
 
 

         ÚRADU GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

______________________________________________________ 
 
Ročník LIII. 2021 V Bratislave  31. 12. 2021  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  

18) Dohoda o vzájomnej spolupráci ÚGKK SR 
č.98/2021/OGMV zo dňa 10. decembra 2021 

19) Pokyn predsedu ÚGKK SR č. POK ÚGKK SR 
30/2021 zo dňa 30.11.2021, ktorým sa ustanovuje 
jednotný postup pri poskytovaní prístupu do 
Portálu elektronických služieb katastra 
nehnuteľností za účelom LUSTRÁCIE 

 

Oznamovacia časť 

a)   Oznamy 
 

13) Poskytovanie informácií z katastra nehnuteľností 
po zápise projektu pozemkových úprav 

14) Vyhlásenie platnosti obnoveného katastrálneho 
operátu 

 
 
 
 

15) Zoznam katastrálnych území s ukončeným 
stotožnením listov vlastníctva 

16) 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 

 
 
 

Samostatné prílohy   
 
2) Prehľad normatívnej a oznamovacej časti 

spravodajcu ÚGKK SR ročník XLIX. 2017 čiastka 
4, ročník L. 2018, ročník LI. 2019, ročník LII. 2020 
a ročník 2021  
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Normatívna časť 

 
 
 

18. 
DOHODA O VZÁJOMNEJ SPOLUPRÁCI 

ÚGKK SR č. 98/2021/OGMV 
 

Článok I.  
Zmluvné strany 

 
1.1. Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 

Chlumeckého 2 
820 12 Bratislava 212 
P. O. Box 57 
IČO: 00166260 
DIČ: 2020830240 
Štatutárny zástupca: Ing. Ján Mrva, predseda 
(ďalej len „ÚGKK SR“) 
 

a 
 

1.2. Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov 

člen Zväzu slovenských vedecko-technických 
spoločností 
zapísaná v registri občianskych združení, vedenom 
Ministerstvom vnútra SR od 9.10.1990 pod č. VVS/1-
900/90-2999 
Koceľova 15 
815 94 Bratislava 
IČO: 17314453 
v zastúpení: Ing. Dušan Ferianc, predseda Výkonného 
výboru 
(ďalej len „SSGK“) 

 

(ÚGKK SR a SSGK ďalej spolu ako „zmluvné strany“) 
 

uzatvárajú ako zmluvné strany túto Dohodu 
o vzájomnej spolupráci 

 
 

Článok II. 
Preambula 

 
Zmluvné strany v nadväznosti na doterajšiu 

spoluprácu uzatvárajú túto dohodu o vzájomnej 
spolupráci v oblasti geodézie, kartografie, katastra 
nehnuteľností, geoinformatiky a o zvyšovaní povedomia 
o pokroku v týchto oblastiach. Realizáciu ustanovení 
dohody budú zabezpečovať podľa príslušnosti ÚGKK 
SR, organizácie rezortu ÚGKK SR, ako aj SSGK. 

 
Článok III. 

Vyhlásenia ÚGKK SR 

 
ÚGKK SR v rámci spolupráce so SSGK bude najmä: 

1. Umožňovať účasť SSGK pri vypracúvaní zásadných 
dokumentov pre rozvoj rezortu geodézie, kartografie 
a katastra (rezort). 

2. Umožňovať tým zamestnancom rezortu, ktorí sú 
členmi SSGK, aby po splnení si pracovných 
povinností sa mohli zúčastňovať na domácich 
i zahraničných podujatiach organizovaných SSGK. 

3. Podporovať vytvorenie odborných skupín SSGK pri 
organizáciách rezortu: Geodetický a kartografický 
ústav, Výskumný ústav geodézie a kartografie 
v prípade ich záujmu. 

4. Spolupracovať so SSGK a napomáhať mu pri 
zabezpečovaní odborných podujatí, najmä 
poskytnutím prednášateľov a lektorov prípadne aj po 
stránke organizačnej a technickej. 

5. Umožňovať zamestnancom rezortu prostredníctvom 
SSGK účasť na podujatiach organizovaných 
Medzinárodnou federáciou geodetov (ďalej len 
„FIG“). 

6. Podporovať Medzinárodné slovensko – poľsko - 
české geodetické dni, ktorých sa zúčastňujú najvyšší 
predstavitelia národných inštitúcií pôsobiacich 
v predmetnej oblasti, ako aj vedúci predstavitelia 
stavovských organizácií a zväzov. 

7. Obdobne podporovať aj ďalšie podujatia dlhodobo 
organizované SSGK: Medzinárodnú konferenciu 
o katastri nehnuteľností a Geodézia a kartografia 
v doprave. 

 
Článok IV. 

