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ÚRADU GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

______________________________________________________
Ročník L. 2018

V Bratislave 5. 10. 2018
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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

tronickou poštou, )
e) umožnenie
diaľkového
prístupu
k vybraným
databázam
informačného
systému
katastra
6
nehnuteľností, )

1.
Usmernenie
Úradu geodézie, kartografie
a katastra Slovenskej republiky
č. USM_UGKK SR_12/2018 zo dňa 21. 09. 2018,
ktorým sa ustanovuje postup pri vydávaní
preukazu geodeta
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej
republiky (ďalej len „úrad“) podľa Smernice Úradu
geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
o príprave, zverejňovaní a evidencii interných normatívnych aktov vydáva toto usmernenie:
Čl. I
Účel usmernenia

f) vyžiadanie čísla záznamu podrobného merania
zmien, parcelného čísla novovytváranej parcely,
čísla novozriadeného bodu podrobného polohového
7
bodového poľa, )
g) vyžiadanie ďalších podkladov
8
elektronickej forme, )

v listinnej

alebo

h) preukázanie oprávnenosti na vstup a vjazd na
9
nehnuteľnosti. )
(3) Oprávnenie z preukazu je neprenosné na inú
fyzickú osobu alebo právnickú osobu.
(4) Pri plnení služobných povinností sa za preukaz
považuje aj služobný preukaz zamestnanca úradu,
zamestnanca vykonávajúceho štátnu službu na úseku
katastra alebo zamestnanca právnickej osoby zriadenej
úradom.
(5) Platnosť preukazu sa nepredlžuje. Úrad vydá
nový preukaz, ak

Účelom tohto usmernenia je ustanoviť postup pri
vydávaní preukazu geodeta a spôsob vedenia
Centrálneho registra geodetov.

a) sa platnosť preukazu skončila,
b) bol držiteľovi vydaný nový občiansky preukaz,
c) bola zistená chyba v preukaze,

Čl. II
Preukaz geodeta

d) bol preukaz zničený, stratený, odcudzený alebo
poškodený.

(1) Preukaz geodeta (ďalej len „preukaz“) vydáva
1
úrad. )

Čl. III
Žiadosť o vydanie preukazu

(2) Preukaz slúži držiteľovi, ktorý
geodetické a kartografické činnosti, na

vykonáva

a) preukázanie oprávnenosti na vstup do vyhradených
priestorov okresného úradu, ktoré sú určené pre
osoby vykonávajúce geodetické a kartografické
činnosti,

(1) Žiadosť o vydanie preukazu (ďalej len „žiadosť“)
obsahuje
a) titul, meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu
fyzickej osoby, ktorá žiada o vydanie preukazu
(ďalej len „žiadateľ“),

b) nahliadanie, vyhotovovanie výpisov, odpisov alebo
2
náčrtov zo zbierky listín, )

b) doručovaciu adresu, telefónne číslo a e-mailovú
adresu žiadateľa,

c) vykonávanie geodetických a kartografických činností
na origináli katastrálnej mapy alebo mapy určeného
3
4
operátu ) alebo na neplatných mapách, )

c) fakturačnú adresu, ak je iná ako doručovacia
adresa,
d) podpis žiadateľa.

d) vyžiadanie údajov z katastrálneho operátu elek-

1

) § 4 ods. 2 písm. j) zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení
neskorších predpisov.
2
) § 68 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise
vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny
zákon) v znení neskorších predpisov.
3
) Napríklad § 45, § 51, § 55, § 56 a § 59 vyhlášky Úradu
geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady
Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri
nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv
k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších
predpisov, v znení neskorších predpisov.
4
) § 8 ods. 3 zákona č. 162/1995 Z. z.

(2) Prílohou žiadosti je

5

) Usmernenie Úradu geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky č. KO-2333/2005 zo dňa 9.5.2005 na
pridelenie údajov katastrálneho operátu pre potreby
vyhotovenia
geometrických
plánov
prostredníctvom
elektronickej pošty.
6
) § 20 písm. b) zákona č. 215/1995 Z. z.
7
) Napríklad § 49 ods. 2 vyhlášky č. 461/2009 Z. z., § 22 ods. 2
vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej
republiky č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon
Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z.
o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov,
v znení neskorších predpisov.
8
) Napríklad § 28 vyhlášky č. 300/2009 Z. z., § 45, § 52
vyhlášky č. 461/2009 Z. z.
9
) § 14 ods. 1 zákona č. 215/1995 Z. z.
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a) preukaz, ak sa vydáva nový preukaz podľa článku II
ods. 5 písm. a) až c) alebo bol preukaz poškodený,

(9) Údaje o vydaných preukazoch a ich držiteľoch
sa evidujú v Centrálnom registri geodetov.

b) kópia dokladu, ktorý preukazuje spôsobilosť
10
vykonávať geodetické a kartografické činnosti. )
(3) Kópia dokladu podľa odseku 2 písm. b) sa
k žiadosti prikladá iba, ak
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Čl. V
Poplatky

c) bol preukaz zničený, stratený, odcudzený alebo
poškodený.

