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Z Á  K O N

z  22. sep tem bra 2003,

kto rým sa mení a do pĺ ňa zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 215/1995 Z. z. o geo dé zii
a kar to gra fii a o zme ne a do pl ne ní zá ko na č. 455/1991 Zb. o živ nos ten skom pod ni ka ní

(živ nos ten ský zá kon) v zne ní ne skor ších pred pi sov

Ná rod ná rada Slo ven skej re pub li ky sa uznies la na
tom to zá ko ne:

Čl. I

Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 215/1995 Z. z. o geo dé zii a kar to gra fii sa mení a do -
pĺ ňa tak to: 

1. V § 2 od se ky 3, 4 a 12 zne jú:
 „(3) Geo de tic ké zá kla dy sú geo de tic ké body prie sto -

ro vej sie te, tri go no met ric kej sie te, ni ve lač nej sie te
a gra vi met ric kej sie te a sys tém pros tried kov de fi nu jú -
cich ich pa ra met re v prie sto re a čase s pred pí sa nou
pres nos �ou, do ku men tá ciou a s po u ži tím zá kon ných
me ra cích jed no tiek.

  (4) Po dro bné bo do vé pole je sú bor geo de tic kých bo -
dov a do čas ne sta bi li zo va ných bo dov, do pĺ ňa jú ci body
geo de tic kých zá kla dov na hus to tu pot reb nú na  podrob -
né me ra nie ale bo vy ty čo va nie; delí sa na  podrob né prie -
sto ro vé bo do vé pole, po dro bné po lo ho vé bo do vé pole,
po dro bné výš ko vé bo do vé pole a po dro bné tia žo vé bo -
do vé pole.

(12) Zá klad ná báza úda jov pre geo gra fic ký in for mač ný
sys tém je mo del re ál ne ho sve ta a k nemu sa  vz�a hujúcich 
ja vov s ča so vý mi as pek tmi, s úrov ňou  podrob ností zod -
po ve da jú cou ob sa hu Zá klad nej mapy Slo ven skej re pub -
li ky v mier ke 1:10 000, ob sa hu jú ci in for má cie spra cú va -
né po čí ta čom, kto ré po pi su jú pre zen to va ný mo del,
de fi nu jú jeho po lo hu, tvar, vlast nos ti, spo je nia po mo cou
prie sto ro vo lo ka li zo va ných vz�a hov, as pek ty kva li ty
umož ňu jú ce ana ly zo va nie ja vov a gra fic ké pre zen tá cie.“.

2. § 2 sa do pĺ ňa od sek mi 14 až 16, kto ré zne jú:
„(14) In ži nier ska geo dé zia je bu do va nie vy ty čo va cích

sie tí, vy ty čo va nie a kon trol né me ra nie do dr žia va nia
prie sto ro vej po lo hy sta veb ných ob jektov, vy ty čo va nie
a kon tro la geo met ric kých pa ra met rov prie my sel ných
ob jektov a za ria de ní a za me ra nie úze mia pre pro jekt
a po re a li zač né za me ra nie sta vieb.

 (15) Štan dar di zá cia geo gra fic ké ho náz vo slo via je
sú bor opat re ní za bez pe ču jú ci jed not nos� geo gra fic -
kých ná zvov a zá väz nos� ich po u ží va nia.

 (16) Per ma nent ná služ ba glo bál nych na vi gač ných
sa te lit ných sys té mov je sie� ko o pe ru jú cich sta níc, kto -
rá spra cú va a v re ál nom čase pos ky tu je geo cen tric ké
sú rad ni ce na pres nú lo ka li zá ciu ob jektov a ja vov.“.

3. V § 3 sa za slo vá „ka tas trál ne úra dy,“ vkla da jú slo -
vá „sprá vy ka tas tra,“.

4. V § 4 ods. 1 písm. b) sa za slo vá „ka tas trál ne úra -
dy“ vkla da jú slo vá „a sprá vy ka tas tra“. 

5. V § 4 ods. 2 písm. c) sa vy púš �a jú slo vá „ods. 1
písm. a), b), c), d) a e)“.

6. V § 4 ods. 2 písm. d) sa na kon ci pri pá ja jú tie to slo -
vá: „a zria ïo va nie po dro bné ho po lo ho vé ho bo do vé ho
po¾a pre ob no vu ka tas trál ne ho ope rá tu no vým ma po -
va ním,“. 