Vyhlásenia SSGK 
 

SSGK, vychádzajúc zo svojho poslania 
definovaného v stanovách SSGK, bude najmä: 

1. Spolupracovať pri propagácii výsledkov vedy, 
techniky, nových technológií, nových produktov, 
služieb v oblasti geodézie, kartografie, katastra 
nehnuteľností a geografických informačných 
systémov, ako aj napomáhať pri ich zavádzaní do 
praxe. 

2. Umožňovať svojim členom vyjadrovať sa 
k zásadným otázkam rozvoja rezortu pri tvorbe 
dlhodobých koncepcií. 

3. Organizovať konferencie, sympóziá, semináre, 
kurzy, exkurzie, prednášky a pod. za účelom 
zvýšenia vedomostí a poznatkov pre geodetickú 
komunitu i odbornú verejnosť podľa požiadaviek 
ÚGKK SR. 

4. Pozývať na odborné podujatia zástupcov ÚGKK SR 
ako aj organizácií rezortu vrátane zástupcov 
katastrálnych odborov okresných úradov za účelom 
zverejňovania koncepcií, zámerov a otázok rozvoja 
geodézie, kartografie, katastra a geografických 
informačných systémov. 

5. Umožňovať účasť zástupcov ÚGKK SR, prípadne 
zástupcov organizácií rezortu v odborných skupinách 
medzinárodnej nevládnej organizácie FIG. 

6. Umožňovať účasť vybraným zamestnancom rezortu 
a propagovať rezort na akciách Zväzu slovenských 
vedecko-technických spoločností. 

7. Spolupracovať s ÚGKK SR pri organizovaní 
medzinárodných podujatí (doma i v zahraničí) najmä 
poskytnutím lektorov (prednášateľov), resp. tieto 
podujatia spoluorganizovať. 

8. Využívať svoje webové sídlo na propagáciu úloh a 
výsledkov rezortu. 
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Článok V. 
Doba trvania dohody 

 

1. Dohoda sa uzatvára na dobu určitú do 30.6.2026. 

2. Pred skončením doby trvania dohody sa môže 
dohoda skončiť vzájomnou písomnou dohodou 
zmluvných strán alebo písomnou výpoveďou 
ktoroukoľvek zo zmluvných strán aj bez udania 
dôvodu. V takomto prípade dohoda končí k 31. 
decembru príslušného kalendárneho roka. 

 
Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že oboznámia 
s obsahom dohody svojich zamestnancov, resp. 
členov. 

2. Hodnotenie plnenia jednotlivých ustanovení a návrh 
podujatí na nasledujúce obdobie sa bude vykonávať 
pravidelne v ročnom intervale. 

3. Dohodu možno meniť alebo doplniť len formou 
písomného dodatku k dohode. 

4. Dohoda je vyhotovená v štyroch exemplároch, 
z ktorých ÚGKK SR obdrží tri vyhotovenia a SSGK 
jedno vyhotovenie. 

5. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma 
zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim 
po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 
vedenom Úradom vlády SR. 

 
 
 

V Bratislave,10.decembra 2021 
 
 
Ing. Dušan Ferianc EUR ING                  Ing. Ján Mrva 

predseda                  predseda 
Slovenskej spoločnosti        Úradu geodézie, 
Geodetov a kartografov     kartografie a katastra SR 

 
 
 
 
 

19. 
P o k y n  

predsedu Úradu geodézie, kartografie a 
katastra Slovenskej republiky 

č. POK _UGKK SR_30/2021 zo dňa 30. 11. 2021, 
ktorým sa ustanovuje jednotný postup pri 

poskytovaní prístupu do Portálu 
elektronických služieb katastra nehnuteľností 

za účelom LUSTRÁCIE 

 
 

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  

a) ustanoviť postup pri poskytovaní prístupu 
do Portálu elektronických služieb katastra 
nehnuteľností (ďalej len „Portál ESKN“) na účel 
získania špecifickej zostavy čísel listov vlastníctva, 
do ktorých je vpísaný nehnuteľný majetok osoby 
v rozsahu celého územia Slovenskej republiky 
podľa vyhľadávacieho kritéria, ktoré definuje 
vlastníka alebo inú oprávnenú osobu (ďalej len 
„prístup“), 

b) vydať jednotný vzor dohody o využívaní prístupu 
do Portálu ESKN v rozsahu vyhľadávania cez celé 
územie Slovenskej republiky pre jeden oprávnený 
subjekt s jedným prístupom (ďalej len „dohoda“), 

c) vydať jednotný vzor dohody o využívaní prístupu 
do Portálu ESKN v rozsahu vyhľadávania cez celé 
územie Slovenskej republiky pre jeden oprávnený 
subjekt s viac ako jedným prístupom (ďalej len 
„dohoda s väčším počtom prístupov“), 

d) vydať jednotný vzor dohody o využívaní prístupu 
do Portálu ESKN v rozsahu vyhľadávania cez celé 
územie Slovenskej republiky pre viac oprávnených 
subjektov, ktoré zastreší jeden z oprávnených 
subjektov (ďalej len „generálna dohoda“). 

