
Zákon č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v platnom znení  

Dôvodová správa 

Všeobecná časť: 

Z hľadiska spoločensko-ekonomických zmien, ktoré nastali v našej spoločnosti, najmä v rámci 
prechodu na trhové hospodárstvo dôležitým krokom bolo principiálne rozdelenie činnosti geodézie, 
kartografie a katastra podľa charakteru a významu týchto prác pre štátnu správu a pre komerčnú 
sféru. Do skupiny, ktorá je reprezentovaná rozpočtovými organizáciami a príspevkovou organizáciou, 
patria činnosti vykonávané pre potreby štátu a v záujme štátu vrátane výskumu s nimi bezprostredne 
spojeného, t. j. činnosti pre štátne geodetické, katastrálne a kartografické dielo - budovanie, 
modernizácia a obnova polohových, výškových a gravimetrických sietí, spravovanie dokumentačného 
diela štátnej hranice, zakladanie a spravovanie katastra nehnuteľností, mapovanie na obnovu 
meračského operátu katastra nehnuteľností, tvorba a aktualizácia základných štátnych mapových diel 
a dokumentácia výsledkov prác vykonávaných v štátnom záujme, ako aj poskytovanie údajov z tejto 
dokumentácie. Do druhej skupiny patria činnosti komerčného podnikateľského charakteru, ako napr. 
aktivity inžinierskej geodézie, geodetické činnosti v podrobných bodových poliach, tvorba 
tematických kartografických diel, odborno-technické činnosti pre kataster nehnuteľností a iné. Z 
hľadiska záujmov a potrieb štátu je žiaduca regulácia tej podnikateľskej činnosti na úseku geodézie a 
kartografie, ktorá súvisí s tvorbou a údržbou základných štátnych mapových diel, bodových polí a 
katastrom nehnuteľností. 

Základným cieľom novej právnej úpravy je najmä znížiť administratívne prekážky pri udeľovaní 
súhlasov na výkon geodetických a kartografických činností, pri súčasnom zhodnotení výsledkov 
geodetických a kartografických prác v nadväznosti na kataster nehnuteľností, na tvorbu základných 
štátnych mapových diel a ďalšom spoločensky žiaducom využití výsledkov geodetických a 
kartografických prác. 

Nová ekonomická situácia si vyžaduje zvýšiť vypovedaciu schopnosť výsledkov geodetických a 
kartografických činností a zvýšiť operatívnosť ich poskytovania zo štátnej dokumentácie. 

S prihliadnutím na potreby a záujmy štátu na úseku geodézie a kartografie je potrebné podmieniť 
vykonávanie geodetických a kartografických činností odborným vzdelaním a určiť vybrané geodetické 
a kartografické činnosti, ktoré môže overovať len tá fyzická osoba, ktorá má na to osobitnú odbornú 
spôsobilosť a oprávnenie udelené podľa osobitného zákona. Zároveň je potrebné ustanoviť 
povinnosti fyzických a právnických osôb pri vykonávaní geodetických a kartografických činností. 

Cieľom novej právnej úpravy je vytvoriť podmienky riadneho fungovania subjektov a ich činnosti na 
úseku geodézie a kartografie a zároveň zabezpečenie oprávnených záujmov všetkých zúčastnených 
strán vrátane vlastníkov nehnuteľností. 

Navrhovaná právna úprava nebude mať dopad na štátny rozpočet. 

Osobitná časť: 

K § 1: 

Zákon upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osôb pri vykonávaní geodetických a 
kartografických činností, pričom zákon vymedzuje okruh týchto činností. 
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K § 2: 

Pre jednoznačnosť pojmov z terminologického hľadiska a vzhľadom na niektoré zmeny oproti 
doterajšej právnej úprave treba novo vymedziť najvýznamnejšie odborné termíny priamo v zákone. 

K § 3: 

Zákon ustanovuje, ktoré štátne orgány a iné právnické osoby plnia úlohy štátu na úseku geodézie a 
kartografie. 

K § 4: 

Štátnu správu na úseku geodézie a kartografie vykonávajú štátne orgány, ktorých pôsobnosť ustanoví 
zákon. Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ako ústredný orgán štátnej správy, 
ktorého pôsobnosť je na tomto úseku ťažisková, môže zriaďovať v rámci schváleného rozpočtu 
kapitoly ÚGKK SR na príslušné roky (vo forme rozpočtových a príspevkových organizácií) právnické 
osoby na zabezpečovanie geodetických a kartografických činností, a to najmä na zriaďovanie a 
aktualizáciu geodetických základov, stabilizovanie a vymeriavanie geodetických bodov štátnej hranice 
a udržiavanie a vedenie geodetickej časti dokumentačného diela štátnej hranice, na tvorbu a 
aktualizáciu základných štátnych mapových diel, na vedenie automatizovaného informačného 
systému geodézie, kartografie a katastra, na dokumentáciu a archiváciu výsledkov geodetických a 
kartografických činností a na výskum. 

