Úrad geodézie
kartografie a
katastra Slovenskej
republiky

6. 6.2012
MV SR, projekt ESO

Kapitola 2: Ostatné ÚOŠS

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Obsah
1.

ÚSTREDNÝ ORGÁN ŠTÁTNEJ SPRÁVY .............................................................................................. 2

2.

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA REZORTU ............................................................................................ 2

3.

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA ÚRADU ............................................................................................... 2

4.

ORGANIZÁCIE A ZARIADENIA .......................................................................................................... 3

5.

PRÁVNA ÚPRAVA VÝKONU ŠTÁTNEJ SPRÁVY.................................................................................. 5
5.1.

Výkon štátnej správy na úseku geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností .................... 5

zákon NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných
práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov ................................... 5
zákon NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii ............................................................ 7

O4_UGKK-SR_04-06-2012

1

Kapitola 2: Ostatné ÚOŠS

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

1. ÚSTREDNÝ ORGÁN ŠTÁTNEJ SPRÁVY
Úrad geodézie kartografie a katastra Slovenskej republiky
Office for Geodesy, Cartography and Catastre of the Slovak Republic
Číselný kód ŠÚ SR: 31
http://www.skgeodesy.sk/
Podľa § 28 zákona NR SR č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej
štátnej správy v znení neskorších predpisov:
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej
správy pre geodéziu, kartografiu a kataster nehnuteľností.

2. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA REZORTU

Ústredná úroveň

Krajská/Regionálna úroveň

Obvodná/Okresná úroveň

Úrad geodézie,
kartografie a katastra SR

Katastrálny úrad (8x)

Správa katastra (72x)

Pracoviská*

*Katastrálny úrad so súhlasom
úradu môže zriadiť alebo zrušiť
pracovisko správy katastra i mimo
jej sídla.

3. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA ÚRADU
Vedúci sluţobného úradu, Kancelária predsedu, Útvar kontroly, Útvar zvláštnych úloh, Legislatívnoprávny odbor, Odbor ekonomický a vnútornej správy, Odbor katastrálnej inšpekcie, Odbor
geodézie a katastra, Odbor medzinárodných vzťahov, Odbor informatiky
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4. ORGANIZÁCIE A ZARIADENIA
Rozpočtové organizácie
Katastrálne úrady (8x)
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Katastrálny ústav v Ţiline
Príspevkové organizácie
Výskumný ústav geodézie a kartografie
Organizačná štruktúra katastrálneho úradu správy katastra
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5. PRÁVNA ÚPRAVA VÝKONU ŠTÁTNEJ SPRÁVY
5.1. Výkon štátnej správy na úseku geodézie, kartografie a katastra
nehnuteľností
Výkon štátnej správy na úseku geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností upravuje:
zákon NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych
a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších
predpisov
Pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku katastra
§ 11
Orgány štátnej správy na úseku katastra
(1) Ústredným orgánom štátnej správy na úseku katastra je Úrad geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky (ďalej len "úrad").
(2) Zriaďujú sa miestne orgány štátnej správy na úseku katastra. Miestnymi orgánmi štátnej správy na
úseku katastra sú katastrálne úrady a správy katastra, ak osobitný zákon neustanovuje inak.5a)
§ 12
Pôsobnosť úradu
Úrad
a) vypracúva koncepcie a smery rozvoja katastra a riadi výkon štátnej správy na úseku katastra,
b) riadi katastrálne úrady; v pochybnostiach rozhoduje o ich príslušnosti,
c) overuje spôsobilosť zamestnancov katastrálnych úradov rozhodovať o návrhu na vklad,
d) vykonáva katastrálnu inšpekciu,
e) zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu na úseku katastra.
§ 13
Katastrálna inšpekcia
(1) Katastrálnou inšpekciou vykonáva úrad štátny dozor nad úrovňou spravovania, aktualizácie a
obnovy katastra, ako aj nad úrovňou zabezpečovania úloh súvisiacich s katastrom.
(2) Katastrálnej inšpekcii podliehajú fyzické osoby a právnické osoby vykonávajúce geodetické
činnosti a kartografické činnosti, ktorých výsledky sa preberajú do katastra alebo pri ktorých výkone
sa vyuţívajú údaje katastra, a to najmä geometrické plány, vytyčovanie hraníc pozemkov, zriaďovanie
a aktualizácia geodetických bodov, meranie a zobrazovanie predmetov, ktoré sa preberajú do
základných štátnych mapových diel.
(3) Katastrálnu inšpekciu v mene úradu vykonávajú poverení katastrálni inšpektori.
§ 14
Pôsobnosť katastrálnej inšpekcie
(1) Katastrálny inšpektor pri zabezpečovaní úloh v oblasti katastra
a) kontroluje úroveň spravovania katastra a súvisiacich činností,
b) schvaľuje projekty úloh vecného plánu a vyjadruje sa k objektívnosti správ týkajúcich sa
hodnotenia činností, ktoré patria do jeho vecnej pôsobnosti,
c) ukladá kontrolovaným subjektom prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a kontroluje
ich splnenie v určenej lehote,
d) ukladá kontrolovaným subjektom odstrániť zistené nedostatky v priebehu kontroly alebo v určenej
lehote, ak ide o drobné a formálne nedostatky, ktoré nevyţadujú prijatie osobitných opatrení.
(2) Katastrálny inšpektor pri kontrole fyzických osôb a právnických osôb kontroluje
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a) dodrţiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, administratívnych opatrení a technických
noriem v oblasti geodézie, kartografie a katastra,
b) výsledky meračských prác a ich premietnutie v súbore geodetických informácií.
§ 15
Oprávnenie katastrálneho inšpektora
(1) Katastrálny inšpektor je oprávnený pri výkone katastrálnej inšpekcie poţadovať od fyzických osôb
alebo právnických osôb potrebné údaje, vysvetlenia a nazerať do príslušnej dokumentácie.
(2) Katastrálny inšpektor je povinný pri výkone katastrálnej inšpekcie preukázať sa preukazom
vydaným úradom, ktorý ho oprávňuje vykonávať katastrálnu inšpekciu.