7. V § 4 ods. 2 sa do pĺ ňa pís me na mi m) a n), kto ré
zne jú:

„m) vy ko ná va štát ny do zor nad do dr žia va ním toh to zá -
ko na, naj mä pri po u ží va ní štan dar di zo va ných geo -
gra fic kých ná zvov, pri vy u ží va ní štát nej do ku men tá -
cie a pri auto ri zač nom ove ro va ní vy bra ných
geo de tic kých a kar to gra fic kých čin nos tí; štát ny do -
zor vy ko ná va úrad pros tred níc tvom ka tas trál nej in -
špek cie,2a)

n) za bez pe ču je tvor bu a pre vádz ko va nie per ma nent nej
služ by glo bál nych na vi gač ných sa te lit ných sys té -
mov.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 2a znie:
„

2a
) § 13 až 15 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky

č. 162/1995 Z. z. o ka tas tri ne hnu te¾ nos tí a o zá pi se
vlast níc kych a iných práv k ne hnu te¾ nos tiam (ka tas trál ny
zá kon) v zne ní ne skor ších pred pi sov.“.

8. V § 4 od sek 3 znie:
„(3) Ka tas trál ny úrad ok rem pô sob nos ti usta no ve nej

oso bit ným zákonom1) vy dá va pre u ka zy opráv ňu jú ce
za mest nan cov úra du, za mest nan cov ka tas trál nych
úra dov a fy zic ké oso by a práv nic ké oso by vy ko ná va jú ce 
geo de tic ké a kar to gra fic ké čin nos ti a ich za mest nan cov 
na vstup a vjazd na cu dzie ne hnu te¾ nos ti. Plat nos� pre -
u ka zu na vstup a vjazd na cu dzie ne hnu te¾ nos ti je naj -
viac troj roč ná.“.

9. V § 4 sa za od sek 3 vkla dá nový od sek 4, kto rý znie:
„(4) Sprá va ka tas tra ok rem pô sob nos ti usta no ve nej

oso bit ným zákonom1)
a) spra vu je po dro bné po lo ho vé bo do vé pole,
b) štan dar di zu je geo gra fic ké náz vo slo vie pod ¾a § 18

ods. 3,
c) pre be rá, zhod no cu je, do ku men tu je, ar chi vu je a  sprí -

stupňuje vý sled ky vy bra ných geo de tic kých a kar to -
gra fic kých čin nos tí,
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d) úrad ne ove ru je vý sled ky vy bra ných geo de tic kých
a kar to gra fic kých čin nos tí,

e) pos ky tu je z ka tas trál ne ho ope rá tu úda je pot reb né
na tvor bu, ak tu a li zá ciu a vy dá va nie zá klad ných
štát nych ma po vých diel, máp územ né ho a správ ne -
ho čle ne nia Slo ven skej re pub li ky a na tvor bu a ak tu -
a li zá ciu zá klad nej bázy úda jov pre geo gra fic ký in for -
mač ný sys tém or ga ni zá cii zria de nej úra dom,

f) pre jed ná va prie stup ky a po ru še nia po riad ku pri vy -
ko ná va ní čin nos tí na úse ku geo dé zie a kar to gra fie.“.

Do te raj šie od se ky 4 až 8 sa ozna ču jú ako od se ky 5 až 9.

10. § 5 znie:

„§ 5

(1) Spô so bi los� vy ko ná va� geo de tic ké a kar to gra fic ké 
čin nos ti má fy zic ká oso ba, kto rá má úpl né vy so ko škol -
ské vzde la nie v od bo re geo dé zie a kar to gra fie, úpl né
stred né geo de tic ké a kar to gra fic ké vzde la nie ale bo roz -
hod nu tie o uzna ní od bor nej kva li fi ká cie vy da né pod ¾a
oso bit né ho pred pi su.2b)

(2) Spô so bi los� vy ko ná va� geo de tic ké a kar to gra fic ké 
čin nos ti pod ¾a oso bit né ho predpisu2c) má fy zic ká oso -
ba, kto rá spĺ ňa pod mien ky pod ¾a od se ku 1 a má tri
roky pra xe v od bo re, ale bo má prax v od bo re uzna nú
pod ¾a roz hod nu tia vy da né ho na zá kla de oso bit né ho
pred pi su.2b)

(3) Spô so bi los� vy ko ná va� geo de tic ké a kar to gra fic ké 
čin nos ti pod ¾a oso bit né ho predpisu2c) má práv nic ká
oso ba, kto rej zod po ved ný zá stup ca spĺ ňa pod mien ky
pod ¾a od se ku 1 a má tri roky pra xe v od bo re, ale bo má
prax v od bo re uzna nú pod ¾a roz hod nu tia vy da né ho na
zá kla de oso bit né ho pred pi su.2b)“.