(1) Za vydanie prvého preukazu a za vydanie
preukazu, ktorého platnosť sa skončila, sa vyberá
správny poplatok podľa položky 6 písm. a) Sadzobníka
správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
(ďalej len „sadzobník“).

(4) Ak bol preukaz zničený, stratený alebo
odcudzený, uvedie sa táto skutočnosť v žiadosti.

(2) Správny poplatok, za vydanie preukazu sa
nevyberá, ak

a) žiadateľ žiada o vydanie preukazu prvýkrát,
b) bol preukaz, ktorého platnosť skončila, vydaný pred
20. májom 2016,

(5) Vzor žiadosti je v prílohe tohto usmernenia.

a) bol držiteľovi vydaný nový občiansky preukaz,
b) bola zistená chyba v preukaze zapríčinená úradom.

Čl. IV
Vydanie preukazu
(1) Preukaz sa vydá na základe žiadosti a po
zaplatení správneho poplatku do 30 dní.
(2) Pred vydaním preukazu sa vykoná kontrola
náležitostí
žiadosti
predpísaných
v článku
III
a preukázanie
spôsobilosti
žiadateľa
vykonávať
10
geodetické a kartografické činnosti. )
(3) Ak nie je preukázaná spôsobilosť žiadateľa
vykonávať geodetické a kartografické činnosti, preukaz
sa nevydá.

(3) Ak bol preukaz zničený, stratený, odcudzený
alebo poškodený, za vydanie preukazu sa vyberá
správny poplatok podľa položky 6 písm. b) alebo d)
sadzobníka.
Čl. VI
Centrálny register geodetov
(1) Centrálny register geodetov bol zriadený
11
osobitným pokynom ) a slúži na evidovanie údajov
o vydaných preukazoch a ich držiteľoch.
12

(2) Centrálny register geodetov vedie úrad. )

(4) Ak žiadosť spĺňa predpísané náležitosti
a žiadateľ preukázal spôsobilosť vykonávať geodetické
a kartografické činnosti, určí sa sadzba správneho
poplatku a zašle sa výzva na jeho zaplatenie.

(3) Úrad zverejňuje Centrálny register geodetov na
svojom webovom sídle a na intranete; zverejňuje sa
meno, priezvisko a titul držiteľa preukazu, číslo
preukazu a dátum platnosti preukazu.

(5) Výzva na zaplatenie je platobný predpis
vygenerovaný prostredníctvom aplikácie „Modul správy
poplatkov“, ktorý sa zašle na e-mailovú adresu uvedenú
v žiadosti.

(4) Zápis v Centrálnom registri geodetov oprávňuje
držiteľa platného preukazu vyžiadať si údaje
5
z katastrálneho operátu elektronickou poštou ) a získať
údaje z vybraných databáz informačného systému
katastra nehnuteľností [článok II ods. 2 písm. e)].

(6) Na preukaz sa vyznačí
a) číslo preukazu,
b) titul, meno, priezvisko a číslo
preukazu, uvedené v žiadosti,

Čl. VII
Prechodné ustanovenia

občianskeho

c) dátum platnosti preukazu.
(7) Číslo preukazu sa určí podľa Centrálneho
11
registra geodetov ) v priebežnom poradí okrem
prípadov podľa odseku 8.
(8) Na preukaz sa vyznačí číslo pôvodného
preukazu podľa Centrálneho registra geodetov, ak
a) sa skončila platnosť preukazu,

(1) Preukaz oprávňujúci na vstup a vjazd na cudzie
nehnuteľnosti vydaný do 30. septembra 2018 sa
považuje za preukaz geodeta a možno ho používať do
dátumu jeho platnosti na ňom vyznačenom.
(2) Preukaz oprávňujúci na vstup do štátnej
dokumentácie vydaný do 30. septembra 2018 sa
považuje za preukaz geodeta a možno ho používať do
dátumu jeho platnosti na ňom vyznačenom.

b) bol držiteľovi vydaný nový občiansky preukaz,

Čl. VIII
Zrušovacie ustanovenie

c) sa zistila chyba v preukaze.
10

) § 5 ods. 1 zákona č. 215/1995 Z. z.
) Pokyn Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej
republiky č. POK_UGKK SR_12/2014 zo dňa 12. 05. 2014
na vytvorenie a spravovanie centrálneho registra geodetov
oprávnených na vstup do štátnej dokumentácie
a oprávnených na vstup a vjazd na cudzie nehnuteľnosti.