§ 16
Miestne orgány štátnej správy na úseku katastra
(1) Katastrálny úrad vykonáva štátnu správu na úseku katastra v územnom obvode kraja. Sídlom
katastrálneho úradu je sídlo kraja.
(2) Správa katastra vykonáva štátnu správu na úseku katastra v územnom obvode okresu; Správa
katastra pre hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu vykonáva štátnu správu v územnom obvode
okresu Bratislava I, okresu Bratislava II, okresu Bratislava III, okresu Bratislava IV a okresu
Bratislava V a Správa katastra Košice vykonáva štátnu správu v územnom obvode okresu Košice I,
okresu Košice II, okresu Košice III a okresu Košice IV. Sídlom správy katastra je sídlo okresu; sídlom
Správy katastra pre hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu je Bratislava a sídlom Správy
katastra Košice sú Košice.
(3) Katastrálny úrad so súhlasom úradu môţe zriadiť alebo zrušiť pracovisko správy katastra i mimo
jej sídla.
(4) Podrobnosti o organizácii práce a o úschove spisov a manipulácii s nimi na katastrálnych úradoch a
správach katastra ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
§ 16a
Postavenie katastrálneho úradu a správy katastra
(1) Katastrálny úrad je právnická osoba. Katastrálny úrad je rozpočtová organizácia štátu zapojená
finančnými vzťahmi na rozpočet úradu, ktorá v rámci svojej pôsobnosti zabezpečuje mzdové
prostriedky a vecné potreby správ katastra. Katastrálny úrad je sluţobným úradom štátnych
zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu sluţbu v katastrálnom úrade a na správach katastra, a je
zamestnávateľom zamestnancov, ktorí vykonávajú práce vo verejnom záujme v katastrálnom úrade a
na správach katastra.
(2) Na čele katastrálneho úradu je prednosta, ktorého vymenúva a odvoláva predseda úradu.
(3) Správa katastra koná a rozhoduje v administratívnoprávnych veciach samostatne.
(4) Na čele správy katastra je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva prednosta katastrálneho úradu.
§ 17
Zrušený predpisom 222/1996 Z. z. s účinnosťou od 24. 7. 1996
§ 18
Pôsobnosť katastrálneho úradu a správy katastra
(1) Katastrálny úrad
a) riadi a kontroluje výkon štátnej správy na úseku katastra,
b) vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v prvom stupni konajú správy
katastra, ak tento zákon neustanovuje inak,
c) zabezpečuje zostavenie návrhu registra obnovenej evidencie pozemkov.5b)
(2) Správa katastra
a) rozhoduje v katastrálnom konaní,
b) zapisuje práva k nehnuteľnostiam,
c) spravuje a aktualizuje kataster v súlade s právnym stavom a so skutočným stavom na základe
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ohlásených zmien, zmien zistených pri prešetrovaní údajov katastra, zmien zistených pri revízii údajov
katastra a zmien zistených pri obnove katastrálneho operátu; kataster spravuje a aktualizuje v
súčinnosti s vlastníkmi, s inými oprávnenými osobami, obcami a so štátnymi orgánmi,
d) vydáva verejné listiny, ktoré potvrdzujú práva a povinnosti k nehnuteľnostiam, ako aj iné
skutočnosti týkajúce sa nehnuteľností podľa § 69,
e) kontroluje geodetické a kartografické činnosti, ktorých výsledky sa majú prevziať do katastra, a
overuje geometrické plány,
f) spracúva sumárne údaje o pôdnom fonde,
g) prejednáva priestupky proti poriadku v štátnej správe na úseku katastra a v konaní o porušení
poriadku na úseku katastra právnickými osobami,
h) spravuje pozemkové knihy a ţelezničnú knihu,
i) poskytuje informácie z katastra,
j) overuje kópie alebo rovnopisy verejných listín alebo iných listín, na ktorých základe sa má vykonať
zápis v katastri, ako aj kópie geometrických plánov pre potreby správy a aktualizácie katastra v súlade
s právnym stavom a so skutočným stavom,
k) rozhoduje v pochybnostiach o predmete evidovania v katastri.
5a)§ 8 ods. 1 zákona č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady
Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
5b)Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie
vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov.