Po znám ky pod čia rou k od kazom 2b a 2c zne jú:
„2b) Zá kon č. 477/2002 Z. z. o uzná va ní od bor ných kva li fi ká cií

a o do pl ne ní zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 145/1995 Z. z. o správ nych po plat koch v zne ní ne skor ších
pred pi sov.

2c) Zá kon č. 455/1991 Zb. o živ nos ten skom pod ni ka ní (živ nos -
ten ský zá kon) v zne ní ne skor ších pred pi sov.“.

11. V § 6 písm. e) sa na kon ci pri pá ja jú tie to slo vá:
„v roz sa hu nad 0,025 km2,“.

12. V § 6 písm. f) sa na kon ci pri pá ja jú tie to slo vá:
„v roz sa hu nad 0,025 km2,“.

13. V § 6 písm. i) sa na kon ci pri pá ja jú tie to slo vá:
„ok rem me ra nia a zo bra ze nia pred me tov sku toč né ho
vy ho to ve nia jed no du chých sta vieb a drob ných sta vieb
a zmien tých to stavieb3a),“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 3a znie:
„3a) § 139b ods. 1, 5 a 6 zá ko na č. 50/1976 Zb. o územ nom

plá no va ní a sta veb nom po riad ku (sta veb ný zá kon) v zne ní
ne skor ších pred pi sov.“.

14. V § 6 písm. j) sa na kon ci pri pá ja jú tie to slo vá:
„kto ré sú bu do va né a ak tu a li zo va né pre pot re by štát -
nych or gá nov a or gá nov územ nej samo sprá vy.“.

15. V § 7 ods. 2 pís me no a) znie:
„a) má vy so ko škol ské vzde la nie dru hé ho stup ňa v štu -

dij nom od bo re geo dé zia a kar to gra fia ale bo vzde la -

nie uzna né na zá kla de roz hod nu tia vy da né ho pod ¾a 
oso bit né ho predpisu2b) a po na do bud nu tí vy so ko -
škol ské ho vzde la nia pä� ro kov od bor nej pra xe vo
vy bra ných geo de tic kých a kar to gra fic kých čin nos -
tiach pod ¾a § 6 písm. a) až e) ale bo prax uzna nú
pod ¾a roz hod nu tia vy da né ho na zá kla de oso bit né ho 
predpisu2b) a“.

16. V § 8 sa za slo vá „pod ¾a § 6 písm.“ vkla da jú slo -
vá „d), e),“. 

17. § 9 vrá ta ne nad pi su znie:

„§ 9

Úrad né ove re nie vý sled kov vy bra ných
geo de tic kých  a kar to gra fic kých čin nos tí

(1) Vý sled ky vy bra ných geo de tic kých a kar to gra fic -
kých čin nos tí pod ¾a § 6 písm. a), b) a e), kto ré sa pre be -
ra jú do štát nej do ku men tá cie, mu sia by� ove re né aj
sprá vou ka tas tra (ïa lej len „úrad né ove re nie“). Vý sled -
ky vy bra ných geo de tic kých a kar to gra fic kých čin nos tí
pod ¾a § 6 písm. d), ok rem vý sled kov zria ïo va nia a ak tu -
a li zá cie bo dov geo de tic kých zá kla dov, mu sia by� úrad -
ne ove re né.

(2) Úrad né ove re nie vy ko ná va v mene sprá vy ka tas -
tra za mest na nec ka tas trál ne ho úra du, kto rý má oso -
bit nú od bor nú spô so bi los�. 

(3) Úrad né ove re nie a auto ri zač né ove re nie ne smie
vy ko na� tá istá fy zic ká oso ba.“.

18. V § 11 ods. 1 sa slo vá „Ka tas trál ne úra dy“ na hrá -
dza jú slo va mi „Sprá vy ka tas tra“.

19. V § 11 sa vy púš �a od sek 5.

20. V § 12 ods. 2 písm. c) sa slo vá „s ka tas trál nym
úra dom“ na hrá dza jú slo va mi „so sprá vou ka tas tra“.

21. V § 12 ods. 2 pís me no f) znie:
„f) bez plat ne odo vzda� vý sled ky me ra nia ale bo di gi ta li -

zá cie a zo bra ze nia pred me tov, kto ré sa pre be ra jú do 
zá klad ných štát nych ma po vých diel s ve¾ kou mier -
kou v roz sa hu nad 0,025 km2 do štát nej do ku men -
tá cie do 30 dní od ich vy ho to ve nia; táto po vin nos�
sa ne vz�a hu je na fy zic ké oso by a práv nic ké oso by,
kto ré vy ko ná va jú geo de tic ké a kar to gra fic ké čin -
nos ti pre pot re by ob ra ny štá tu a na fy zic ké oso by
a práv nic ké oso by, kto ré vy ko ná va jú me ra nie a zo -
bra ze nie pred me tov pred za ča tím vý stav by.“.