2. Poskytnutím prístupu sa nezriaďuje právo na 
zobrazenie rodného čísla vyhľadávanej osoby. 

 
Čl. II 

Zriadenie prístupu 

 
1. Dohodu, dohodu s väčším počtom prístupov 

a generálnu dohodu uzatvára Geodetický a 
kartografický ústav Bratislava (ďalej len „GKÚ“) na 
jednej strane a oprávnený subjekt na druhej strane. 

2. Dohoda, dohoda s väčším počtom prístupov 
a generálna dohoda sa od 01. 01. 2023 neuzavrie, 
ak má oprávnený subjekt uzavretú zmluvu podľa 
osobitného predpisu

1
, ktorej predmetom je 

poskytnutie služby alebo údajov, umožňujúcich 
získať špecifickú zostavu čísel listov vlastníctva, do 
ktorých je vpísaný nehnuteľný majetok osoby 
v rozsahu celého územia Slovenskej republiky podľa 
vyhľadávacieho kritéria, ktoré definuje vlastníka 
alebo inú oprávnenú osobu. 

3. Prístup poskytuje GKÚ po uzavretí dohody, dohody 
s väčším počtom prístupov alebo generálnej dohody 
bezodkladne a bezodplatne oprávneným subjektom, 
ako sú najmä štátne orgány, prokuratúra, polícia, 
exekútori, notári, správcovia konkurznej podstaty, 
daňové úrady, súdy, sociálna poisťovňa, centrum 
právnej pomoci, Národná banka Slovenska, 
Slovenská informačná služba, ktoré preukážu 
oprávnený záujem na základe ustanovení osobitných 
právnych predpisov platných a účinných 

                                                           
1
 Článok XIV Smernice č. SM_UGKK SR_7/2017 
zo dňa 08. 08. 2017 na poskytovanie a 
sprístupňovanie údajov z informačného systému 
katastra nehnuteľností v tvare umožňujúcom strojové 
spracovanie. 
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v Slovenskej republike na základe dohody, dohody 
s väčším počtom prístupov alebo generálnej dohody 
medzi GKÚ a oprávneným subjektom. Obci a mestu 
sa spravidla prístup neposkytuje, ak predseda Úradu 
geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 
(ďalej len „Úrad“) nerozhodne inak. 

4. Ak o prístup požiada iný subjekt ako subjekt uvedený 
v bode 3 tohto článku, o tom, či ide o subjekt 
oprávnený na poskytnutie prístupu do Portálu ESKN 
rozhoduje legislatívno - právny odbor Úradu; týmto 
nie sú dotknuté odseky 8 až 12 tohto článku. 

5. Pokiaľ je oprávneným subjektom exekútor, notár 
alebo správca konkurznej podstaty, prístup do 
Portálu ESKN v rozsahu vyhľadávania cez celé 
územie Slovenskej republiky je viazaný na 
exekútorský úrad, notársky úrad alebo úrad správcu 
konkurznej podstaty. To znamená, že jednému 
exekútorskému úradu, notárskemu úradu alebo 
úradu správcu konkurznej podstaty môže byť 
pridelený iba jeden prístup, ak predseda Úradu 
nerozhodne inak. 

6. O viac ako jednom prístupe pre oprávnené subjekty, 
odlišné od subjektov podľa bodu 5 tohto článku, 
rozhodne katastrálny odbor Úradu v nadväznosti na 
počet zamestnancov oprávneného subjektu, ktorí 
spracúvajú údaje katastra nehnuteľností 
poskytované Portálom ESKN. 

7. Každej organizačnej zložke oprávneného subjektu, 
ktorá má iné sídlo ako oprávnený subjekt, sa 
prideľuje aspoň jeden prístup. 

8. Prístup poskytuje GKÚ zamestnancom Úradu na 
základe písomnej žiadosti predsedu Úradu, 
podpredsedu Úradu, riaditeľa odboru Úradu, 
vedúceho oddelenia Úradu, vedúceho útvaru Úradu 
alebo iný obdobného vedúceho úradu v súlade 
s bodom 9 tohto článku. Zamestnancom 
Výskumného ústavu geodézie a kartografie 
v Bratislave (ďalej len „VÚGK“) sa prístup udelí na 
základe písomnej žiadosti riaditeľa VÚGK. Vzor 
písomnej žiadosti je uvedený v prílohe č. 1 tohto 
pokynu. Prístup sa poskytuje bezodplatne a na dobu 
neurčitú. Dohoda, dohoda s väčším počtom 
prístupov alebo generálna dohoda sa neuzatvára. 

