
Uznesenie                                                             
valného zhromaždenia Komory geodetov a kartografov, 

konaného dňa 8. apríla 2022 v Banskej Bystrici. 
 
Valné zhromaždenie (VZ) Komory geodetov a kartografov (KGK):  
 
A. Berie na vedomie:      

                                                                                          
1. Správu o činnosti komory za obdobie od 9.4.2021 do 8.4.2022. 
2. Správu o činnosti skúšobnej a autorizačnej komisie. 
3. Správu o činnosti disciplinárnej komisie.  
4. Revíznu správu dozornej rady. 

 
B. Schvaľuje: 

 
1. Ročnú účtovnú závierku. 
2. Rozpočet komory na rok 2022. 
3. Výšku poplatkov za vydanie oprávnenia hosťujúcim AGaK – 40,- Eur, za vykonanie 

kompenzačného opatrenia – 200,- Eur a za preskúšanie – 200,- Eur. 
4. Nové Dokumenty KGK. 
5. Udelenie titulu čestný člen Ing. Jánovi Hardošovi. 

 
C. Ukladá predstavenstvu:  

 
1. Publikovať materiály z VZ KGK v periodiku KGK Slovenský geodet a kartograf (SGK) 
     a na internetovej stránke KGK.                                       
    Termín: jún 2022 
2.  Prerokovať diskusné príspevky z VZ KGK a zaujať k nim stanovisko.         
    Termín: máj 2022   
3.  Pokračovať v organizovaní pracovných stretnutí členov KGK na krajskej úrovni, minimálne 

jedenkrát v roku (v závislosti na epidemiologickej situácii).                                     
    Termín: priebežne      
4.  Napĺňať a vyhodnocovať úlohy vyplývajúce z dohôd o spolupráci uzatvorených s partnerskými 

organizáciami.                      
     Termín: budúce VZ 
5. Zabezpečiť účasť KGK na práci a riadení  FIG a CLGE.                 
    Termín: budúce VZ 
6. Napomáhať začleneniu odborných geodetických činností zo štátnej do súkromnej sféry pre   
    zlepšenie hospodárskej pozície geodeta na trhu práce.                  
    Termín: priebežne 

        
  a  Odborným komisiám: 
 
1. Vyhodnocovať, predkladať a presadzovať pripomienky členov k právnym a technickým predpisom. 

 
                                   Termín: priebežne 

D. Ukladá ostatným orgánom KGK: 
 
1. Vypracovať obsahový a časový plán práce na rok 2022.       Termín: máj 2022 
2. Pravidelne informovať členov komory o svojich aktivitách.    Termín: priebežne     

 
 
E. Ukladá všetkým členom KGK: 

  
1. Uhradiť členský príspevok vo výške 176,00 € a hornou hranicou neobmedzenou. Termín 30.4.2022                                                                     
2. Členom, prihláseným na elektronický odber  noriem, uhradiť poplatok za ich odber vo výške  

15,00 €                                                                                                                   Termín: 30.4.2022 
3.   Všetky pripomienky k technickým predpisom zasielať predstavenstvu komory. 

 
                     

          Návrhová komisia: 
        Ing. Martina Bušniaková 

       Ing. Peter Repáň 
       Ing. Anna Holá 

 
 

 