22. V § 13 sa vy púš �a jú slo vá „ods. 1 písm. a), b), c),
d) a e)“. 

23. Nad pis nad § 14 znie: „Vstup ale bo vjazd na ne -
hnu te¾ nos�“.

24. V § 14 od sek 1 znie:
„(1) Fy zic ké oso by a práv nic ké oso by, kto ré vy ko ná -

va jú ale bo kon tro lu jú geo de tic ké čin nos ti, sú opráv ne -
né po pred chá dza jú com upo zor ne ní vlast ní ka, prí pad -
ne inej opráv ne nej oso by,9) v ne vy hnut nej mie re
vstu po va� ale bo vchá dza� do prav ným pros tried kom na
ich ne hnu te¾ nos ti. Pri vstu pe ale bo vjaz de sú fy zic ké
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oso by a práv nic ké oso by po vin né pre u ká za� sa pre u ka -
zom opráv ňu jú cim na vstup na cu dzie ne hnu te¾ nos ti
a dba� na to, aby čo naj me nej po ru šo va li vlast níc ke
a iné vec né prá va.“.

25. V § 14 ods. 2 sa vy púš �a jú slo vá „Ar má dy Slo ven -
skej re pub li ky“.

26. V § 14 ods. 3 sa za slo vo „vstup“ vkla da jú slo vá
„ale bo vjazd“.

27. V § 16 ods. 2 sa slo vá „ka tas trál ne mu úra du“ na -
hrá dza jú slo va mi „sprá ve ka tas tra“.

28. V § 18 ods. 1 sa slo vá „na zá klad ných štát nych
ma po vých die lach s mier kou 1:10 000 a men šou“ na -
hrá dza jú slo va mi „ , kto ré sú ob sa hom zá klad nej bázy
úda jov pre geo gra fic ký in for mač ný sys tém,“.

29. V § 18 ods. 3 sa slo vá „ka tas trál ny úrad“ na hrá -
dza jú slo va mi „sprá va ka tas tra“.

30. V § 18 ods. 4 sa slo vá „ka tas trál ny úrad“ na hrá -
dza jú slo va mi „sprá va ka tas tra“.

31. V § 18 sa za od sek 4 vkla dá nový od sek 5, kto rý
znie:

„(5) Ne prí pust né sú ná zvy ne sí del ných geo gra fic kých 
ob jektov, kto ré sú dlhé, po zos tá va jú ce z viac ako troch
pl no výz na mo vých slov, urá ža jú ce mrav nos�, ná bo žen -
ské ale bo ná rod nost né cí te nie, ja zy ko vo ne správ ne
a ne pri lie ha vé vzh¾a dom na his to ric ký vý vin úze mia.“.

Do te raj šie od se ky 5 až 7 sa ozna ču jú ako od se ky 6 až 8.

32. V § 19 ods. 2 sa slo vá „ka tas trál ny mi úrad mi“ na -
hrá dza jú slo va mi „sprá va mi ka tas tra“.

33. Za § 20 sa vkla dá § 20a, kto rý vrá ta ne nad pi su
znie:

„§ 20a

Sú čin nos� pri spra vo va ní zá klad nej bázy
úda jov pre geo gra fic ký in for mač ný sys tém

Štát ne or gá ny a štát ne  roz poč to vé or ga ni zá cie sú po -
vin né
a) po u ží va� zá klad nú bázu úda jov geo gra fic ké ho in for -

mač né ho sys té mu na bu do va nie te ma tic kých in for -
mač ných sys té mov,

b) bez plat ne pos kyt nú� úda je o vzni ku, zme ne ale bo
zá ni ku zá klad ných vlast nos tí ob jektov a ja vov, kto ré
sú ob sa hom zá klad nej bázy úda jov pre geo gra fic ký
in for mač ný sys tém práv nic kej oso be zria de nej úra -
dom,

c) bez plat ne pos kyt nú� le tec ké me rač ské sním ky a ich
orien tač né pa ra met re na vy u ži tie pre zá klad nú bázu
úda jov geo gra fic ké ho in for mač né ho sys té mu práv -
nic kej oso be zria de nej úra dom.“.

