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A ZDRUŽENÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
OTO NEVICKÝ
GENERÁLNY SEKRETÁR

Bratislava, 08.07.2015
Číslo: 114/2015

Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky,
dovoľujeme si Vás zdvorilo požiadať o stiahnutie nižšie uvedených návrhov zákonov z dnešného
programu rokovania 170. schôdze vlády Slovenskej republiky, a to:
33. Návrh zákona o geodézii a kartografii a o zmene a doplnení niektorých zákonov - nové znenie Č.
m.: UV-13960/2015
Predkladá: predsedníčka Úradu geodézie, kartografie a katastra
34. Návrh zákona o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- nové znenie Č. m.: UV-13961/2015
Predkladá: predsedníčka Úradu geodézie, kartografie a katastra
Uvedené návrhy zákonov boli zo strany nielen AZZZ SR, ale aj príslušných odborných, profesijných a
stavovských organizácií, a tiež odbornej verejnosti a vzdelávacích inštitúcií v priebehu celého
doterajšieho legislatívneho procesu kritizované a odmietané z dôvodov vecných, odborných aj
procesných, pričom hlavné výhrady a pripomienky sú nasledovné:
- V celom legislatívnom procese boli ku zákonom výhrady odbornej verejnosti zastúpenej všetkými
relevantnými subjektmi združujúcich geodetov, kartografov na Slovensku, reprezentovaných navonok
Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení SR (prostredníctvom jej člena Zamestnávateľského
zväzu geodézie a kartografie a Komory geodetov a kartografov)
- Výhrady voči zákonom mala nielen odborná verejnosť ale aj ministerstvá, zástupcovia vysokých škôl
(Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta, Žilinská univerzita, Stavebná fakulta), komunita
geoinformatikov
- V priebehu legislatívneho procesu neboli námietky odstránené ale len konštatované , že rozpor bol
odstránený
- S odbornými subjektmi neboli rozpory vôbec odstránené – viď závery rokovaní MPK, HSR SR,
rokovania u ministra pôdohospodárstva, rokovania LRV SR, rokovanie na Zbore poradcov predsedu
vlády SR
- Koncepcia absolútneho prehádzania dvoch zákonov a ich ustanovení medzi sebou
- Porušené pravidlo, že zákon o geodézii a kartografii je hlavný zákon odboru „lex generalis“ a
katastrálny zákon je odvodený zákon „lex specialis“

- Zbytočná novelizácia ďalších zákonov – zákona č.216/1995 Z.z. o Komore geodetov a kartografov a
zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
- Rozdelenie odboru geodézia a kartografia – vybraných činností a presun niektorých činností do
katastrálneho zákona tzv. pre kataster nehnuteľností a zvyšok činností zostal v zákone o geodézii a
kartografii tzv. pre geodéziu a kartografiu
- Presun kompetencií a časti autorizovaných geodetov vykonávajúcich činnosti pre kataster
nehnuteľností pod úrad
- Zhoršujú podnikateľské a spotrebiteľské prostredie v oblasti geodézie a kartografie
- Bezdôvodne narúšajú kompetencie a tým aj samotnú existenciu stavovskej organizácie geodetov a
kartografov na Slovensku (Komory geodetov a kartografov)
- Pomôžeme si slovami ministra pôdohospodárstva p. Jahnátka na rokovaní HSR SR dňa
18.12.2014:„ZÁKONY MAJÚ BYŤ TVORENÉ PRE ĽUDÍ NIE PRE ÚRADNÍKOV“!

Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky,
Dovoľujeme si Vás preto zdvorilo požiadať o stiahnutie uvedených legislatívnych materiálov z programu
rokovania vlády a neposunúť ich do ďalšieho legislatívneho procesu z dôvodov hore uvedených. .
S pozdravom

Vážený pán
Robert Fico
Predseda vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava

