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S P R Á V A 

o plnení úloh rezortu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

za I. – IV.  štvrťrok 2017 

 

Hodnotenie plnenia vecných úloh 
 

 

1. Úvod 
 

Okresný úrad Žiar nad Hronom, katastrálny odbor vypracoval hodnotenie plnenia jednotlivých 

úloh za obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017 v súlade s "Pokynom ÚGKK  SR  zo  

dňa  3. júna 2009 č. P-3538/2009 na vypracovanie správ o plnení úloh rezortu geodézie, 

kartografie a katastra a rezortných organizácií v znení Dodatku č. 1 označeného ako 

POK_UGKK SR-28/2013 zo dňa 23.07.2013".  

 

Vecné úlohy, ktoré vykonával katastrálny odbor Okresného úradu Žiar nad Hronom 

vyplývali najmä zo zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise 

vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (ďalej len "katastrálny zákon") v znení 

neskorších predpisov, zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení 

neskorších predpisov, zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových 

úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, okresných úradoch, pozemkovom fonde a o 

pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov ako aj z ďalších súvisiacich 

všeobecne záväzných právnych predpisov, uznesení vlády SR a súvisiacich predpisov Úradu 

geodézie, kartografie a katastra SR (ďalej len „ÚGKK SR“). 

      

2. Kataster  nehnuteľností 
 

2.1. Konanie o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim  

 

Katastrálny odbor má podľa schválených harmonogramov z rokov 1996, 1997, 1999, 

2001 a 2003 schválené a zapísané registre obnovenej evidencie pozemkov podľa zákona NR 

SR č.180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov vo všetkých  43 katastrálnych územiach 

okresu Žiar nad Hronom. 

2.1.1. Zostavenie a preberanie operátov registrov, preberanie projektov 

pozemkových  úprav a sledovanie ich zápisu do katastra nehnuteľností 

 

Z projektov pozemkových úprav (ďalej „PPÚ“) je zapísaných celkom 30 a to v 

katastrálnom území: 

Bukovina, Vieska, Horná Trnávka, Dolná Ždaňa, Dolná Trnávka, Stará Kremnička, Horná 

Ždaňa, Lovča, Prestavlky, Hronská Dúbrava, Kosorín, Slaská, Trnavá Hora, Jastrabá, 

Pitelová,  Sklené Teplice, Nevoľné, Janova Lehota, Lehôtka pod Brehmi, Lutila, Horné 

Opatovce, Ihráč, Kľačany, Ladomer, Šášovské Podhradie,  Bzenica, Trubín, Hliník nad 

Hronom, Žiar nad Hronom a JPÚ (jednoduché pozemkové úpravy) v časti katastrálneho 

územia Krahule. 
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V priebehu  I. štvrťroka 2017  bol zapísaný do evidencie katastra nehnuteľností PPÚ v 

katastrálnom území Hliník nad Hronom a v III. štvrťroku bol zapísaný  PPÚ  Žiar nad 

Hronom  a rozpracovaný je zápis projektu  k. ú. Repište a k. ú. Lovčica (Tab. 2a).  

 

 

2.2. Aktualizácia katastrálneho operátu 

2.2.1.  Revízia údajov katastra nehnuteľností 

 

V sledovanom období katastrálny odbor revíziu údajov nehnuteľností v zmysle § 67a 

katastrálneho zákona nevykonával.  

2.2.2.  Tvorba a aktualizácia vektorovej mapy 

 

Katastrálny odbor  vykonáva aktualizáciu vektorovej katastrálnej mapy (ďalej VKM) 

v 43 katastrálnych územiach (Tab. 7 str. 2a).  

Z uvedeného počtu je 40 VKMč (číselné) a 3 VKMn (nečíselné) - katastrálne územie 

Lovčica, Trubín a Žiar nad Hronom. V predmetných katastrálnych územiach sa priebežne 

aktualizuje aj mapa určeného operátu. 

Za sledované obdobie bola vykonaná aktualizácia VKM č. v počte 400 geometrických 

plánov, pričom bolo použitých 274 SH (Tab.9).  

Úloha sa plní priebežne. 