34. § 21 znie:

„§ 21

(1) Pre vádz ko va te¾ pos ky tu je sú bo ry úda jov z auto -
ma ti zo va né ho in for mač né ho sys té mu geo dé zie, kar to -

gra fie a ka tas tra (ïa lej len „sú bo ry“) na tech nic kých
no si čoch v elek tro nic kej for me ale bo  vzdia le ný prí stup
k sú bo rom po mo cou po čí ta čo vej sie te pre iné fy zic ké
oso by ale bo práv nic ké oso by na zá kla de zmlu vy.

(2) Ak pos ky to va né sú bo ry ob sa hu jú osob né údaje14)
o fy zic kej oso be, zve rej ňu jú sa len úda je o jej mene
a priez vis ku, dá tu me na ro de nia a mies te tr va lé ho po -
by tu.

(3) Osob né úda je o fy zic kej oso be spra vo va né v auto -
ma ti zo va nom in for mač nom sys té me geo dé zie, kar to -
gra fie a ka tas tra sú zís ka va né a spra cú va né pod ¾a oso -
bit né ho pred pi su.1)

(4) Pre vádz ko va te¾ môže odo prie� pos ky to va nie sú -
bo rov ale bo za brá ni� prí stu pu k nim po mo cou po čí ta -
čo vej sie te, ak fy zic ké oso by ale bo práv nic ké oso by ne -
pl nia svo je po vin nos ti voči pre vádz ko va te ¾o vi, naj mä
v ob las ti úhrad za pos ky to va né úda je ale bo ak ne opráv -
ne ne roz ši ru jú úda je. 

(5) Sú bo ry ani prí stup k nim ne smú fy zic ké oso by
ale bo práv nic ké oso by pos kyt nú� tre tím oso bám.

(6) Ak fy zic ké oso by a práv nic ké oso by po u ži jú sú bo ry
na tvor bu te ma tic ké ho geo gra fic ké ho in for mač né ho
sys té mu ako vrst vu ich ap li ká cie, sú bo ry môžu zve rej ni� 
v pa sív nej for me ne od de li te¾ nej od te ma tic kej ap li ká cie.

(7) Pre vádz ko va te¾ pos ky tu je sú bo ry a prí stup
k nim po mo cou po čí ta čo vej sie te z tých čas tí, v kto -
rých to umož ňu je stav bu do va nia auto ma ti zo va né ho
in for mač né ho sys té mu ge o dé zie, kar to gra fie a ka tas -
tra.“.

 Po znám ka pod čia rou k od ka zu 14 znie:
„14) Zá kon č. 428/2002 Z. z. o ochra ne osob ných úda jov.“.

35. V § 23 ods. 1 písm. c) sa za slo vo „vstup“ vkla da jú
slo vá „ale bo vjazd“. 

36. V § 23 ods. 1 pís me no e) znie:
„e) po u ži je iné než štan dar di zo va né geo gra fic ké ná zvy

vo vy da nom kar to gra fic kom die le, roz ši ru je kar to -
gra fic ké die lo s iný mi než štan dar di zo va ný mi geo -
gra fic ký mi ná zva mi ale bo po u ži je iné než štan dar -
di zo va né geo gra fic ké ná zvy v tla či ale bo iných
pros tried koch ma so vej ko mu ni ká cie,“. 

37. V § 23 ods. 1 písm. h) sa vy púš �a jú slo vá „ale bo
kto ré sú ob sa hom te ma tic kých ma po vých diel s ve¾ kou
mier kou“.

38. V § 23 ods. 1 písm. j) sa slo vá „s ka tas trál nym
úra dom“ na hrá dza jú slo va mi „so sprá vou ka tas tra“.

39. V § 23 sa od sek 1 do pĺ ňa pís me nom k), kto ré znie:
„k) ne za bez pe čí auto ri zač né ove re nie vý sled kov vy bra -

ných geo de tic kých a kar to gra fic kých čin nos tí.“.

40. V § 24 od sek 1 znie:
„(1) Prie stup ky pod ¾a § 23 ods. 1 písm. a), c), i) a j)

pre jed ná va sprá va ka tas tra, v kto rej územ nom ob vo de
bol prie stu pok spá cha ný. Prie stup ky pod ¾a § 23 ods. 1
písm. b), d), e),  f), g), h) a k) pre jed ná va úrad.“.

41. V § 25 ods. 1 písm. b) sa za slo vo „vstup“ vkla da jú
slo vá „ale bo vjazd“.
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42. V § 25 ods. 1 pís me no d) znie:
„d) po u ži je iné než štan dar di zo va né geo gra fic ké ná zvy

vo vy da nom kar to gra fic kom die le, roz ši ru je kar to -
gra fic ké die lo s iný mi než štan dar di zo va ný mi geo -
gra fic ký mi ná zva mi ale bo po u ži je iné než štan dar -
di zo va né geo gra fic ké ná zvy v tla či ale bo iných
pros tried koch ma so vej ko mu ni ká cie,“. 