9. Predsedovi Úradu poskytne alebo zruší GKÚ prístup 
na jeho vlastnú žiadosť. Podpredsedovi Úradu a 
generálnemu tajomníkovi služobného úradu Úradu 
poskytne alebo zruší GKÚ prístup na žiadosť 
predsedu Úradu. Predseda Úradu a podpredseda 
Úradu žiada o zriadenie alebo zrušenie prístupu pre 
osobu, ktorú priamo riadi podľa organizačného 
poriadku Úradu, a zároveň ide o osobu, ktorá na 
plnenie pracovných úloh potrebuje prístup do Portálu 
ESKN. Riaditeľ odboru Úradu žiada o zriadenie 
alebo zrušenie prístupu pre osobu, ktorú priamo riadi 
podľa organizačného poriadku a osobu, ktorú priamo 
riadi vedúci oddelenia, a zároveň ide o osobu, ktorá 
na plnenie pracovných úloh potrebuje prístup do 
Portálu ESKN. Vedúci oddelenia Úradu, vedúci 
útvaru Úradu alebo iný obdobný vedúci úradu, 
ktoré/ktorý nie je zadelené/ý v rámci odboru Úradu 
žiada o zriadenie alebo zrušenie prístupu pre osobu, 
ktorú priamo riadi podľa organizačného poriadku, a 

zároveň ide o osobu, ktorá na plnenie pracovných 
úloh potrebuje prístup do Portálu ESKN. 

10. Prístup pridelený podľa odsekov 8 a 9 sa zruší 
skončením výkonu funkcie predsedu Úradu, 
podpredsedu Úradu, generálneho tajomníka 
služobného úradu Úradu, riaditeľa GKÚ, riaditeľa 
VÚGK, riaditeľa odboru Úradu, vedúceho oddelenia 
Úradu, vedúceho útvaru Úradu alebo iného 
obdobného vedúceho Úradu, skončením 
štátnozamestnaneckého pomeru a skončením 
výkonu práce vo verejnom záujme, prípadne 
písomným odvolaním z funkcie priameho 
nadriadeného. 

11. Prístup poskytuje GKÚ svojim zamestnancom za 
základe písomného súhlasu riaditeľa GKÚ. Súhlas 
vydá riaditeľ GKÚ pre osobu, ktorá na plnenie 
pracovných úloh potrebuje prístup do Portálu ESKN. 
Prístup sa poskytuje bezodplatne a na dobu 
neurčitú. Dohoda, dohoda s väčším počtom 
prístupov alebo generálna dohoda sa neuzatvára. 

12. Prístup pridelený podľa odseku 11 sa zruší 
skončením výkonu práce vo verejnom záujme alebo 
písomným odvolaním súhlasu riaditeľom GKÚ. 

13. GKÚ registruje a prideľuje prístup užívateľovi 
oprávneného subjektu, a užívateľovi podľa bodu 8 a 
9 tohto článku v správe užívateľov Portálu ESKN. 
V registrácii uvedie GKÚ do poznámky číslo dohody, 
číslo dohody s väčším počtom prístupov, číslo 
generálnej dohody prevádzkovateľa, číslo žiadosti 
Úradu, VÚGK alebo číslo súhlasu riaditeľa GKÚ. 

 
Čl. III 

Dohoda 

 
1. Dohoda sa uzatvára na dobu určitú v trvaní 

maximálne 3 roky. Prístup sa prideľuje na dobu 
trvania dohody (t. j. maximálne 3 roky). Po skončení 
účinnosti dohody je GKÚ povinný zrušiť 
oprávnenému subjektu pôvodný prístup do Portálu 
ESKN, ak sa nepostupuje podľa bodu 2 tohto článku. 

2. V prípade, že oprávnený subjekt prejaví ešte pred 
skončením účinnosti dohody záujem o pokračovanie 
vo využívaní už zriadeného prístupu, GKÚ môže 
uzatvoriť novú dohodu. Prístup do Portálu ESKN 
podľa predchádzajúcej dohody sa môžu stať 
prístupom do Portálu ESKN podľa novej dohody; táto 
skutočnosť musí byť v novej dohode výslovne 
uvedená. 

3. Ak má oprávnený subjekt v danom čase uzavretú 
dohodu a žiada uzavrieť ďalšiu dohodu, uzavrie sa 
po predchádzajúcom rozhodnutí o počte prístupov 
podľa Čl. II bod 5 až 7 dohoda s väčším počtom 
prístupov a predchádzajúca dohoda sa ukončí; to 
neplatí ak exekútorsky úrad žiada uzavrieť ďalšiu 
dohodu z dôvodu zastupovania iného exekútorského 
úradu. 