2.2.3. Tvorba a aktualizácia súboru prevzatých meraní 

 

Počet vektorových máp s vyhlásenou platnosťou v okrese Žiar nad Hronom je 43 

vektorových katastrálnych máp a 43 vektorových máp určeného operátu. 

 V zmysle usmernení USM_ÚGKK SR 9-12/2013 zo dňa 19.4.2013 sa aktualizácia 

katastrálnych máp vykonáva podľa typu vektorovej mapy. Počet aktualizovaných súborov 

vektorových katastrálnych máp nečíselných bez implementovaných číselných výsledkov je 54 

zapracovaných  geometrickými plánmi (VGPt).  

Aktualizácia súboru prevzatých meraní (SPM) bola vykonávaná priebežne v 3 

katastrálnych územiach Lovčica, Trubín, Žiar nad Hronom. Počet aktualizovaných súborov  

SPM je 54, pričom bolo použitých 41 SH (Tab. 7 str. 2a). 

2.2.4. Číselné určenie hraníc katastrálnych území 

 

Úloha číselné určenie hraníc (ďalej ČUH) bola ukončená v roku 2007. Aktualizované 

údaje však ďalej katastrálny odbor zasiela podľa Usmernenia ÚGKK SR č. P-6250/2009 zo 

dňa 30.9.2009, ktorým sa stanovuje jednotný postup správ katastra pri aktualizácii hraníc kat. 

území na Geodetický a kartografický  ústav v Bratislave a aj  na dotknuté katastrálne odbory 

okresných úradov.  

Úloha aktualizácie ČUH sa ďalej plní priebežne. 

2.2.5. Premietanie priebehu štátnych hraníc do katastra nehnuteľností 

Premietanie štátnych hraníc do katastra nehnuteľností katastrálny odbor nevykonáva. 

 

2.3. Osobitne sledované úlohy katastra nehnuteľností 

 

   Osobitne sledované úlohy katastra nehnuteľností sú nosnými úlohami katastra 

nehnuteľností vyplývajúcimi z katastrálneho zákona a vykonávacej vyhlášky ÚGKK SR č. 
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461/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a podrobne sledujú vývoj a plnenie týchto úloh, 

pretože sa najviac podieľajú na spoločenskej požiadavke a majú závažný vplyv na trh 

s nehnuteľnosťami. Sú to nasledovné úlohy: 

 

2.3.1. zápis verejných listín a iných listín záznamom do katastra nehnuteľností 

2.3.2. konanie o povolení vkladu a zápis vkladových listín do katastra nehnuteľností 

2.3.3. oprava chýb v operáte katastra nehnuteľností 

2.3.4. identifikácie parciel pre fyzické a právnické osoby a pre súdnych komisárov 

2.3.5. úradné overovanie geometrických plánov 

2.3.6. poskytovanie informácií z katastra nehnuteľností. 

2.3.1. Zápis verejných listín a iných listín záznamom do katastra nehnuteľností 

 

Od začiatku sledovania úlohy 1.1.1993 do 31.12.2017 bolo do katastra nehnuteľností 

zapísaných záznamom 80 895 verejných a iných listín. 

V sledovanom období bolo doručených 4 356 verejných a iných listín, zapísaných 

bolo 4 180 a vrátených na opravu 538. V zákonom stanovenej lehote zostalo ku dňu 

31.12.2017 nezapísaných 656  listín (Tab. Mer 2-04, str. 1).  

Pracovníčky oddelenia zápisov práv k nehnuteľnostiam v priebehu celého sledovaného 

obdobia zapísali všetky doručené verejné a iné listiny v zákonom určenej lehote (Tab. 3, 

str.6). 

Vývoj zápisu verejných a iných listín do katastra nehnuteľností od 1.1.1993 do konca 

sledovaného obdobia je v Mer 2-04, str. 1 a porovnanie počtu došlých a zapísaných listín do 

katastra nehnuteľností v priebehu sledovaného obdobia poskytuje graf 4. 

2.3.2. Konanie o povolení vkladu a zápis vkladových listín do katastra   

nehnuteľností 

 

Za obdobie od 1.1.1993 do 31.12.2017 bolo právoplatne skončených 61 056 

rozhodnutí o vkladovom konaní.   