43. V § 25 ods. 1 písm. g) sa vy púš �a jú slo vá „ale bo
kto ré sú ob sa hom te ma tic kých ma po vých diel s ve¾ kou
mier kou“.

44. V § 25 ods. 1 písm. i) sa slo vá „s ka tas trál nym
úra dom“ na hrá dza jú slo va mi „so sprá vou ka tas tra“.

45. V § 25 sa od sek 1 do pĺ ňa pís me nom j), kto ré znie:
„j) ne za bez pe čí auto ri zač né ove re nie vý sled kov vy bra -

ných geo de tic kých a kar to gra fic kých čin nos tí.“.

46. V § 25 od sek 2 znie:
„(2) Za po ru še nie po riad ku na úse ku geo dé zie a kar -

to gra fie môže by� ulo že ná práv nic kej oso be po ku ta
a) do 100 000 Sk za ko na nie uve de né v od se ku 1

písm. a),
b) do 50 000 Sk za ko na nie uve de né v od se ku 1

písm. b) až j).“.

47. Za § 25 sa vkla dá § 25a, kto rý znie:

„§ 25a

Po ru še nie po riad ku pod ¾a § 25 ods. 1 písm. a), c), d),
e), f), g) a j) pre jed ná va úrad. Po ru še nie po riad ku  po -
d¾a § 25 ods. 1 písm. b), h) a i) pre jed ná va sprá va ka -
tas tra, v kto rej územ nom ob vo de bol prie stu pok spá -
cha ný.“.

48. V § 26 ods. 1 sa slo vá „ka tas trál ny úrad“ na hrá -
dza jú slo va mi „sprá va ka tas tra ale bo úrad“.

49. V § 27 sa vy púš �a od sek 4 vrá ta ne od ka zu 17
a po známky pod čia rou k nemu.

50. Za § 27 sa vkla dá § 27a, kto rý znie:

„§ 27a

Za ča té ko na nia o prie stup koch a po ru še ní po riad ku
práv nic ký mi oso ba mi, po da né do dňa na do bud nu tia
účin nos ti toh to zá ko na, sa po su dzu jú pod ¾a toh to zá -
ko na a sank cie sa uk la da jú pod ¾a do te raj ších pred pi -
sov.“.

51. Slo vo „pra cov ník“ sa v ce lom tex te zá ko na na hrá -
dza slo vom „za mest na nec“ v prí sluš nom gra ma tic kom
tva re.

Čl. II

Zá kon č. 455/1991 Zb. o živ nos ten skom pod ni ka ní
(živ nos ten ský zá kon) v zne ní zá ko na č. 231/1992 Zb.,
zá ko na č. 600/1992 Zb., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven -
skej re pub li ky č. 132/1994 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady
Slo ven skej re pub li ky č. 200/1995 Z. z., zá ko na Ná rod -
nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 216/1995 Z. z., zá ko -
na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 233/1995
Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 123/1996 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re -
pub li ky č. 164/1996 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo -
ven skej re pub li ky č. 222/1996 Z. z., zá ko na Ná rod nej
rady Slo ven skej re pub li ky č. 289/1996 Z. z., zá ko na
Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 290/1996 Z. z.,
zá ko na č. 288/1997 Z. z., zá ko na č. 379/1997 Z. z., zá -
ko na č. 70/1998 Z. z., zá ko na č. 76/1998 Z. z., zá ko na
č. 126/1998 Z. z., zá ko na č. 129/1998 Z. z., zá ko na
č. 140/1998 Z. z., zá ko na č. 143/1998 Z. z., zá ko na
č. 144/1998 Z. z., zá ko na č. 161/1998 Z. z., zá ko na
č. 178/1998 Z. z., zá ko na č.179/1998 Z. z., zá ko na
č. 194/1998 Z. z., zá ko na č. 263/1999 Z. z., zá ko na
č. 264/1999 Z. z., zá ko na č. 119/2000 Z. z., zá ko na
č. 142/2000 Z. z., zá ko na č. 236/2000 Z. z., zá ko na
č. 238/2000 Z. z., zá ko na č. 268/2000 Z. z., zá ko na
č. 338/2000 Z. z., zá ko na č. 223/2001 Z. z., zá ko na
č. 279/2001 Z. z., zá ko na č. 488/2001 Z. z., zá ko na
č. 554/2001 Z. z., zá ko na č. 261/2002 Z. z., zá ko na
č. 284/2002 Z. z., zá ko na č. 506/2002 Z. z., zá ko na
č. 190/2003 Z. z., zá ko na č. 219/2003 Z. z. a zá ko na
č. 245/2003 Z. z. sa mení a do pĺ ňa tak to:

1. Za § 80bb sa vkla dá § 80bc, kto rý znie:

„80bc

Živ nos ten ské opráv ne nia na živ nos� geo de tic ké
a kar to gra fic ké čin nos ti zís ka né do 31. ok tób ra 2003
zos tá va jú za cho va né.“. 