4. GKÚ informuje Úrad o uzavretí dohody 
prostredníctvom spoločne sprístupneného 
elektronického priestoru. 

5. Vzor dohody tvorí prílohu č. 2 tohto pokynu. 
Odberateľom uvedeným vo vzore dohody sa rozumie 
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oprávnený subjekt. Úrad informuje na svojej webovej 
stránke, že dohodu uzatvára GKÚ. Vzor dohody 
s pokynmi na uzavretie dohody zverejní GKÚ na 
svojej webovej stránke. 

6. Dohodu je možné meniť a dopĺňať, okrem 
skutočnosti podľa bodu 2 tohto článku, iba so 
súhlasom Úradu. 

7. Ak je s oprávneným subjektom uzavretá dohoda, 
GKÚ nesmie s tým istým oprávneným subjektom 
uzavrieť dohodu s väčším počtom prístupov ani 
generálnu dohodu; oprávnený subjekt nesmie byť 
ani oprávnený z generálnej dohody. 

 
Čl. IV 

Dohoda s väčším počtom prístupov 

 
1. Dohoda s väčším počtom prístupov sa uzatvára, ak 

oprávnený subjekt žiada o viac ako jeden prístup, 
spravidla na 3 roky, ak predseda Úradu nerozhodne 
inak. Prístupy sa prideľujú na dobu trvania dohody 
s väčším počtom prístupov. Po skončení účinnosti 
dohody s väčším počtom prístupov GKÚ zruší 
oprávnenému subjektu pôvodné prístupy do Portálu 
ESKN, ak sa nepostupuje podľa bodu 3 tohto článku. 

2. Uzavretiu dohody s väčším počtom prístupov 
predchádza rozhodnutie o počte prístupov podľa Čl. 
II bod 5 až 7 a prípadne aj rozhodnutie o inom 
oprávnenom subjekte podľa bodu Čl. II bod 4. 

3. V prípade, že oprávnený subjekt prejaví ešte pred 
skončením účinnosti dohody s väčším počtom 
prístupov záujem o pokračovanie vo využívaní už 
zriadených prístupov, GKÚ môže uzatvoriť novú 
dohodu s väčším počtom prístupov. Prístupy do 
Portálu ESKN podľa predchádzajúcej dohody 
s väčším počtom prístupov sa môžu stať prístupmi 
do Portálu ESKN podľa novej dohody s väčším 
počtom prístupov; táto skutočnosť musí byť v novej 
dohode s väčším počtom prístupov výslovne 
uvedená. 

4. Pred uzatvorením novej dohody s väčším počtom 
prístupov nie je potrebné rozhodnutie o počte 
prístupov podľa Čl. II bod 5 až 7, ak sa počet 
prístupov v porovnaní s predchádzajúcou dohodou 
s väčším počtom prístupov nemení.    

5. GKÚ informuje Úrad o uzavretí dohody s väčším 
počtom prístupov prostredníctvom spoločne 
sprístupneného elektronického priestoru.  

6. Vzor dohody s väčším počtom prístupov tvorí prílohu 
č. 3 tohto pokynu. Odberateľom uvedeným vo vzore 
dohody s väčším počtom prístupov sa rozumie 
oprávnený subjekt. 

7. Dohoda s väčším počtom prístupov môže obsahovať 
aj iné dojednania ako sú uvedené vo vzore dohody 
s väčším počtom prístupov, a to v odôvodnených 
prípadoch v nadväznosti na výsledky rokovania 
o uzavretí dohody s väčším počtom prístupov. 
Účastníkom rokovania o uzavretie dohody s väčším 
počtom prístupov, ktorej obsahom majú byť aj iné 
dojednania ako sú uvedené vo vzore dohody 
s väčším počtom prístupov, môže byť aj poverený 

zástupca Úradu, ak o to prejaví záujem. GKÚ 
informuje katastrálny odboru Úradu a legislatívno - 
právny odbor Úradu o požiadavke oprávneného 
subjektu na uzavretie dohody s väčším počtom 
prístupov, ktorej obsahom majú byť aj iné dojednania 
ako sú uvedené vo vzore dohody s väčším počtom 
prístupov. Informovanie nie je potrebné, ak má 
dohoda s väčším počtom prístupov obsahovať 
skutočnosti podľa bodu 3 tohto článku. 

8. Ak počas účinnosti dohody s väčším počtom 
prístupov požiada oprávnený subjekt o zrušenie 
prístupu do Portálu ESKN svojmu zamestnancovi 
a zriadenie prístupu do Portálu ESKN novému 
zamestnancovi, pričom sa nemení celkový počet 
prístupov pre oprávnený subjekt, nie je na to 
potrebný súhlas Úradu. 

9. Ak je s oprávneným subjektom uzavretá dohoda 
s väčším počtom prístupov, GKÚ nesmie s tým istým 
oprávneným subjektom uzavrieť dohodu ani 
generálnu dohodu; oprávnený subjekt nesmie byť 
ani oprávnený z generálnej dohody. 

 
Čl. V 

Generálna dohoda 

 
1. Generálna dohoda sa uzatvára za účelom 

zastrešenia určitej skupiny oprávnených subjektov 
pod jeden oprávnený subjekt, ktoré plnia odborné 
úlohy v určitej rovnakej oblasti. Generálna dohoda sa 
uzatvorí so subjektom, ktorý má postavenie 
ústredného orgánu štátnej správy v danej oblasti, 
prípadne postavenie nadriadeného orgánu 
oprávnených subjektov (ďalej len „nadradený 
subjekt“). 

2. Generálna dohoda sa uzatvára spravidla na 3 roky, 
ak predseda Úradu nerozhodne inak. Prístupy sa 
prideľujú na dobu trvania generálnej dohody. Po 
skončení účinnosti generálnej dohody GKÚ zruší 
oprávnenému subjektu pôvodné prístupy do Portálu 
ESKN, ak sa nepostupuje podľa bodu 4 tohto článku. 

3. Uzavretiu generálnej dohody predchádza 
rozhodnutie o počte prístupov podľa Čl. II bod 5 až 7 
a prípadne aj rozhodnutie o inom oprávnenom 
subjekte podľa Čl. II bod 4. 

4. V prípade, že nadradený subjekt prejaví ešte pred 
skončením účinnosti generálnej dohody záujem 
o pokračovanie vo využívaní už zriadených 
prístupov, GKÚ môže uzatvoriť novú generálnu 
dohodu. Prístupy do Portálu ESKN podľa 
predchádzajúcej generálnej dohody sa môžu stať 
prístupmi do Portálu ESKN podľa novej generálnej 
dohody; táto skutočnosť musí byť v novej 
generálnej dohode výslovne uvedená. 

5. Pred uzatvorením novej generálnej dohody nie je 
potrebné rozhodnutie o počte prístupov podľa Čl. II 
bod 5 až 7, ak sa počet prístupov v porovnaní 
s predchádzajúcou generálnou dohodou nemení. 

6. GKÚ informuje Úrad o uzavretí generálnej dohody 
prostredníctvom spoločne sprístupneného 
elektronického priestoru. 
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7. Vzor generálnej dohody tvorí prílohu č. 4 tohto 
pokynu. 

8. Generálna dohoda môže obsahovať aj iné 
dojednania ako sú uvedené vo vzore generálnej 
dohody, a to v odôvodnených prípadoch 
v nadväznosti na výsledky rokovania o uzavretí 
generálnej dohody. Účastníkom rokovania 
o uzavretie generálnej dohody, ktorej obsahom majú 
byť aj iné dojednania ako sú uvedené vo vzore 
generálnej dohody, môže byť aj poverený zástupca 
Úradu, ak o to prejaví záujem. GKÚ informuje 
katastrálny odboru Úradu a legislatívno - právny 
odbor Úradu o požiadavke nadradeného subjektu na 
uzavretie generálnej dohody, ktorej obsahom majú 
byť aj iné dojednania ako sú uvedené vo vzore 
generálnej dohody. Informovanie nie je potrebné, ak 
má generálna dohoda obsahovať skutočnosti podľa 
bodu 4 tohto článku. 

9. Ak počas účinnosti generálnej dohody požiada 
nadradený subjekt o zrušenie prístupu do Portálu 
ESKN zamestnancovi oprávneného subjektu 
a zriadenie prístupu do Portálu ESKN novému 
zamestnancovi, pričom sa nemení celkový počet 
prístupov podľa generálnej dohody, nie je na to 
potrebný súhlas Úradu. 

10. Ak je uzavretá generálna dohoda s nadradeným 
subjektom alebo oprávnený subjekt je oprávneným 
z generálnej dohody, GKÚ nesmie s nadradeným 
subjektom ani s oprávneným subjektom uzavrieť 
dohodu ani dohodu s väčším počtom prístupov. 

 
Čl. VI 

Evidencia 

 
1. GKÚ vedie evidenciu dohôd, dohôd s väčším počtom 

prístupov a generálnych dohôd (spoločne pre tento 
odsek iba „dohoda“) v spoločne sprístupnenom 
elektronickom priestore v rozsahu: číslo dohody 
prevádzkovateľa, druh dohody (dohoda, dohoda 
s väčším počtom prístupov, generálna dohoda), 
informácia o tom, či je dohoda uzavretá na dobu 
zastupovania iného exekútorského úradu, dátum 
účinnosti dohody, dátum ukončenia platnosti dohody, 
zoznam prihlasovacích mien do Portálu ESKN, 
názov oprávneného subjektu a názov nadradeného 
subjektu. 

2. GKÚ vedie evidenciu pridelených prístupov podľa 
dohôd, dohôd s väčším počtom prístupov a 
generálnych dohôd v správe používateľov Portálu 
ESKN. 

3. GKÚ vedie evidenciu žiadostí Úradu, žiadostí VÚGK 
a súhlasov riaditeľa GKÚ v spoločne sprístupnenom 
elektronickom priestore v rozsahu: číslo žiadosti 
Úradu, VÚGK alebo číslo súhlasu riaditeľa GKÚ, 
dátum uvedení v žiadosti alebo súhlase, zoznam 
prihlasovacích mien do Portálu ESKN, označenie 
organizácie, ktorá žiadala o prístup. Táto evidencia 
je súčasťou evidencie podľa odseku 1 tohto článku. 

4. GKÚ vedie evidenciu pridelených prístupov Úradu, 
VÚGK a GKÚ v správe používateľov Portálu ESKN. 

 

Čl. VII 
Prechodné ustanovenia 

 
1. GKÚ je povinný dohody, dohody s väčším počtom 

prístupov a generálne dohody uzavreté podľa 
Pokynu 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 (ďalej len „Pokyn č. POK 
_UGKK SR_1/2017“)  v znení Dodatku č. 1 č. POK 
_UGKK SR_4/2018 zo dňa 19. 04. 2018 k Pokynu 
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 (ďalej len „Dodatok č. 1 č. POK _UGKK 
SR_4/2018“) bezodkladne vypovedať k 31. 12. 2021 
alebo k dátumu, ku ktorému bude zachovaná 
výpovedná lehota a uzavrieť dohody, dohody 
s väčším počtom prístupov a generálne dohody 
podľa tohto pokynu. Súčasne s výpoveďou sa 
oprávnenému subjektu zašle návrh dohody, dohody 
s väčším počtom prístupov a generálnej dohody 
podľa tohto pokynu a oznámi sa mu, že užívateľské 
kontá na prístup do katastrálneho portálu 
www.katasterportal.sk zriadená na základe 
doterajšej dohody, dohody s väčším počtom 
prístupov alebo generálnej dohody boli zmigrované 
do Portálu ESKN a ostávajú v platnosti podľa 
dohody, dohody s väčším počtom prístupov alebo 
generálnej dohody uzavretej podľa tohto pokynu. 

2. GKÚ oznámi tým oprávneným subjektom, ktorým 
skončí platnosť dohody, dohody s väčším počtom 
prístupov a generálnej dohody do 31. 12. 2021, 
o možnosti uzavretia novej dohody, dohody s väčším 
počtom prístupov a generálnej dohody s platnosťou 
od 01. 01. 2022 podľa tohto pokynu a 
možnosti zachovania užívateľských kont založených 
na katastrálnom portáli www.katasterportal.sk 
v Portáli ESKN. 

3. Úrad premigruje užívateľské kontá na prístup do 
katastrálneho portálu www.katasterportal.sk zriadená 
na základe doterajšej dohody, dohody s väčším 
počtom prístupov alebo generálnej dohody do správy 
používateľov Portálu ESKN do 31. 12. 2021. 

4. Prístupy pridelené zamestnancom Úradu a VÚGK 
podľa predchádzajúcich pravidiel zostávajú 
v platnosti aj po zrušení Pokynu č. POK _UGKK 
SR_1/2017 a Dodatku č. 1 č. POK _UGKK 
SR_4/2018, ak osoby podľa Čl. II. ods. 8 a 9 
nepožiadajú GKÚ o ich zrušenie. 

5. Prístupy pridelené zamestnancom GKÚ podľa 
predchádzajúcich pravidiel zostávajú v platnosti aj po 
zrušení Pokynu č. POK _UGKK SR_1/2017 a 
Dodatku č. 1 č. POK _UGKK SR_4/2018, ak riaditeľ 
GKÚ nerozhodne o ich zrušení. 

 
Čl. VIII 

Zrušovacie ustanovenia 

 
Zrušuje sa Pokyn č. POK _UGKK SR_1/2017 a 

Dodatok č. 1 č. POK _UGKK SR_4/2018. 

http://www.katasterportal.sk/
http://www.katasterportal.sk/
http://www.katasterportal.sk/
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Čl. IX 
Účinnosť 

 
 Tento pokyn nadobúda účinnosť 6. decembra 2021.  
 

Ing. Ján Mrva, v. r. 

P r e d s e d a  
 

Poznámka: Prílohy k pokynu sa v Spravodajcovi neuverejňujú. 