V období  I.  – IV.  štvrťrok 2017 bolo na katastrálny odbor doručených 2703  návrhov 

na vklad do katastra nehnuteľností. Právoplatne skončených povolením vkladu vrátane zápisu 

do katastra nehnuteľností bolo 2727 konaní o návrhu na vklad, skončených zamietnutím 

vkladu bolo 31 a skončených zastavením konania bolo 27 konaní. Skončených vkladových 

konaní bolo spolu 2785 a ostalo nevybavených 207 podaní, pričom pri všetkých konaniach 

bola zákonom stanovená lehota dodržaná. Prerušených konaní návrhov na vklad bolo 677 

(Tab. Mer 2-04, str. 2).   

 

V sledovanom období sa zvlášť evidovali aj urýchlené konania o návrhu na vklad 

v lehote do 15 dní (§ 32 ods. 3 katastrálneho zákona). Z celkového počtu 2703 doručených 

návrhov na vklad od začiatku roka, bolo doručených 44 návrhov s urýchleným konaním a 46 

právoplatne skončených. 

 Počet návrhov v lehote do 20 dní (§ 32 ods. 2 katastrálneho zákona) bolo doručených 

293 a skončených bolo 266 konaní.  Počet návrhov v lehote do 30 dní (§ 32 ods. 1 

katastrálneho zákona) bolo doručených 2366 a skončených bolo 2473  konaní.  

Vyhodnotenie vkladových konaní a % vyjadrenie je uvedené v Tab. 3, str. 10.      

 

Počet opravných prostriedkov pri vkladových konaniach v sledovanom období bolo 

proti rozhodnutiu o zamietnutí vkladu – 2, proti rozhodnutiu o zastavení – 3, vybavených 

autoremedúrou – 4, odstúpených odvolaciemu súdu - 0, odstúpených nadriadenému orgánu – 

2. Potvrdených súdom bolo 9 rozhodnutí, potvrdených nadriadeným orgánom boli 3 

rozhodnutia a 1 rozhodnutie bolo zrušené nadriadeným orgánom. Celkom za sledované 



5 

 

obdobie je nevybavené ešte 1 rozhodnutie, proti ktorým boli podané opravné prostriedky 

(Tab. Mer 2-04, str. 2).  

 

Na katastrálny odbor bolo za sledované obdobie z 2703 všetkých doručených návrhov 

na vklad elektronicky doručených 1059 podaní so zaručeným elektronickým podpisom (ZEP). 

Z tohto počtu  bolo 222 návrhov na vklad  do katastra nehnuteľností. Vybavených návrhov na 

vklad je 214 (Tab. 3, str. 12).  

Za konania o  návrh na vklad bol uhradený správny poplatok v celkovej sume 170 149 

€, z toho oslobodených od správneho poplatku bolo 1914 € a spoplatnených návrhov na vklad 

bolo vo výške 168 235 €  (Tab. 3, str. 13f). 

 

Zamestnanci oddelenia zápisov práv k nehnuteľnostiam, ktorí majú odbornú 

spôsobilosť na povoľovanie návrhov na vklad povolili doručené vklady v zákonom 

stanovených lehotách (Tab. 3, str. 6). 

 

Celkový vývoj konania o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra 

nehnuteľností od 1.1.1993 je zobrazený v Tab. Mer 2-04, str. 2  a v Tab. 3, str. 10.  

 

Porovnanie počtu došlých a právoplatne skončených návrhov na vklad v priebehu 

sledovaného obdobia poskytuje graf č. 3. 

2.3.3. Oprava chýb v katastrálnom operáte 

 

V sledovanom období katastrálny odbor vykonával opravy chýb v katastrálnom 

operáte na základe podania alebo z vlastného podnetu vydaním rozhodnutia (formálnym 

spôsobom) v 74 prípadoch, bez rozhodnutia (neformálnym spôsobom) vykonal opravy chýb 

v 7 prípadoch. Doba najdlhšie vybavovanej požiadavky v hodnotenom období bola 3 mesiace 

(Tab. 3, str.6). Na tieto práce bolo vynaložených 1259 skutočných hodín (SH) (Tab. 9).  