Katastrálne úrady ako orgány miestnej štátnej správy plnia ďalšie úlohy súvisiace so zabezpečením 
úloh štátu pri vykonávaní geodetických a kartografických činností. 

Ďalšie ústredné orgány štátnej správy majú pôsobnosť na úseku geodézie a kartografie ustanovenú 
tak, aby organicky dopĺňala ich pôsobnosť ustanovenú osobitnými zákonmi. 

K § 5: 

Geodetické a kartografické činnosti vykonávajú okrem právnických osôb uvedených v § 3 aj ďalšie 
právnické osoby a fyzické osoby. Všeobecný záujem na presnosti, vysokej odbornosti, spoľahlivosti a 
ochrane odberateľa vyžaduje, aby geodetické a kartografické činnosti vykonávali len odborníci, ktorí 
preukázali odbornú úroveň vzdelaním. Vykonávanie geodetických a kartografických činností je 
živnosťou podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 
neskorších predpisov. 

K § 6: 

V záujme štátu je, aby vybrané geodetické a kartografické činnosti boli kvalitné a hodnoverné. Preto 
je potrebné, aby zákon taxatívne určil tie geodetické a kartografické činnosti, ktoré musia byt 
overené fyzickou osobou, ktorá má na to osobitné oprávnenie. Overovanie vybraných geodetických a 
kartografických činností nie je živnosťou. Vybrané geodetické a kartografické činnosti budú overovať 
fyzické osoby, ktoré majú na to oprávnenie podľa zákona NR SR č. / 1995 Z. z. o Komore geodetov a 
kartografov. 

K § 7: 

Taxatívne určené vybrané geodetické a kartografické činnosti overuje fyzická osoba, ktorá má na to 
osobitnú odbornú spôsobilosť a oprávnenie podľa osobitného zákona. Fyzická osoba overí výsledky 



vybraných geodetických a kartografických činností svojim podpisom a odtlačkom okrúhlej pečiatky. 
Osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti udeľuje Úrad geodézie, kartografie a katastra 
Slovenskej republiky. Zákon ustanoví podmienky na udelenie i odobratie osvedčenia o osobitnej 
odbornej spôsobilosti. 

K § 8: 

Ďalšie vybrané geodetické a kartografické činnosti, a to meranie alebo digitalizáciách a zobrazovanie 
predmetov, ktoré sa preberajú do základných štátnych mapových diel veľkej mierky alebo ktoré sú 
obsahom tematických mapových diel veľkej mierky, budovanie vytyčovacích sietí, vytyčovanie a 
kontrolné meranie dodržiavania priestorovej polohy stavebných objektov a meranie a zobrazenie 
predmetov skutočného vyhotovenia stavby a vytyčovanie a kontrola geometrických parametrov 
priemyselných objektov a zariadení autorizačne overuje fyzická osoba, ktorá má na to oprávnenie 
podľa zákona NR SR č. /1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov. 

K § 9: 

Vybrané geodetické a kartografické činnosti musia byt autorizačne overené. Výsledky vybraných 
činností, ktoré sa preberajú do štátnej dokumentácie, musia byť aj úradne overené, t. j. overené 
katastrálnym úradom. Vykonávací predpis k tomuto zákonu podrobnejšie upraví činnosť 
katastrálneho úradu pri úradnom overení výsledkov vybraných geodetických a kartografických 
činností. 

K § 10: 

Zákon ustanovuje osobitnú úpravu na overovanie vybraných geodetických a kartografických činností, 
ktoré sú vykonávané v rozpočtovej a príspevkovej sfére. Pre pracovníkov týchto organizácií, ktorí 
overujú vybrané geodetické a kartografické činnosti udeľuje osobitnú odbornú spôsobilosť Úrad 
geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Pre udeľovanie tejto odbornej spôsobilosti sa 
navrhuje rovnaký postup ako pri udeľovaní osobitnej odbornej spôsobilosti pre tých, ktorí overujú 
vybrané geodetické a kartografi podľa § 7 ods. 1. 

