
 
 

R o z h o d n u t i e 

predsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

č. P/2021/001939-0001 

o schválení zmeny Organizačného poriadku 

Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. P/2020/001626-0001 zo dňa  

31. 12. 2020 v platnom znení 

_________________________________________________________________________  

 

 

V súlade s čl. 6 ods. 5 Štatútu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 

republiky schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 392 z 21. augusta 2019 

ustanovujem:  

 

 

Čl. I 

 

Organizačný poriadok Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, 

schválený Rozhodnutím predsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky   

č. P/2020/001626-0001 zo dňa 31. 12. 2020 v platnom znení (ďalej len „Organizačný 

poriadok“) sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. V Druhej časti – Osobitná časť,  Prvá hlava sa vypúšťa Čl. 16.  

 

2. V Druhej časti – Osobitná časť, Tretia hlava sa v Čl. 34 ods. 1 písm.  f) vypúšťajú slová 

„bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,“. 

 

3. V Druhej časti – Osobitná časť, Štvrtá hlava sa Čl. 37 dopĺňa odsekom 15, ktorý znie: 

 

„(15) je kontaktnou osobou za  úrad pri komunikácii v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci s poskytovateľom BOZP.“. 

 

4. Príloha Organizačného poriadku sa nahrádza novou prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie: 

 

„Príloha 

Schéma organizačného poriadku 

Č. P/2021/001939-0001 

 

 

Čl. II 

 

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 30. júna 2021. 

 

V Bratislave dňa 28. 06. 2021 

 

 

 

        Ing. Ján Mrva, v.r. 

                                                                                                                    predseda                                                                                                                                        
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Predseda 

asistent predsedu 

oddelenie kontroly 

legislatívno-právny odbor 

odbor ekonomiky a správy 
majetku 

útvar vnútorného auditu 

oddelenie informačných 
technológií 

Podpredseda 

asistent  podpredsedu 

odbor katastrálnej inšpekcie 

katastrálny odbor 

odbor geodézie a medzinárodných 
vzťahov 

Generálny 
tajomník 

služobného úradu 

asistent  GTSÚ 

osobný úrad 

oddelenie pre spravovanie súboru popisných 
informácií 

oddelenie pre spravovanie súboru 
geodetických informácií 

Príloha.: 
Schéma organizačného poriadku  
č. P/2021/001939-0001  

oddelenie legislatívy a práva 

oddelenie opravných prostriedkov 

referát integrácie informačných a 
komunikačných systémov a 

významných investícií 

referát ochrany 
utajovaných skutočností 


