
Formulár na predkladanie pripomienok členov AZZZ SR v rámci MPK a HSR SR 

 

Predkladateľ pripomienok Názov člena AZZZ SR: Zamestnávateľský zväz geodézie a kartografie 

Pripomienkovaný materiál:  Návrh  zákona:  Zákon o Územnom plánovaní 

Poradové číslo 
pripomienky 

Typ  
pripomienky 

Priradenie 
k novelizačnému 

bodu (NB), 
ktorého sa týka 

Priradenie 
k ustanoveniu, 
ktorého sa týka 

Obsah / text 
pripomienky 

Odôvodnenie pripomienky 

      
 

Pripomienka 1 Zásadná  §4 (2) Doplniť za ... funkčného využívania 

územia, pri rešpektovaní 

vlastníckych vzťahov v území,  

koordinovať územné prejavy 

 

Pripomienka 2 Zásadná  §4 (4) Doplniť za ... sú povinní viesť 

a zverejňovať v aktuálnom stave 

dokumentáciu,  

 

Pripomienka 3 Zásadná  §14 (4e) Doplniť za ... a podľa potreby 

aj verifikované vlastné účelovo 

vytvorené mapové podklady, 

ortofotosnímky a využívať 

aktualizované údaje a služby 

informačného systému geodézie, 

kartografie a katastra,  

 

Pripomienka 4 Zásadná  §19 (3d)  Doplniť celý bod: prizvať na overenie  



                                                           
1)

 § 5  zákona č. 3/2010 Z. z. v znení zákona č. 362/2015 Z. z. 

aktuálnosti a kvality mapových 

podkladov a vlastníckych vzťahov 

geodeta s oprávnením podľa 

osobitného predpisu12a   Do 

poznámky dole vložiť: 12a) §6 zákona 

č. 215/1995 Z. z. o geodézii 

a kartografii v znení neskorších 

predpisov  

Pripomienka 5 Zásadná  §24 (3) Doplniť za ...  údajov geografického 

informačného systému, informácie 

o aktuálnych vlastníckych vzťahoch, 

existujúce dokumenty a súbory 

priestorových údajov,1) ktoré 

obsahujú údaje o území a schválený 

projekt pozemkových úprav. 

 

Pripomienka 6 Zásadná  §28 (8) Doplniť za ... na podklade vektorovej 

katastrálnej mapy s využitím vektorovej 

mapy určeného operátu a ortofotosnímky. 

Na odstránenie prípadných rozporov 

v mapových podkladoch sa podklady 

doplnia aktuálnym meraním v podobe 

účelovej mapy. 

 

Pripomienka 7 Zásadná  §29 (5) Doplniť za ...  na podklade 

aktuálneho priestorového 

zamerania, ortofotosnímky 

a  vektorovej katastrálnej mapy 

s využitím mapy určeného operátu. 

 
 



 

Pripomienka 8 Zásadná     

Pripomienka 9 Zásadná     

Pripomienka 10 Zásadná     

Pripomienka 11 Zásadná     

Pripomienka 12 Zásadná     

Pripomienka 14 Zásadná     

Pripomienka 15 Zásadná     

Pripomienka 16 Zásadná     

Pripomienka 17 Zásadná     

Pripomienka 18 Zásadná     

Pripomienka 19 Zásadná     

Pripomienka 20 Zásadná     

Pripomienka 21 Zásadná     

Pripomienka 22 Zásadná     

Pripomienka 23 Zásadná     

Pripomienka 24 Zásadná     

Pripomienka 25 Zásadná     

Pripomienka 26 Zásadná     

Pripomienka 27 Zásadná     

Pripomienka 28 Zásadná     

Pripomienka 29 Zásadná     

Pripomienka 30 Zásadná     

Pripomienka 31 Zásadná     

      



 

      

      