2.3.4. Identifikácia parciel pre fyzické a právnické osoby a súdnych komisárov 

 

Identifikácií parciel bolo v priebehu sledovaného obdobia vyhotovených na základe 

žiadostí 25. Z uvedeného počtu boli 3 identifikácie k reštitúcii. Všetky identifikácie boli 

vyhotovené v termíne do 1 mesiaca. 

Prehľad maximálnych dodacích termínov je uvedený v Tab. 3, str. 6 a počet 

identifikácií v Tab. 3, str.11. 

2.3.5. Úradné overovanie geometrických plánov a iných výsledkov geodetických            

a kartografických činností 

 

V sledovanom období bolo úradne overených 511 geometrických plánov, na ktorých 

bolo vynaložených 769 skutočných hodín. Z uvedeného počtu boli 2 GP oslobodené od 

správneho poplatku. 

Všetky geometrické plány boli úradne overené v stanovenej lehote 7 dní – 

geometrické plány, resp. 14 pracovných dní – pri GP väčšieho rozsahu a 20 pracovných dní - 

úradné overovanie iných výsledkov geodetických a kartografických činností – výsledné 

elaboráty geodetických činností pre projekty PPÚ. 

Vrátených na opravu bolo 207 geometrických plánov, čo predstavuje 40 % chybovosť. 

Za overené plány bol uhradený správny poplatok v celkovej sume 14 328  €, z toho 

oslobodených od správneho poplatku v celkovej sume 61 € a za správny poplatok v celkovej 

sume 14 267 €. (Tab.3, str.13f). 
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Z iných geodetických činností boli úradne overené ďalšie geodetické a kartografické 

činností v počte 12. 

 

Na tieto práce bolo vynaložených 271 skutočných hodín (SH) (Tab. 9). 

Prehľad o počtoch a lehotách overených geometrických plánov dáva Tab. 3, str. 6 a Tab.  9. 

2.3.6. Poskytovanie informácií z katastra nehnuteľností 

 

V priebehu I. - IV.  štvrťroka  2017 boli z katastrálneho operátu poskytnuté informácie 

v nasledovnom zložení a finančnom ohodnotení ( Tab. č. 3 str.11): 

- informácie pre fyzické a právnické osoby – K1 - spoplatňované podľa zákona o správnych   

poplatkoch:                                              počet   –  1851   /  24 388 € 

 

- informácie pre právnické osoby – K2 - oslobodené od správnych poplatkov podľa  zákona o 

správnych poplatkoch:                      počet   –     121  /  9 479  € 

 

- informácie pre súdnych komisárov - K3 - oslobodené od správnych poplatkov podľa  

zákona  

o správnych poplatkoch:                      počet   –     556  /  101 451  € 

                                     

 

-   informácie podľa ponukového cenníka ÚGKK SR spoplatnené:       

             počet  –           0   /        0 € 

 

-   informácie podľa ponukového cenníka ÚGKK SR oslobodené:      

            počet  –            0   /        0 € 

 

-   hromadné poskytovanie údajov podľa ponukového cenníka ÚGKK SR spoplatnené: 

                   počet  –            0  /        0 € 

 

-   hromadné poskytovanie údajov podľa ponukového cenníka ÚGKK SR oslobodené: 

                   počet  –           12 / 22 654 € 

 

-   informácie podľa zákona o verejnom prístupe k informáciám:        

                                                                        počet  –          0 

 

Na základe usmernenia ÚGKK SR č. LPO-5504/2013 z 26.8.2013 vo veci „Zmluva 

o poskytovaní hromadných údajov z KN správou katastra“  katastrálne odbory od 1.10.2013 

neposkytujú údaje z katastra nehnuteľností podľa ponukového cenníka pre obce, mestá a iné 

subjekty. Tieto informácie poskytujú na základe písomnej dohody len pre odbory Okresného 

úradu Žiar nad Hronom. 

Prehľad o poskytovaných informáciách z katastra nehnuteľností vyjadruje Tab. 3, str. 

11 a graf 2. 

   

Poskytovanie e LV pre Slovenskú poštu, a.s.: 

V sledovanom období bolo celkovo poskytnutých Slovenskej pošte, a.s. 126 

elektronických LV. 