11

Zrušuje sa usmernenie Úradu geodézie, kartografie
a katastra
Slovenskej
republiky
č. USM_UGKK
SR_16/2016, zo dňa 12. 05. 2016, ktorým sa usta-

12

) § 4 ods. 2 písm. k) zákona č. 215/1995 Z. z.
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novuje postup pri vydávaní preukazov na úseku
geodézie, kartografie a katastra.
Čl. IX
Toto usmernenie nadobúda účinnosť 1. októbra
2018.
Poznámka: Prílohy sa v Spravodajcovi nezverejňujú

Ing. Mária Frindrichová, v. r.
predsedníčka

2.
Novela
katastrálneho zákona č. 212/2018 Z. z., ktorou
sa mení a dopĺňa zákon č. 162/1995 Z. z.
o katastri nehnuteľností a o zápise
vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam
a novela vykonávacej vyhlášky
č. 263/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva
katastrálny zákon
Dňom 1. 10. 2018 nadobúda účinnosť zákon
č. 212/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise
vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa
menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon“).
Rovnaký dátum účinnosti má aj vyhláška č. 263/2018
Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 461/2009
Z. z., ktorou sa vykonáva katastrálny zákon (ďalej len
„vyhláška“).
Oba legislatívne predpisy prinášajú zmeny, ktoré sa
týkajú geometrických plánov.
Podľa § 24 ods. 1 zákona, ak sa pozemok rozdeľuje
alebo zlučuje, alebo ak sa zriaďuje vecné bremeno
k časti pozemku alebo pri zápise údajov podľa § 46
ods. 2 až 4, 6 až 8, sa v návrhu na začatie
katastrálneho konania uvedie aj číslo úradného
overenia geometrického plánu. V takomto prípade sa
k návrhu na začatie katastrálneho konania neprikladá
geometrický plán. Podľa § 79l je potrebné k zmluve,
verejnej listine alebo inej listine pripojiť aj geometrický
plán, pokiaľ bol úradne overený do 30. septembra
2018.
Podľa vyhlášky (§ 50 ods. 1) sa na úradné overenie
predkladá autorizačne overený geometrický plán (ďalej
len „GP“), autorizačne overený záznam podrobného
merania zmien (ďalej len „ZPMZ“), elektronické
podklady na aktualizáciu súboru geodetických
informácií a súboru popisných informácií a po jednom
vyhotovení časti operátu geometrického plánu podľa
písmena a) a b) vo formáte PDF. Súbor GP vo formáte
PDF obsahuje popisné pole, grafické znázornenie,
výkaz výmer parciel a dielov a súbor ZPMZ vo formáte
PDF obsahuje popisné pole, grafické znázornenie,
technickú správu.
Uvedené ustanovenia smerujú k ďalšiemu postupu
elektronizácie služieb a k zjednodušeniu procesov
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v katastrálnom konaní. Plánovaným cieľovým stavom je
plne elektronický geometrický plán s elektronickým
podpisom
autorizovaného
geodeta
a kartografa
a s elektronickým podpisom úradného overovateľa
(ďalej len „e-GP“).
Prechod od geometrického plánu v listinnej podobe
ku e-GP je technicky náročný, preto ÚGKK SR zvolil
postupné kroky:
1.

Na úradné overenie sa predloží súbor GP vo
formáte PDF a súbor ZPMZ vo formáte PDF.
Zároveň sa predkladajú časti operátu GP podľa §
50 ods. 1 písm. a) až c) vyhlášky.

2.

Na úradné overenie sa predloží súbor GP vo
formáte PDF a súbor ZPMZ vo formáte PDF, ktoré
sa pri úradnom overení elektronicky podpíšu.
Zároveň sa predkladajú časti operátu GP podľa §
50 ods. 1 písm. a) až c) vyhlášky.

3.

Na úradné overenie sa predloží súbor GP vo
formáte PDF a súbor ZPMZ vo formáte PDF oba
elektronicky podpísané autorizovaným geodetom
a kartografom, ktoré sa pri úradnom overení
elektronicky podpíšu. Zároveň sa predkladajú časti
operátu GP podľa § 50 ods. 1 písm. c). Časti
operátu GP podľa § 50 ods. 1 písm. a) a b)
vyhlášky sa nepredkladajú. Tento krok vyžaduje
legislatívnu zmenu.

