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U S M E R N E N I E 

 

Hlavného banského úradu 
 

k možnosti získania podkladov pre vedenie banskomeračskej dokumentácie 

v elektronickej forme 

............................................................................................................................ 

 

 Číslo: 40-816/2020  

 Banská Štiavnica: 28.05.2020 

 

I. 

Všeobecne 

 

     Organizácie, vykonávajúce banskú činnosť a činnosť vykonávanú banským spôsobom, 

uvedenú v § 3 písm. a), d) a f) zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o 

štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov, môžu podľa § 20 ods. 2 cit. zákona viesť 

banskomeračskú dokumentáciu v elektronickej forme.  

 

II. 

Znemožnenie prístupu hlavných banských meračov k podkladom pre vedenie 

banskomeračskej dokumentácie v elektronickej forme 

 

     Úrad geodézie kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len „ÚGKK SR“) vydal 

6.05.2015 usmernenie č. USM_UGKK SR_11/2015, ktorým ustanovil postup pri vydávaní 

preukazu oprávňujúceho na vstup a vjazd na cudzie nehnuteľnosti a preukazu oprávňujúceho 

na vstup do štátnej dokumentácie a spôsob spravovania Centrálneho registra geodetov, podľa 

ktorého hlavný banský merač (ďalej len „HBM“) so vzdelaním banskomeračského odboru 

k žiadosti o vydanie preukazu oprávňujúceho na vstup do štátnej dokumentácie (teraz preukazu 

geodeta) nie je schopný priložiť prílohu preukazujúcu vzdelanie predpísaného odboru podľa 

Prílohy č. 3.  

 

     Cit usmernenie bolo zrušené Usmernením ÚGKK SR č. USM_UGKK SR_16/2016 z 

12.05.2016, ktorým sa ustanovuje postup pri vydávaní preukazov na úseku geodézie, 

kartografie a katastra, ktoré situáciu zmenilo len v tom, že preukaz oprávňujúci na vstup do 

štátnej dokumentácie bol nahradený preukazom geodeta, ale obsah Prílohy č. 3 sa nezmenil.  

 

     Usmernenie ÚGKK SR č. USM_UGKK SR_16/2016 bolo zrušené usmernením č. 

USM_UGKK_12/2018 z 21.09.2018, ktoré zase bolo zrušené, v súčasnosti účinným 

usmernením č. USM_UGKK SR_10/2019 z 20.09.2019.     

 

     HBM bez preukazu geodeta mal znemožnený prístup k údajom z katastrálneho operátu v 

elektronickej forme. 

 

III. 

Výsledok riešenia problému 

 

     Hlavný banský úrad v záujme vyriešenia problému poskytol súčinnosť Slovenskej banskej 

komore (SBK) pri prerokovaní tohto problému s ÚGKK SR, ktorého výsledkom je to, že 

katastrálnu mapu, ako podklad mapy povrchu v zmysle § 19 ods. 1 veta prvá výnosu 
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Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 1/1993 o banskomeračskej dokumentácii pri 

banskej činnosti a niektorých činnostiach vykonávaných banským spôsobom je možné získať 

podľa ustanovení § 68 a § 69 zákona 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, 

k čomu nie je potrebný preukaz geodeta a pre získanie katastrálnej mapy v elektronickej 

forme ÚGKK SR odporúča využiť Portál produktov a služieb https://om.skgeodesy.sk/om/.   

 

 

 

 

 

  

 Ing. Bohumír Zvrškovec v. r. 

                 predseda 

 