zákon NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii
§4
Štátna správa na úseku geodézie a kartografie
(1) Štátnu správu na úseku geodézie a kartografie podľa tohto zákona vykonávajú
a) Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len "úrad") ako ústredný orgán
štátnej správy,
b) katastrálne úrady a správy katastra ako miestne orgány štátnej správy,
c) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej
republiky, Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstvo ţivotného prostredia
Slovenskej republiky a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
(2) Úrad
a) vypracúva koncepcie smerov rozvoja geodetických a kartografických činností, ktoré sa vykonávajú
pre potreby štátu mimo potrieb obrany štátu,
b) určuje záväzné geodetické systémy, ich realizácie a lokalizačné štandardy mimo potrieb obrany
štátu a potrieb správy štátnych hraníc,
c) určuje kvalitatívne podmienky na vykonávanie vybraných geodetických a kartografických činností
uvedených v § 6,
d) zabezpečuje zriaďovanie a aktualizáciu geodetických základov, a zriaďovanie podrobného
polohového bodového poľa pre obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním
e) zabezpečuje tvorbu, aktualizáciu a vydávanie základných štátnych mapových diel, máp územného a
správneho členenia Slovenskej republiky a iných kartografických diel,
f) zabezpečuje stabilizovanie a vymeriavanie geodetických bodov štátnej hranice a aktualizáciu
geodetickej časti hraničného dokumentárneho diela,
g) štandardizuje geografické názvoslovie podľa § 18 ods. 1,
h) zabezpečuje tvorbu a prevádzkovanie informačného systému geodézie, kartografie a katastra, a
poskytovanie informácií a údajov z informačného systému geodézie, kartografie a katastra,
i) zabezpečuje preberanie, zhodnocovanie, dokumentovanie, archivovanie a sprístupňovanie výsledkov
vybraných geodetických a kartografických činností,
j) vydáva a odníma fyzickým osobám osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti,
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k) riadi a koordinuje výskum a vedecko-technický rozvoj a zhromaţďuje vedecko-technické
informácie pre geodetické a kartografické činnosti, ktoré sa vykonávajú pre potreby štátu mimo
potrieb obrany štátu,
l) zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu na úseku geodézie a kartografie mimo potrieb obrany štátu,
m) vykonáva štátny dozor nad dodrţiavaním tohto zákona, najmä pri pouţívaní štandardizovaných
geografických názvov, pri vyuţívaní štátnej dokumentácie informačného systému geodézie,
kartografie a katastra, a pri autorizačnom overovaní vybraných geodetických a kartografických
činností; štátny dozor vykonáva úrad prostredníctvom katastrálnej inšpekcie, 2a)
n) zabezpečuje tvorbu a prevádzkovanie permanentnej lokalizačnej sluţby, ktorá vyuţíva globálne
navigačné satelitné systémy,
o) vydáva rozhodnutia o uznaní odbornej kvalifikácie na autorizačné overovanie vybraných
geodetických a kartografických činností podľa § 6 písm. a) aţ e) na základe uznania dokladu o
vzdelávaní podľa osobitného predpisu, 2b)
p) je správcom internetového portálu,
r) vydáva a zverejňuje katalóg tried objektov v Spravodajcovi úradu geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky (ďalej len "úradný vestník").
(3) Katastrálny úrad okrem pôsobnosti ustanovenej osobitným zákonom 1) vydáva preukazy
oprávňujúce zamestnancov úradu, zamestnancov katastrálnych úradov a fyzické osoby a právnické
osoby vykonávajúce geodetické a kartografické činnosti a ich zamestnancov na vstup a vjazd na
cudzie nehnuteľnosti. Platnosť preukazu na vstup a vjazd na cudzie nehnuteľnosti je najviac trojročná.
(4) Správa katastra okrem pôsobnosti ustanovenej osobitným zákonom1)
a) eviduje údaje podrobného bodového poľa,
b) vypracúva písomné stanoviská k názvom geografických objektov na základe stanoviska obce v
rámci svojej územnej pôsobnosti,
c) preberá, zhodnocuje, dokumentuje, archivuje a sprístupňuje výsledky vybraných geodetických a
kartografických činností,
d) úradne overuje výsledky vybraných geodetických a kartografických činností,
e) poskytuje z katastrálneho operátu údaje potrebné na tvorbu, aktualizáciu a vydávanie základných
štátnych mapových diel, máp územného a správneho členenia Slovenskej republiky a na tvorbu a
aktualizáciu základnej bázy údajov pre geografický informačný systém organizácii zriadenej úradom,
f) prejednáva priestupky a porušenia poriadku pri vykonávaní činností na úseku geodézie a
kartografie.
(5) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
a) vypracúva koncepcie smerov rozvoja geodetických a kartografických činností pre potreby obrany
štátu a krízového manaţmentu,
b) určuje záväzné geodetické systémy a lokalizačné štandardy pre potreby obrany štátu,
c) spravuje bodové polia pre potreby obrany štátu,
d) zabezpečuje tvorbu, aktualizáciu a vydávanie vojenského štátneho mapového diela, budovanie a
správu geografického informačného systému pre potreby obrany štátu,
e) vydáva súhlas na vykonávanie leteckého meračského snímkovania a leteckého diaľkového
prieskumu Zeme,
f) vedie evidenciu leteckých meračských snímok a prvotných materiálov leteckého diaľkového
prieskumu Zeme a archivuje ich,
g) zhromaţďuje, zhodnocuje, dokumentuje a archivuje výsledky geodetických a kartografických
činností pre potreby obrany štátu,
h) vydáva preukazy oprávňujúce fyzické osoby a právnické osoby vykonávajúce geodetické a
kartografické činnosti pre potreby obrany štátu na vstup na cudzie nehnuteľnosti,
i) zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu na úseku geodézie a kartografie pre potreby obrany štátu,
j) poskytuje údaje z vojenského štátneho mapového diela a geografického informačného systému
určeného pre potreby obrany štátu subjektom, ktoré plnia úlohy na úseku obrany štátu a krízového
riadenia mimo času vojny a vojnového stavu.1a)
(6) Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
a) zabezpečuje tvorbu, aktualizáciu a vydávanie tematického štátneho mapového diela s tematickým
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obsahom cestnej dopravy, ţelezničnej dopravy, leteckej dopravy, vodnej dopravy a spojov,
b) zabezpečuje výkon geodetických a kartografických činností pre vlastnú potrebu a ak nejde o
vybrané geodetické a kartografické činnosti podľa § 7 ods. 1, určuje kvalitatívne podmienky na ich
vykonávanie,
c) vydáva preukazy oprávňujúce zamestnancov vykonávajúcich geodetické a kartografické činnosti
pre potreby Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky na vstup na cudzie
nehnuteľnosti.
(7) Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky zabezpečuje tvorbu, aktualizáciu a vydávanie
tematického štátneho mapového diela s tematickým obsahom lesného hospodárstva.
(8) Ministerstvo ţivotného prostredia Slovenskej republiky zabezpečuje tvorbu, aktualizáciu a
vydávanie tematického štátneho mapového diela s tematickým obsahom geologickej mapy, mapy
základných sídelných jednotiek, vodného hospodárstva a podstatných zloţiek ţivotného prostredia.
(9) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zabezpečuje spravovanie a aktualizáciu komplexného
hraničného dokumentárneho diela.
1) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise
vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).
1a) § 3 zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového
stavu v znení neskorších predpisov.
2a) § 13 až 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995Z. z. o katastri nehnuteľností a
o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších
predpisov.
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