňa Kolačkov 14.6.2017 
   Podolínec 15.6.2017 
   Kamienka 14.8.2017 
  Stropkov Šandal 20.7.2017 
  Kežmarok Vojňany 14.9.2017 
 
    Ing. Michal Leitman, v. r. 

  riaditeľ katastrálneho odboru 
 
 
 
 
 

19. Skončenie tvorby vektorovej mapy určené-
ho operátu 

  Vybavuje: Ing. Darina Keblúšková 
 

Okresné úrady, katastrálne odbory vyhlásili skončenie 
tvorby vektorovej mapy určeného operátu v týchto 
katastrálnych územiach: 

Kraj 

  Okres Katastrálne územie  Dátum 

Žilinský 

 Bytča Štiavnik 29.6.2017 
  Kolárovice 30.6.2017 
 Čadca Klubina 30.6.2017 
  Makov 30.6.2017 
  Krásno nad Kysucou 30.6.2017 
  Oščadnica 30.6.2017 
  Radôstka 30.6.2017 
  Raková 30.6.2017 
  Riečnica 30.6.2017 

  Skalité 30.6.2017 
  Stará Bystrica 30.6.2017 
  Svrčinovec 30.6.2017 
  Turkov 30.6.2017 
  Turzovka 30.6.2017 
  Vysoká nad Kysucou 30.6.2017 
  Zákopčie 30.6.2017 
Prešovský 

 Humenné Jasenov 30.6.2017 
   Karná 30.6.2017 
   Vyšná Sitnica 31.8.2017 
   Lackovce 31.8.2017 
   Hrubov 31.8.2017 
 

Ing. Michal Leitman, v. r. 

riaditeľ katastrálneho odboru 
 
 
 
 
 

20.  Zoznam katastrálnych území s ukončeným 
stotožnením listov vlastníctva  

Vybavuje: Ing. Alena Tomková 

 
Okresné úrady, katastrálne odbory v zmysle usmer-

nenia Úradu geodézie, kartografie a katastra Sloven-
skej 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 Katastrálne územie Dátum 
____________________________________________________________________________________________________  
 

Nitriansky 

 Levice  Slatina 24.7.2017 
   Šalov 11.9.2017 
  Zlaté Moravce  Machulince 5.4.2017 
   Červený Hrádok 31.7.2017 
Žilinský 

 Liptovský Mikuláš Galovany 26.6.2017 
Banskobystrický 

  Revúca  Kopráš 11.7.2017 
   Strelnice 18.7.2017 
  Rimavská Sobota Abovce 5.6.2017 
   Gemerské Dechtáre 7.6.2017 
   Dubno 23.6.2017 
   Vrbovce nad Rimavou 29.6.2017 
   Číž 12.7.2017 
   Gregorovce 19.7.2017 
   Kociha 24.7.2017 
   Dubovec 25.7.2017 
   Hačava 21.7.2017 
Prešovský 

  Bardejov   Varadka 3.7.2017 
   Hankovce 10.7.2017 
   Mikulášová 7.8.2017 
   Kochanovce 5.9.2017 
   Hervartov 8.9.2017 
 Prešov  Demjata 16.6.2017 
   Tuhrina 26.7.2017 
   Nové 28.7.2017 
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  Sabinov  Ďačov 15.6.2017 
   Stropkov  Soľník 23.6.2017 
   Vranov nad Topľou Davidov 31.5.2017 
Košický 

 Košice-okolie  Kráľovce 13.7.2017 
 Rožňava  Kobeliarovo 19.4.2017 
   Gočovo 26.6.2017 
   Lúčka 30.6.2017 
   Silická Jablonica 10.8.2017 
   Vidová 21.7.2017 
   Vlachovo 11.8.2017 
 Sobrance   Blatná Polianka 1.2.2017 
 Trebišov  Boťany 22.5.2017 
   Stanča 24.8.2017 
 

  Ing. Michal Leitman, v. r. 

  riaditeľ katastrálneho odboru 
 
 
 
 
 

21.  Oznámenie o vydaní Katalógu tried 
objektov základnej bázy údajov pre 
geografický informačný systém 

  Vybavuje: Ing. Eva Miklušová 

 
Predsedníčka ÚGKK SR Ing. Mária Frindrichová 

schválila Rozhodnutím č. RP_UGKK SR_9/2017 
vydanie Katalógu tried objektov základnej bázy údajov 
pre geografický informačný systém, verzia 2017.08 
s účinnosťou 1. októbra 2017. Katalóg objektov je 
verejne prístupný na webovom sídle ÚGKK SR 
http://www.skgeodesy.sk/files/slovensky/ugkk/geodezia-
kartografia/zb-gis/kto_zbgis.pdf   

 
Ing. Katarína Leitmannová, v. r.  

riaditeľka odboru geodézie 
a medzinárodných vzťahov 

 
 
 
 

22. Oznámenie o vydaní Smernice na obnovu 
katastrálneho operátu novým mapovaním 

 
Predsedníčka ÚGKK SR Ing. Mária Frindrichová 

schválila dňa  25. júla 2017 pod číslom SM_UGKK 
SR_5/2017 Smernicu na obnovu katastrálneho operátu 
novým mapovaním, číslo O-84.11.13.31.25.00-17. 
Smernica nadobudla účinnosť dňa 1. augusta 2017.  

 
Smernica je verejne prístupná na webovom sídle 

ÚGKK SR. 
 

Ing. Michal Leitman, v. r.  

riaditeľ katastrálneho odboru 
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