 

2.4. Obnova katastrálneho operátu (OKO) 
 

2.4.1 OKO novým mapovaním  

2.4.2 Obnova katastrálnych máp vyhotovením duplikátu v elektronickej forme  
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2.4.3 Konanie o námietkach a vyhlasovanie platnosti nových operátov 

 

Katastrálny odbor obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním, obnovu 

katastrálnych máp vyhotovením duplikátu a konanie o námietkach a vyhlasovanie platnosti 

nových operátov v hodnotenom období nevykonával. 

 

2.5     Správa centrálnej databázy KN a katastrálneho portálu 

 

Aktualizácia centrálnej databázy a katastrálneho portálu sa vykonáva denne prenosom 

údajov súborov popisných informácií katastra nehnuteľností (SPI KN) a súborov 

geodetických informácií katastra nehnuteľností (SGI KN) z katastrálneho odboru 

automatizovane prostredníctvom WAN siete. 

 

2.6. Sumarizácia 

 

Katastrálny odbor v súlade s "Časovým harmonogram na spracovanie sumárnych 

údajov o pôdnom fonde podľa údajov katastra nehnuteľností k 1.1.2017",  s Usmernením 

ÚGKK SR č. KO-7278/2009 zo dňa 5.11.2009 a v zmysle zákonov NR SR č. 220/2004 Z. z. 

v platnom znení a č. 326/2006 Z. z. v platnom znení vykonal ku dňu 31.12.2017 za sledované 

obdobie kontrolu zosúladenia prírastkov a úbytkov poľnohospodárskej pôdy podľa 

právoplatných rozhodnutí Okresného úradu Žiar nad Hronom, odboru pozemkového a 

lesného. 

 

2.8 OPIS – ESKN 

2.8.2. ESKN – CERS Inventarizácia spisov 

 

Operačný program informatizácie spoločnosti (OPIS)  

Elektronické služby katastra nehnuteľností  (ESKN) 

Centrálne elektronické registratúrne stredisko (CERS) 

 

V rámci Banskobystrického kraja bola inventarizácia spisov registra „V“ za roky 1993-2006 

ukončená v roku 2010. Na základe harmonogramu prevozu navrhnutého ÚGKK SR boli 

v auguste 2013 odvezené všetky zinventarizované spisy z katastrálneho odboru Okresného 

úradu Žiar nad Hronom do Centrálneho elektronického registratúrneho strediska (CERS) 

v Liptovskom Mikuláši v počte 27 097. Od dňa 22.05.2015 prestali byť z CERS poskytované 

elektronické kópie spisov ako aj zasielanie ich originálov. Podľa informácie ÚGKK SR zo 

dňa 20.9.2016: V súčasnej dobe nie je možné požadované listiny zo spisov poskytnúť, keďže 

vlastník budovy, v ktorej sa nachádza Centrálne elektronické registratúrne stredisko (CERS), 

bráni v prístupe k listinám, ktoré sú v ňom uložené. Úrad geodézie, kartografie a katastra 

Slovenskej republiky sa snaží túto situáciu vyriešiť, ale momentálne nevie odhadnúť, v akom 

časovom horizonte bude zo strany vlastníka predmetnej budovy umožnený prístup k listinám 

uloženým v Centrálnom elektronickom registratúrnom stredisku. 

 

 

 

9. Príjmy z geodetických, kartografických a katastrálnych činností 
 

9.1. Hodnotové vyjadrenie výkonov katastrálneho odboru  
 

V zmysle „Plánu vecných úloh na rok 2017“ boli hodnotové výkony katastrálneho 

odboru v I. – IV. štvrťroka 2017  podľa Tab. 9 nasledovné: 
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- rozhodovanie o povolení vkladov vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam     -  170 149 € 

(pri použití 2000 SH)    

z toho oslobodené od správneho poplatku                        -    1 914 €  

 (pri použití 35 SH)  

- úradné overovanie geometrických plánov a iných g. a k. činností              -   14 328 € 

 (pri použití 1040  SH) 

z toho   oslobodené od správneho poplatku                                                                      61 €                      

- poskytovanie údajov z katastra nehnuteľností celkom za                                  157 970  € 

(pri použití 3 979 SH)  

    z toho správne poplatky:          -  135 316 € 
 spoplatnené             -  24 388 € 

 a oslobodené od poplatkov                  - 110 930 € 

    z toho  

podľa ponukového cenníka za hromadné poskytovanie informácií celkom  -   22 654  € 
spoplatnené                      -            0 € 

a oslobodené od poplatkov                 -    22 654 € 

     spolu za poskytnuté informácie oslobodené od poplatkov              - 133 584 € 

 

Za všetky vecné úlohy boli poskytnuté výkony v hodnotovom vyjadrení spolu za:   

                        -  342 447 €   

        z toho spolu oslobodené od správnych poplatkov                                      -  135 559 € 

 

  Zo všetkých výkonov sa na spoplatňovaní najviac podieľa rozhodovanie o návrhu na 

vklad a poskytovanie údajov z katastra nehnuteľností a najviac výkonov oslobodených od 

správnych poplatkov sa poskytuje pri vydávaní informácií z katastra nehnuteľností.  

 

10. Ďalšie úlohy 
     

            Mimoriadne úlohy rezortu 

 Katastrálny odbor v mesačných intervaloch v zmysle platných usmernení, ktoré boli 

vydané k čisteniu a odstraňovaniu chýb v súboroch popisných informácií katastra 

nehnuteľností (SPI KN) a súbore geodetických informácií katastra nehnuteľností (SGI KN) 

priebežne zasielal výsledky svojej činnosti na Okresný úrad Banská Bystrica, katastrálny 

odbor. Za sledované obdobie sa odstraňovali chyby a varovania, ktoré vznikli pri činnosti 

katastrálneho odboru.  
 

Odstraňovanie chýb z kontroly konzistencie SPI (KaPor) 

V hodnotenom období katastrálny odbor priebežne odstraňoval varovania a chyby 

konzistencie súboru popisných informáciu podľa zverejneného zoznamu chýb na informačnej 

stránke rezortu GKK na intranete – chyby z importu na KaPor (katastrálny portál).  

 

 

Odstraňovanie chýb a doplnenie chýbajúcich údajov SGI KN 

 Prehľad o stave vektorových katastrálnych máp katastrálneho odboru Okresného úradu 

Žiar nad Hronom zatriedený podľa jednotlivých katastrálnych území je spracovaný v tabuľke 

– Kontrola SGI_6.  V okrese Žiar nad Hronom je spracovaných 86 súborov VKM a 3 súbory 

SPM ( súbor prevzatých meraní), z toho je vyhlásených 86 VKM (43 KN a 43 UO). 

  

Vyhodnotenie  čistenia SPI KN  
Ku dňu 18.12.2017  je evidovaných  60 chýb a 10 varovaní  – zo súboru migra613total ( z 

FTP BA) 

Zistené chyby a  varovania v SPI KN sa odstraňujú priebežne.  
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        Zlučovanie podielov na LV, zlučovanie LV, stotožňovanie LV 

         V zmysle usmernení č. USM_UGKK SR 14/2012 a USM_UGKK SR_40/2013 sa 

vykonáva zlučovanie podielov na LV, zlučovanie LV a následné stotožňovanie LV.  

        V zmysle usmernenia č. 40/2013 sa stotožňujú originály listov vlastníctva s listami 

vlastníctva v databáze ISKN. Celkove bolo stotožnených 23 955 LV ku dňu 18.12.2017, čo 

predstavuje  62,52 %. Stotožňovanie bolo ukončené v 19 katastrálnych územiach - Bartošova 

Lehôtka, Bukovina, Dolná Trnávka, Dolná Ves, Dolná Ždaňa, Hliník nad Hronom, Horná 

Ves, Horná Trnávka, Hronská Dúbrava, Ihráč, Jalná, Janova Lehota, Lúčky, Lehôtka pod 

Brehmi, Kosorín, Jastrabá, Kopernica, Kľačany a  Lutila.   

 

11. Záver  
 

Vývoj plnenia výkonov jednotlivých úloh vyplývajúcich z „Plánu vecných úloh na rok 

2017“ vyplýva z prehľadu o plnení ročného plánu vecných úloh (Tab. 9) za sledované 

obdobie a zodpovedá použitému časovému fondu pracovnej doby.  