2. V prí lo he č. 2, sku pi na 214 — Ostat né, po ra do vé
čís lo 28 sa v stĺp ci pre u kaz spô so bi los ti slo vo „vzde la -
nie“ na hrá dza slo va mi „od bor ná spô so bi los�.“.

Čl. III

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. no vem bra 2003.

Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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424

Z Á K O N

z 23. sep tem bra 2003,

kto rým sa mení zá kon č. 315/2001 Z. z. o Ha sič skom
a zá chran nom zbo re v zne ní ne skor ších pred pi sov

Ná rod ná rada Slo ven skej re pub li ky sa uznies la na
tom to zá ko ne:

Čl. I

Zá kon č. 315/2001 Z. z. o Ha sič skom a zá chran nom
zbo re v zne ní zá ko na č. 438/2002 Z. z. a zá ko na
č. 666/2002 Z. z. sa mení tak to: 

1. V § 23 sa vy púš �a od sek 3.

Do te raj šie od se ky 4 až 7 sa ozna ču jú ako od se ky 3
až 6.

2. V § 69 od sek 5 znie:
„(5) Prí sluš ník ne smie vy ko ná va� pod ni ka te¾ skú čin -

nos� v ha sič skom od bo re ani ob cho do va� s ha sič ský mi
ko mo di ta mi a ne smie by� čle nom správ nych, kon trol -
ných ale bo do zor ných or gá nov práv nic kých osôb vy ko -
ná va jú cich pod ni ka te¾ skú čin nos�.“.

3. V § 103 ods. 1 sa vy púš �a pís me no l).

Do te raj šie pís me ná m) a n) sa ozna ču jú ako pís me -
ná l) a m).

4. V § 103 ods. 2 sa slo vá „j) a l)“ na hrá dza jú slo va mi
„a j)“.

5. § 119 sa vy púš �a.

6. V § 123 ods. 1 sa za slo vom „ria de nie“ vy púš �a
čiar ka, vkla dá sa slo vo „a“ a vy púš �a jú sa slo vá „a prí -
plat ku za prí pra vu ča ka te ¾a“.

7. V § 123 sa vy púš �a od sek 3.

Do te raj ší od sek 4 sa ozna ču je ako od sek 3.

8. V § 128 ods. 5 sa vy púš �a po sled ná veta.

Čl. II

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. ja nu ára 2004.

Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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425

O P A T  R E  N I E
Úra du geo dé zie, kar to gra fie a ka tas tra Slo ven skej re pub li ky

z 8. ok tób ra 2003

o úpra ve dis po zič ných opráv ne ní správ cov v zria ïo va te¾ skej pô sob nos ti Úra du geo dé zie,
kar to gra fie a ka tas tra Slo ven skej re pub li ky pri na kla da ní s ma jet kom štá tu

Úrad geo dé zie, kar to gra fie a ka tas tra Slo ven skej re -
pub li ky (ïa lej len „úrad“) pod ¾a § 8a ods. 2 zá ko na Ná -
rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 278/1993 Z. z.
o sprá ve ma jet ku štá tu v zne ní zá ko na Ná rod nej rady
Slo ven skej re pub li ky č. 374/1996 Z. z. (ïa lej len „zá -
kon“) usta no vu je:

§ 1

Toto opat re nie sa vz�a hu je na správ cov ma jet ku štá -
tu (ïa lej len „správ ca“), kto rý mi sú štát ne roz poč to vé
or ga ni zá cie a  štát ne prí spev ko vé or ga ni zá cie, v zria ïo -
va te¾ skej pô sob nos ti úra du.

§ 2

Oso bit né po nu ko vé ko na nie pri pre vo de
hnu te¾ ných vecí štá tu

[k § 8 ods. 5 písm. h) zá ko na]

Po vin nos� vy ko na� oso bit né po nu ko vé ko na nie pod ¾a 
§ 8 ods. 1 zá ko na sa na správ cov uve de ných v § 1 toh to
opat re nia vz�a hu je, ak pred me tom pre vo du sú  pro -
striedky vý po čto vej tech ni ky (po čí ta če, tla čiar ne), ko pí -
ro va cie stro je, mo to ro vé vo zid lá, geo de tic ké a fo to gra -
met ric ké prí stro je, kto rých cena ur če ná zna lec kým
po sud kom za jed not li vú vec je vyš šia ako 50 000,— Sk.
Táto po vin nos� sa ne vz�a hu je na pre vo dy ma jet ku štá -
tu na úče ly pod ¾a § 11 ods. 7 zá ko na.

§ 3

Pre vod sprá vy hnu te¾ ných vecí štá tu
(k § 9 ods. 2 zá ko na)

Na plat nos� zmlu vy o pre vo de sprá vy hnu te¾ ných vecí 
štá tu sa vy ža du je sú hlas úra du, ak správ co via uve de ní
v § 1 toh to opat re nia pre vá dza jú hnu te¾ né veci štá tu
uve de né v § 2 toh to opat re nia do sprá vy iných správ -
cov, ako sú uve de ní v § 1 ods. 1 písm. a) zá ko na.

§ 4

Zá me na sprá vy hnu te¾ ných vecí štá tu
(k § 9 ods. 3 zá ko na)

Na plat nos� zmlu vy o zá me ne sprá vy hnu te¾ ných vecí 
štá tu sa vy ža du je sú hlas úra du, ak správ co via uve de ní
v § 1 toh to opat re nia zmlu vou o zá me ne sprá vy ma jet ku 
štá tu dá va jú hnu te¾ né veci štá tu uve de né v § 2 toh to
opat re nia iným správ com, ako sú uve de ní v § 1 ods. 1
písm. a) zá ko na.

§ 5

Pre vod vlast níc tva hnu te¾ ných vecí štá tu
(k § 11 ods. 6 zá ko na)

Na plat nos� kúp nej zmlu vy sa vy ža du je sú hlas úra -
du, ak správ co via uve de ní v § 1 toh to opat re nia pre vá -
dza jú vlast níc tvo hnu te¾ ných vecí štá tu uve de ných
v § 2 toh to opat re nia.

§ 6

Vý me na hnu te¾ ných vecí štá tu
(k § 11 ods. 8 zá ko na)

Na plat nos� zá men nej zmlu vy sa vy ža du je sú hlas
úra du, ak správ co via uve de ní v § 1 toh to opat re nia vý -
me nou dá va jú hnu te¾ né veci štá tu uve de né v § 2  toh to
opat re nia.

§ 7

Ná jom ma jet ku štá tu
(k § 13 ods. 6 zá ko na)

(1) Na plat nos� ná jom nej zmlu vy, kto rou správ co via
uve de ní v § 1 toh to opat re nia pre ne chá va jú do ná jmu
viac ako 30 % ce lej po dlaho vej plo chy stav by ale bo viac
ako 30 % ce lej vý me ry po zem ku na čas dlh ší ako tri
roky, vy ža du je sa sú hlas úra du; to ne pla tí, ak ide o ná -
jom prie sto rov na úče ly pos ky to va nia zdra vot nej sta -
rost li vos ti.

(2) Na plat nos� ná jom nej zmlu vy, kto rou sa pre ne -
chá va jú hnu te¾ né veci štá tu do ná jmu, vy ža du je sa sú -
hlas úra du, ak správ co via uve de ní v § 1 toh to opat re nia 
pre ne chá va jú do ná jmu hnu te¾ né veci štá tu uve de né
v § 2 iným ná jom com, ako sú uve de ní v § 1 ods. 1
písm. a) zá ko na na ne ur či tý čas ale bo na čas dlh ší ako
dva roky.

§ 8

Vý po žič ka ma jet ku štá tu
(k § 13 ods. 9 zá ko na)

Na plat nos� zmlu vy o vý po žič ke hnu te¾ ných vecí štá -
tu, kto rou správ co via uve de ní v § 1 toh to opat re nia pre -
ne chá va jú do vý po žič ky hnu te¾ né veci štá tu iným vy po -
ži čia va te ¾om, ako sú uve de ní v § 1 ods. 1 písm. a)
zá ko na, vy ža du je sa sú hlas úra du.
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§ 9

Zru šu je sa opat re nie Úra du geo dé zie, kar to gra fie
a ka tas tra Slo ven skej re pub li ky č. 295/2001 Z. z.
o úpra ve dis po zič ných opráv ne ní správ cov v zria ïo va -
te¾ skej pô sob nos ti Úra du geo dé zie, kar to gra fie a ka tas -

tra Slo ven skej re pub li ky pri na kla da ní s ma jet kom štá -
tu.

§ 10

Toto opat re nie na do bú da účin nos� 1. no vem bra
2003.

Je le na Hud cov ská v. r.
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