Súbory vo formáte PDF sa označujú:
„GP_XY9999.PDF“, resp. „GP_XY99999.PDF“ pre GP,
„ZPMZ_XY9999.PDF“, resp. „ZPMZ_XY99999.PDF“
pre ZPMZ,
kde „XY“ je dvojpísmenová skratka katastrálneho
územia a „9999“ je číslo ZPMZ, resp. „99999“ je číslo
ZPMZ v katastrálnom území kde číslo ZPMZ prekročilo
číslo „9999“.
Súbory vo formáte PDF sa v príslušnom softvéri
vytvoria funkciou „Tlač do súboru“ alebo funkciou
„Uložiť ako“ a následným zvolením formátu PDF. Na
vytvorenie PDF súboru je možné použiť aj voľne
dostupné softvéry, napr. PDF Creator, Bullzip PDF
Printer, ktoré umožňujú vytvorenie PDF formátu typu
PDF/1.3 – 1.7.
Výsledný súbor „GP_XY9999.PDF“ a „ZPMZ_XY9999
.PDF“ sa vytvorí spojením jednotlivých súborov vo
formáte PDF zo samostatných časti (GP - popisné pole,
grafické znázornenie, výkaz výmer parciel a dielov,
ZPMZ - popisné pole, grafické znázornenie, technická
správa). Na spojenie súborov sa použije voľne
dostupný SW napr. PDF Split a Merge, PDFsam.
Je neprípustné vytvárať súbory vo formáte PDF
skenovaním GP a ZPMZ v listinnej podobe (§ 18
Výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky
č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy
verejnej správy).
Okresný úrad uloží súbory PDF do priečinka
„K:\Data\PDF\”.
Postup podľa kroku 1 (od 1. 10. 2018) počíta
s využitím GP a ZPMZ vo formáte PDF len na interné
účely pre okresné úrady. Kroky 2 a 3 prinesú benefity aj
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pre zhotoviteľov GP, nakoľko držitelia preukazu
geodeta,
budú
môcť
prezerať
GP
a ZPMZ
prostredníctvom elektronickej služby. ÚGKK SR
usmerní podrobne postup elektronického podpisovania
GP a ZPMZ pred prechodom na kroky 2 a 3 a
zabezpečí školenia pre používateľov.
Ing. Michal Leitman, v. r.
riaditeľ katastrálneho odboru

Kraj
Okres
Nitriansky
Levice
Komárno
Žilinský
Čadca
Banskobystrický
Žiar nad Hronom
Lučenec
Prešovský
Kežmarok
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Katastrálne územie

Horný Tekovský Hrádok 20.8.2018
Medvecké
3.8.2018
Šrobárová
28.9.2018
Makov

28.8.2018

Vyhne
Stará Halič

5.6.2018
30.7.2018

Huncovce

6.4.2018

Oznamovacia časť

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

a) oznamy

8.

Poskytovanie informácií o bonitovaných
pôdno-ekologických jednotkách z katastra
nehnuteľností
Vybavuje: Ing. Darina Keblúšková

Okresné úrady, katastrálne odbory zapísali do
katastra nehnuteľností registre obnovenej evidencie
pozemkov, vyhotovené podľa zákona č. 180/1995 Z. z.
o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva
k pozemkom v znení neskorších predpisov, v nasledujúcich katastrálnych územiach:
Kraj
Okres

Katastrálne územie

Žilinský
Tvrdošín

Nižná

Dátum

Dátum

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

Katastrálne územie

Dátum

Súľov-Hradná
Turčianske Kľačany
Sklabinský Podzámok

27.6.2018
21.6.2018
28.9.2018

Pichne

18.6.2018

9.8.2018
Ing. Michal Leitman, v. r.
riaditeľ katastrálneho odboru

Od uvedeného dátumu poskytujú okresné úrady,
katastrálne odbory z katastrálneho operátu v uvedených katastrálnych územiach informácie o bonitovaných
pôdno-ekologických jednotkách.
Ing. Michal Leitman, v. r.
riaditeľ katastrálneho odboru

11. Zoznam katastrálnych území s ukončeným
stotožnením listov vlastníctva

9. Poskytovanie informácií z katastra nehnuteľností po zápise Projektu pozemkových
úprav

Okresné úrady, katastrálne odbory v zmysle usmernenia Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. USM_UGKK SR_40/2013, ktorým sa
ustanovuje postup pri stotožňovaní originálov listov
vlastníctva s listami vlastníctva zostavenými z databázy
informačného systému katastra nehnuteľností, ukončili
stotožňovanie listov vlastníctva v týchto katastrálnych
územiach:

