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Vážený pán predseda,

dovoľte, aby sme Vás pozdravili v mene stavovských organizácii a v krátkosti oboznámili
s problémami ktoré považujeme za akútne, pričom Vás aj požiadali o termín stretnutia. Radi by sme
sa na tomto stretnutí, ktoré by sa mohlo uskutočniť začiatkom nového roku, oboznámili
s Vašimi návrhmi a plánmi a predstavili Vám aj naše pohľady a návrhy na rok 2021.
Ideálne by bolo načrtnúť harmonogram na najbližší rok 2021, navrhnúť riešenia a tieto
spoločnými silami presadzovať.
Iste viete, že niektoré záležitosti nebolo možné v minulosti efektívne riešiť a presadzovať.
Veríme, že Vaše reformné nastavenie na zlepšenie celého prostredia geodézie, kartografie a katastra
je Vám vlastné, a preto ponúkame aj naše odborné kapacity, energiu a čas, čím by sme chceli
priložiť aj našu ruku ku spoločnému dielu.
Predstavujeme v krátkosti tieto okruhy tém, ktoré by sme na stretnutí chceli prediskutovať,
poznať Vaše plány a vyjadriť aj naše postrehy ku daným témam:
1. Informácie o aktualizácii (predefinovaní) vybraných činností v pripravovanej novele
zákona o geodézii a kartografii. Vzájomne sa informovať o stave prípravy nových
formulácii vybraných činností vzhľadom na technický pokrok a vývoj v tejto oblasti, vznik
nových produktov, novej kvality služieb a nových technických prostriedkov a postupov.
2. Informácie ohľadne pripravovanej novelizácie legislatívy. Vzájomne sa informovať
o plánoch úradu a našich návrhoch týkajúcich sa rezortnej a súvisiacej legislatívy (Zákon
o GaK, Katastrálny zákon, príslušné Vyhlášky, Stavebný zákon a Zákon o ÚP a pod.).
3. Obnova katastrálneho operátu – novým mapovaním. Vzájomne sa informovať
o efektívnosti súčasného nastavenia a možných návrhov efektívnejšieho riešenia do
budúcnosti.
4. Pozemkové úpravy. Vzájomne sa informovať ohľadne aktuálnej situácie a možnej
koordinácie do budúcnosti.
5. Informácie o aktualizácii formulácií súvisiacimi so získaním oprávnenia A
a oprávnenia B a z toho vyplývajúcich dôsledkov v pripravovanej novele zákona
o geodézii a kartografii. Vzájomne sa informovať o postojoch a
návrhoch na danú
problematiku.
6. Dostupnosť a spôsob poskytovania a šírenia údajov z AIS GaK. Vzájomne sa
informovať
o možnosti
integrácie
a sprístupnenie
geo-referencovaných
údajov
z
rôznych informačných systémov na jednom mieste na podklade máp KN (územné plány,
inžinierske siete a pod...) v súlade s filozofiou „všetko čo vzniklo z verejných zdrojov má byť
dostupné verejne, zadarmo a v rozumných štandardoch“.

7. Ustanovenie Katastrálneho ombudsmana. Vzájomne sa informovať o pohľade na
možnosť nastavenia systematického riešenie sporných vlastníckych a majetkovo-právnych
vzťahov. Prípadne možnosti vytvorenia špecializovaného súdu pre riešenie sporov týkajúcich
sa vlastníckych práv k nehnuteľnostiam a usporiadania pozemkového vlastníctva formou
pozemkových úprav.
8. Vyňatie špeciálnych služieb realizovaných na základe preneseného výkonu štátnej
správy, na úseku katastra nehnuteľností a pozemkových úprav, objednávaných štátnou
a verejnou správou týkajúcich sa usporiadania pozemkového vlastníctva (PPÚ) a
katastrálneho vymeriavania (OKO NM), zo zákona o VO. Vzájomne sa pokúsiť nájsť
spoločný postup v danej problematike za účelom poskytovania daných služieb vo vysokej
kvalite za adekvátnu cenu.

Vážený pán predseda,
ako vidno, z predložených okruhov tém, práce na zlepšovaní odborného, profesijného ako aj
podnikateľského prostredia je viac než dosť. Mnohé z uvedených problémov v minulosti vznikli
práve z dôvodu, že sa zanedbávali, možno niekedy zámerne neriešili a opomínali.
Sme presvedčení, že rezort potrebuje nový, reformný pohľad na riešenia a nový nezaťažený
prístup z minulosti. Veríme, že Vy osobne máte to správne odhodlanie, energiu a ambíciu priniesť
túto želanú reformu do nášho rezortu. Chceme Vás preto požiadať o termín spoločného
stretnutia, samozrejme s ohľadom na súčasnú epidemickú situáciu.

S pozdravom a želaním pekných sviatkov v mene stavovských a profesijných organizácii
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