 

K prehľadu uvádzame plnenie niektorých dominantných úloh z ročného plánu:  

- registratúra katastrálnych podaní tvorí 8 % s použitím 1907 SH 

- rozhodovanie o návrhu na vklad a ďalšie činnosti súvisiace s vkladovým konaním tvoria 

20 % s použitím 4875 SH, 

- zápis listín do katastra nehnuteľností tvorí 24 % s použitím 5833 SH, 

- PPÚ – jednania, zápis projektov pozemkových úprav tvorí 3 % s použitím 733 SH, 

- oprava chýb v katastrálnom operáte tvorí 5 % s použitím 1259 SH, 

- činnosti pre spravovanie ISGKK tvoria 1 % s použitím 164 SH a ostatné činnosti tvoria 

8 % s použitím  2014 SH, 

- úradné overovanie geometrických plánov a iných vybraných výsledkov geodetických 

a kartografických činností tvoria 5 % s použitím 1040 SH,  

- aktualizácia vektorových máp, tvorba vektorových máp, a tvorba a aktualizácia súboru 

prevzatých meraní (SPM) k VKMn tvoria 1 % s použitím 315 SH, 

- štátna dokumentácia tvorí 6 % s použitím 1480 SH, 

- poskytovanie informácií z katastra tvorí 17 % s použitím 3979 SH, 

- mimoriadne úlohy rezortu tvoria 2 % s použitím 386 SH. 

 

Použitie časového fondu na plnení vyššie uvedených vecných úloh a ich % vyjadrenie 

znázorňuje graf 1.  

 

Okresný úrad Žiar nad Hronom, katastrálny odbor  plní všetky zákonom stanovené 

lehoty na daných úlohách ako aj ďalšie úlohy, ktoré sú pre spravovanie katastra a službu 

občanom dôležité (tab. str. 1-5: Vývoj neplnenia osobitne sledovaných úloh KN).  

 

 

 

 

 

 

       Ing. Mária Kováčová            

                                 vedúca katastrálneho odboru  
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Prílohy: 
 

 

1. Tabuľka Mer 2-04  (v texte Tab. Mer 2-04 str. 1 a str.2):  

Výkaz osobitne sledovaných úlohách v katastri nehnuteľností:   

1. zápis verejných listín a iných listín záznamom do KN -  str.1,                 

2. konanie o povolení vkladu a zápis vkladových listín do KN - str.2 

 

2. Tabuľka 2a (v texte Tab. 2a):  

PPÚ, RPS, RVP, ZRPS v kompetencii MP SR (OÚ ZH - PLO) 

 

3. Tabuľka 3 strana 6 (v texte Tab. 3, str.6):  

Prehľad zabezpečovania osobitne sledovaných úloh za katastrálny odbor 

 

4. Tabuľka 3 strana 10 (v texte Tab. 3, str.10):  

Vyhodnotenie konaní o návrhu na vklad 

 

5. Tabuľka 3 strana 11 (v texte Tab. 3, str.12):  

Hodnotové vyjadrenie poskytovaných informácií z KN 

 

6. Tabuľka 3 strana 12 (v texte Tab. 3, str.12):  

Počet katastrálnych konaní doručených elektronicky  
 

7. Tabuľka 3 str. 13f (v texte Tab. 3, str.5): 

Spoplatňovanie katastrálnych konaní 

 

8. Tabuľka 7 (v texte Tab. 7 str.2a):  

Prehľad tvorby a aktualizácie súborov vektorových katastrálnych máp a súboru 

prevzatých meraní – str.2a 

 

9. Tabuľka 9 (v texte Tab. 9):  

Plán vecných úloh na rok 2015 

 

10. Vývoj neplnenia osobitne sledovaných úloh katastra nehnuteľností na základe úlohy 

č. 2 – PV/2012 (v texte tab. str.1 - 5) 

 

11. Graf 1 Plnenie vecných úloh na úseku KN (v texte graf 1) 

 

12. Graf 2 Poskytovanie informácií z KN (v texte graf 2) 

 

13. Graf 3 Porovnanie počtu návrhov na vklad (v texte graf 3)  

 

14. Graf 4 Porovnanie počtu zápisu verejných listín a iných listín do katastra (v texte 

graf 4) 

 

 

 

 

 


