
Zápisnica z regionálneho stretnutia KGK Trnavského kraja konaného dňa 22.2.2019 

v Trnave. 

Miesto konania: Trnava, Vajanského 2 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Pozvaní: zástupcovia okresných katastrálnych odborov 

Program: 

1. Prezentácia účastníkov od 9:30 Hod. 

2. Otvorenie rokovania od 10:00 hod. 

Ing. Jozef Piroha – regionálny zástupca KGK 

3. Informácie o činnosti Komory, legislatívy a valnom zhromaždení 

Ing. Ján Hardoš – predseda predstavenstva KGK 

4. Prestávka 

5. Problematika stavieb v katastri 

Ing. Vladimír Raškovič – riaditeľ VÚGK v BA 

6. Aktuálne informácie z technickej oblasti 

Ing. Ingrid Močková, vedúca oddelenia technického, dokumentácie a poskytovania informácií KO 

Trnava 

7. Diskusia 

8.záver 

9.Obed 

 

1. Rokovanie účastníkov otvoril Ing. Jozef Piroha – regionálny zástupca KGK Trnavského kraja. 

Privítal členov KGK, pozvaných hostí a prednášajúcich. Informoval o predchádzajúcom 

zasadaní predstavenstva KGK a nadchádzajúcom Valnom zhromaždení. 

2. Informácia o činnosti komory: 

Ing. Ján Hardoš – predseda predstavenstva KGK informoval o činnosti KGK najmä o legislatíve 

za uplynulé obdobie a návrhu zákonov z oblasti geodézie a katastra, zákona o komore 

a stavebného zákona a príprave valného zhromaždenia a spoluprácu s KPÚ a ZZGK. 

3. Problematika stavieb v katastri – k danej téme vystúpil Ing. Vladimír Raškovič, riaditeľ VÚGK 

Bratislava. Zaoberal sa najmä koncepciou nového ponímania stavieb v KN a návrhom 

technológie na realizáciu v bodoch: 

– Technológia implementácie nových stavieb do KN, 

– Princíp jednotného identifikátora stavby, 

– Zmeny v KN vyvolané novým spôsobom evidencie stavieb, 

– Princíp merania stavieb a spôsob zamerania zmien, 

– Spôsob zápisu nových a zmenených stavieb do ISKN, 

– Technológia konverzie evidovaných stavieb v KN na novú platformu evidencie 

a zobrazovania. 

4. Aktuálne informácie z technickej oblasti: 

Ing. Ingrid Močková sa vo svojom vystúpení zaoberala novelou katastrálneho zákona 

a zákona o GaK, všeobecnými informáciami z pohľadu štatistiky, vytyčovania hraníc 

pozemkov – vytyčovacími náčrtmi, geometrickými plánmi na zriadenie vecných bremien a ich 

zápismi do KN, oprava chýb v KN a ďalšími informáciami, oprávnením ÚGKK SR a OÚ 

spracúvať osobné údaje, predpokladanie GP pri zápise listín do KN po 1.10.2018, elektronický 

GP, portál ESKN, služby pre elektronické služby, vydávanie preukazu geodeta a rôzne. 

 

 



5. Diskusia: 

Zúčastnení podporili názory Ing. Vladimíra Raškoviča k spôsobom zameriavania a evidencie 

stavieb. K vystúpeniu Ing. Ingrid Močkovej prebiehala diskusia priebežne. K spôsobu 

vydávania preukazu geodeta bola vznesená kritika kvôli predkladaniu dokladov žiadateľa 

a zdĺhavej lehoty k vydaniu preukazu úradom. K tejto záležitosti P-KGK vyvolá rokovanie 

s ÚGKK SR. 

 