 
 
 
 

Oznamovacia časť 

 
a). oznamy 

 
13. Poskytovanie informácií z katastra 

nehnuteľností po zápise projektu 
pozemkových úprav 
Vybavuje: Ing. Darina Keblúšková 

 
Okresné úrady, katastrálne odbory zapísali do 

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

 
Kraj 

 Okres Katastrálne územie Dátum 

 
Prešovský 

 Bardejov Bardejov 3.6.2020 
 Prešov Ľubovec 21.1.2019 
  Prešov 13.5.2016 
  Solivar 16.8.2017 
 Sabinov Šarišské Sokolovce 8.2.2021 
 Vranov nad Topľou Kvakovce 19.10.2021 
Nitriansky 

 Levice Levice 15.10.2021 
 
 

Ing. Peter Vojtko, v. r. 

riaditeľ katastrálneho odboru 
 
 
 

14. Vyhlásenie platnosti obnoveného katastrálneho 
operátu 
Vybavuje: Ing. Darina Keblúšková 

 
Kraj 

 Okres Katastrálne územie Dátum 

 
Banskobystrický 

 Brezno Predajná 30.12.2021 
Košický 

 Košice Šebastovce 3.11.2021 
 
 

Ing. Peter Vojtko, v. r. 

riaditeľ katastrálneho odboru 

15. 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 Dátum 

 
Nitriansky  

 Levice Dolný Pial 20.10.2021 
 Nitra Tajná 30.11.2021 
  Andač 7.12.2021 
  Sokolníky 7.12.2021 
  Malé Chyndice 8.12.2021 
  Babindol 8.12.2021 
 Nové Zámky Veľká tabuľa 30.11.2021 
  Bajtava 20.12.2021 
  Bánov 20.12.2021 
  Černík 20.12.2021 
  Dubník 20.12.2021 
  Mikulášov dvor 20.12.2021 
  Hul 20.12.2021 
  Kmeťovo 20.12.2021 
  Malá Maňa 20.12.2021 
  Veľká Maňa 20.12.2021 
  Michal nad Žitavou 20.12.2021 
  Nová Vieska 20.12.2021 
  Palárikovo 20.12.2021 
  Nemecký Svodín 20.12.2021 
  Diva 20.12.2021 
  Kostolný Sek 20.12.2021 
  Zemné 20.12.2021 
 Topoľčany Horné Chlebany 13.5.2017 
  Podhradie 13.5.2017 
  Obsolovce 10.6.2017 
  Lužany 21.8.2017 
  Veľké Ripňany 2.10.2017 
  Horné Štitáre 20.11.2017 
  Malé Dvorany 29.3.2018 
  Čeľadince 1.10.2018 
  Dvorany nad Nitrou 1.10.2018 
  Svrbice 17.10.2018 
  Ardanovce 20.5.2019 
  Belince 6.7.2020 
  Ludanice 9.11.2020 
  Krtovce 7.12.2020 
  Behynce 20.9.2021 
  Malé Ripňany 25.10.2021 
  Tesáre 8.12.2021 
Prešovský 

 Kežmarok Abrahámovce 24.9.2015 
  Bušovce 19.10.2015 
  Červený Kláštor 18.11.2015 
  Hágy 9.11.2015 
  Havka 30.12.2015 
  Holumnica 16.2.2015 
  Hradisko 20.10.2015 
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  Huncovce 18.11.2015 
  Krížová Ves 29.7.2017 
  Lechnica 17.9.2015 
  Ľubické Kúpele 31.12.2014 
  Lysá nad Dunajcom  9.3.2021 
  Malý Slavkov 30.11.2015 
  Matiašovce 10.3.2016 
  Mlynčeky 20.10.2017 
  Podhorany 10.11.2017 
  Tvarožná 3.8.2015 
  Vojňany 12.10.2017 
  Vrbov 18.9.2020 
  Výborná 17.3.2020 
  Zálesie 26.2.2015 
  Žakovce 7.12.2017 
Košický    

 Košice-okolie Nižný Klátov 21.12.2021 
 Rožňava  Jablonov nad Turňou 7.12.2021 
 

                      Ing. Peter Vojtko, v. r. 

                 riaditeľ katastrálneho odboru 
 

16. 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 

osvedčenia 
Meno 

Dátum 
vydania 

800/2021 Ing. Miroslava Šufliarska 22. 10. 2021 

801/2021 Ing. Viktor Pataj 22. 10. 2021 

802/2021 Ing. Marián Kalafut 22. 10. 2021 

803/2021 Ing. Juraj Brázdil 22. 10. 2021 

804/2021 Ing. István Gyöpös 22. 10. 2021 

805/2021 Ing. Roman Strelka 22. 10. 2021 

 
Ing. Peter Vojtko, v. r. 

riaditeľ katastrálneho odboru 
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