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:

Vybavuje: Ing. Alena Tomková

Kraj
Okres
Trnavský
Piešťany

Katastrálne územie
Ostrov
Banka

Dátum
24.8.2018
19.9.2018
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Trenčiansky
Púchov
Banskobystrický
Banská Štiavnica
Poltár
Revúca

Zubák

Teplá
Zelené
Revúcka Lehota
Skerešovo
Rybník nad Turcom
Hrlica
Tornaľa
Chyžné
Rimavská Sobota Hrachovo
Ostrany
Potok
Dimitrij
Hostice
Gortva
Veľký Krtíš
Čelovce
Zvolen
Slatinka
Prešovský
Bardejov
Jedlinka
Sveržov
Kružlov
Kožany
Kríže
Lipová
Livovská Huta
Janovce
Smilno
Chmeľová
Krivé
Ortuťová
Livov
Levoča
Dúbrava
Granč-Petrovce
Medzilaborce
Krivá Oľka
Valentovce
Palota
Roškovce
Oľšinkov
Svetlice
Výrava
Brestov nad Laborcom
Ňagov
Prešov
Rokycany
Kendice
Haniska
Mirkovce
Čelovce
Mošurov
Stropkov
Vojtovce
Šandal
Potôčky
Vranov nad Topľou Kamenná Poruba
Čierne nad Topľou
Košický
Rožňava
Hrušov
Čoltovo
Trebišov
Viničky

28.6.2018
29.6.2018
12.4.2018
13.7.2018
15.8.2018
17.6.2016
10.9.2018
23.5.2018
25.5.2018
7.6.2018
12.9.2018
12.9.2018
12.1.2018
18.9.2018
20.9.2018
24.8.2018
19.4.2018
28.3.2018
11.4.2018
24.4.2018
27.4.2018
3.5.2018
23.5.2018
13.6.2018
19.6.2018
20.6.2018
16.7.2018
4.7.2018
16.7.2018
1.8.2018
20.4.2018
30.5.2018
16.5.2018
15.6.2018
12.7.2018
10.7.2018
19.7.2018
24.8.2018
17.8.2018
17.8.2018
23.8.2018
18.4.2018
18.4.2018
6.6.2018
27.7.2018
26.7.2018
12.9.2018
16.4.2018
5.4.2018
13.9.2018
24.5.2018
3.7.2018
12.3.2018
3.9.2018
4.9.2018

Ing. Michal Leitman, v. r.
riaditeľ katastrálneho odboru
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12. 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 v znení neskorších predpisov nasledujúcim
fyzickým osobám:
Evidenčné
číslo
osvedčenia

Meno

Dátum
vydania

746/2018

Ing. Ján Fusek

12. 06. 2018

747/2018

Ing. Peter Garnek

12. 06. 2018

748/2018

Ing. Stanislav Gejdoš

12. 06. 2018

749/2018

Ing. Martin Antala

12. 06. 2018

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

13. Oznámenie o personálnych zmenách v Terminologickej komisii pre odvetvie geodézie, kartografie a katastra pri ÚGKK SR
V súlade s čl. 3 Rozhodnutia predsedníčky Úradu
geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
(ďalej len „ÚGKK SR“) č. P – 4937/2014 zo dňa
7.8.2014 o zriadení Terminologickej komisie pre
odvetvie geodézie, kartografie a katastra (ďalej len
„terminologická komisia“) a čl. 2 a 3 štatútu
terminologickej komisie pri ÚGKK SR v znení dodatku
č. 1 a dodatku č. 2 bol dňom 16. 04. 2018 odvolaný
z funkcie člena terminologickej komisie pri ÚGKK SR
prof. Ing. Vincent Jakub, PhD., pracovník komerčnej
sféry.
Doc. Ing. Imrich Horňanský, PhD., v. r.
predseda terminologickej komisie pri ÚGKK SR
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14.
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Zverejnenie súboru zborníkov prednášok
z konferencií

Dňa 8. 5. 2018 bol na webovských stránkach ÚGKK
SR v priečinku Rezortné periodiká, v podpriečinku
5. Katastrálne konferencie zverejnený kompletný súbor
zborníkov prednášok (výnimočne namiesto prednášok
iba abstraktov prednášok) zo všetkých doterajších
12 konferencií (pôvodne konferencií o evidencii nehnuteľností a od 5. konferencie počnúc medzinárodných
konferencií o katastri nehnuteľností).
Adresa:
http://www.skgeodesy.sk/sk/ugkk/rezortneperiodika/#Katkon
Doc. Ing. Imrich Horňanský, PhD.
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