K § 11: 

Katastrálne úrady a právnické osoby zriadené Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 
republiky dokumentujú a archivujú výsledky geodetických a kartografických činností a poskytujú ich 
na ďalšie využitie. Návrh zákona ustanovuje 90 dňovú poriadkovú lehotu na poskytnutie výsledkov 
geodetických a kartografických prác právnickým a fyzickým osobám. Plnenie tejto lehoty bude 
závisieť od materiálneho a personálneho dobudovania orgánov a organizácií, ktoré poskytujú 
výsledky geodetických a kartografických činností na ďalšie využitie. Štátnu dokumentáciu vedú v 
záväzných geodetických systémoch a lokalizačných štandardoch. Informácie zo štátnej dokumentácie 
vedenej právnickými osobami zriadenými úradom na zabezpečenie geodetických a kartografických 
činností sa poskytujú za odplatu podľa zákona č. 526/1990 Zb. o cenách. Za poskytovanie informácií 
zo štátnej dokumentácie vedenej podľa zákona SNR č. 266/1992 Zb. o katastri nehnuteľností v 
Slovenskej republike katastrálnymi úradmi sa vyberajú správne poplatky podľa zákona SNR č. 3 
20/1992 Zb. o správnych poplatkoch v znení zákona NR SR č. 181/1993 Z. z. 

K § 12: 



Zákon ustanovuje povinnosti subjektov vykonávajúcich geodetické a kartografické činnosti a lehoty 
ich plnenia. Osobitne pri vykonávaní vybraných geodetických a kartografických činností ukladá zákon 
fyzickým a právnickým osobám ďalšie povinnosti. 

K § 13: 

Vykonávanie geodetických a kartografických činností vyžaduje určenú presnosť a kvalitu prác. Úrad 
geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky určí kvalitatívne podmienky na výkon 
geodetických a kartografických činností technickými predpismi, ktoré budú uverejnené formou 
výnosu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. 

K § 14: 

Zákon ustanovuje podmienky vstupu na cudzie nehnuteľností a do objektov s osobitným režimom 
ochrany, ako nevyhnutnosť pri vykonávaní geodetických činností. 

K § 15: 

Zákon ustanovuje rozsah oprávnenia fyzických a právnických osôb pri vykonávaní geodetických 
činností a rešpektovaní ústavne zakotvenej ochrany vlastníckych práv. Zákon zakotvuje právo na 
jednorazovú náhradu pri podstatnom obmedzení vlastníka, prípadne inej oprávnenej osoby. Zároveň 
určuje spôsob riešenia prípadov, keď dôjde k sporom pri vykonávaní geodetickej činnosti. Vzhľadom 
na to, že subjektom vykonávajúcim geodetické činnosti môže byt aj katastrálny úrad, je účelné, aby 
spory o rozsahu oprávnenia boli zverené do pôsobnosti súdu. 

K § 16: 

Geodetické body sú nákladným a dôležitým zariadením. Vymedzenie územia na ochranu týchto 
bodov prichádza do úvahy len pre malý počet bodov geodetických základov a štátnej hranice v 
rozsahu spravidla desať až dvadsať m2. Zničením, poškodením alebo znehodnotením zariadení 
geodetických bodov sú spôsobené značné škody, preto je potrebné im predchádzať. 

K § 17: 

Zákon ustanovuje povinnosť fyzickým a právnickým osobám rešpektovať pri vykonávaní geodetických 
činností práva vlastníkov, prípadne iných oprávnených osôb. Škody, ktoré vzniknú pri výkone 
geodetických činností, sú spravidla nepatrného rozsahu. Ak dôjde k škode, má vlastník právo na jej 
náhradu podľa ustanovení Občianskeho zákonníka. 

K § 18: 

Jednotné a záväzné používanie názvu štátu, názvov miest, obcí, ulíc a verejných priestranstiev 
zabezpečuje právna úprava. Existuje však množstvo objektov (dolín, vrchov, potokov, riek a pod. ), 
ktorých názvy nie sú všeobecne záväzné. Problematikou štandardizácie geografického názvoslovia sa 
zaoberajú i konferencie Organizácie spojených národov, ktoré odporúčajú určiť záväzné podoby 
geografických názvov. Na zabezpečenie úlohy sú na Úrade geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 
republiky a na katastrálnych úradoch už od roku 1971 vytvorené organizačné predpoklady v rozsahu 
potrebnom na produkciu kartografických diel. Zriadené sú názvoslovné komisie, uzatvorené sú 
dohody o spolupráci pri "štandardizácii" a o používaní "štandardizovaných" geografických názvov 
medzi Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky a rezortmi Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky, Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Ministerstva 



pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Slovenskou akadémiou vied. Absentuje len zákonná úprava 
tejto činnosti. Zákon ustanovuje záväznosť používania štandardizovaných názvov. Jednotlivosti sa 
budú riešiť v duchu zákona o štátnom jazyku. Postup pri štandardizácii bližšie upraví vykonávací 
predpis. 

K § 19: 

Budovanie informačného systému o nehnuteľnostiach a území určuje Národný program 
informatizácie Slovenskej republiky schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 506/1993. 
Vytvorenie automatizovaného informačného systému geodézie, kartografie a katastra zabezpečí 
medziodvetvovú komunikačnú a informačnú infraštruktúru. Zároveň sa tento informačný systém 
buduje v súlade s ustanoveniami zákona č. 256/1992 Zb. o ochrane osobných údajov v informačných 
systémoch a zákona SNR č. 266/1992 Zb. o katastri nehnuteľností v Slovenskej republike. 

K § 20: 

Zákon ustanovuje obsah automatizovaného informačného systému geodézie, kartografie a katastra. 

K § 21: 

Zákon ustanovuje spôsob a podmienky poskytovania hromadných informácií z automatizovaného 
informačného systému geodézie, kartografie a katastra pre iné fyzické osoby alebo právnické osoby. 

K § 22: 

Poskytovanie jednotlivých informácii z automatizovaného informačného systému geodézie, 
kartografie a katastra upravuje zákon SNR č. 266/1992 Zb. o katastri nehnuteľností v Slovenskej 
republike. 

K § 23: 

Poriadok v štátnej správe si vyžaduje, aby zákon ustanovil fyzickým osobám za porušenie povinnosti 
uložených týmto zákonom pokuty, ktoré zvýšia efektívnosť právnej úpravy. 

K § 24: 

Zákon ustanovuje príslušnosť katastrálneho úradu na prerokovanie priestupku ako aj procesnú 
stránku vybavovania priestupku. 

K § 25: 

Poriadok v štátnej správe si vyžaduje, aby zákon ustanovil právnickým osobám za porušenie 
povinností uložených týmto zákonom pokuty, ktoré zvýšia efektívnosť právnej úpravy. Pokuty za 
administratívne delikty právnických osôb na úseku geodézie a kartografie budú ukladané právnickým 
osobám, ktoré si nebudú plniť povinnosti uložené týmto zákonom. Skutkové podstaty 
administratívnych deliktov sú totožné so skutkovými podstatami priestupkov. 

K § 26: 

Zákon ustanovuje príslušnosť katastrálneho úradu na prerokovanie porušenia poriadku na úseku 
geodézie a kartografie právnickými osobami, ako aj proces ich prerokovania. 



K § 27: 

Podľa teraz platnej právnej úpravy oprávnenia na overovanie geometrických plánov a iných výsledkov 
geodetických prác udeľuje Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 1 
písm. a) a b) vyhlášky Slovenského úradu geodézie a kartografie č. 82/1973 Zb. o overovaní 
geometrických plánov a iných výsledkov geodetických prác. Navrhuje sa, aby vydané oprávnenia na 
overovanie geometrických plánov vyhotovených na účely evidencie nehnuteľnosti a pri obnovovaní a 
vytyčovaní vlastníckych a užívacích hraníc zostali v platnosti. Oprávnenia vydané na overovanie 
geodetických prác, ktorých výsledkom je zriadenie, obnovenie alebo premiestnenie geodetických 
bodov alebo meranie (zobrazenie) trvalých zmien predmetov merania, ktoré sú obsahom štátnych 
mapových diel zaniknú dňom účinnosti tohto zákona. Oprávnenia, ktoré boli podľa vyššie citovanej 
vyhlášky vydané úradom pre overovateľa na organizáciu s ktorou bol v pracovnom pomere zaniknú, 
ak overovateľ nepožiada o vydanie nového osvedčenia v lehote do 6 mesiacov odo dňa účinnosti 
zákona. 

K § 28: 

Ustanovenia zákona podrobnejšie upravia všeobecne záväzné právne predpisy. Tým sa kompletne 
upraví problematika vykonávania geodetických a kartografických činností, čím sa posilní úloha 
všeobecne záväzných právnych predpisov na úkor interných normatívnych inštrukcií. 

K § 29: 

Navrhuje sa zrušiť zákon č. 46/1971 Zb. o geodézii a kartografii a jeho vykonávacie predpisy. 

K § 30: 

Navrhuje sa, aby zákon nadobudol účinnosť spolu so zákonom NR SR o Komore geodetov a 
kartografov 1. januárom 1996. 

V Bratislave 8. 8. 1995 

Vladimír MEČIAR 

predseda vlády 

Imrich HORŇANSKÝ 

predseda Úradu geodézie, kartografie a katastra 

 


