
Otázky na skúšku z predmetu 
Legislatíva geodetických činností 

 
Aktualizované:  
 
1. Význam právnych a technických predpisov. 
2. Zásada priority zákona v systéme právnych predpisov, členenie predpisov. 
3. Jednotný systém technických predpisov. 
4. Organizačná štruktúra podnikov štátnej správy rezortu ÚGKK SR a podnikateľskej sféry. 
5. Zákon NR SR č.215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii. 
6. Zákon NR SR č.216/1995 Z.z. o komore geodetov a kartografov. 
7. Zákon NR SR č.162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľnosti a zápise vlastníckych a iných 

práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon). 
8. Vyhláška ÚGKK SR č. 178/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.215/1995 Z.z. 

o geodézii a kartografii. 
9. Vyhláška ÚGKK SR č. 79/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.162/1995 Z.z. o 

katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam. 
10. Novela stavebného zákona č.262/1992 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.50/1976 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení zákona č.103/1990 Zb. 
11. Zákon č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch (§3-§9: 

základné ustanovenia, kategorizácia, práva a povinnosti). 
12. Zákon č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch (§31-§38: 

samospráva, orgány komory). 
13. Organizácia štátnej správy v technickej normalizácii, metrológii a skúšobníctve.  
14. Súčasná platná legislatíva v oblasti technickej normalizácie a metrológie (základné 

aspekty, hlavné zákony a vyhlášky). 
15. Zákon č.505/1990 Zb. o metrológii a vyhláška č.69/1991 Zb., ktorou sa vykonáva zákon 

o metrológii. 
16. Zákon NR SR č.278/1993 Z.z. – Občiansky zákonník (§1-§51: občiansko-právne vzťahy, 

fyzické a právnické osoby). 
17. Zákon NR SR č.278/1993 Z.z. – Občiansky zákonník (§631-§651: náležitosti v 

obchodnozáväzkových vzťahoch a v odbore GaK, zmluva o dielo). 
18. Zákon č.513/1991 Zb. – Obchodný zákonník (Obchodné spoločnosti). 
19. Zákon NR SR č.263/1993 Z.z. o verejnom obstarávaní prác a zákon NR SR č.188/1994 

Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže. 
20. Zákon NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení zákona č.526/1990 Zb. (§2-§8: 

dojednávanie, tvorba, regulácia a usmerňovanie cien). 
21. Postavenie odboru geodézie a kartografie vo výstavbe. 
22. Priami a nepriami účastníci výstavby. 
23. Geodetická činnosť ako súčasť investičného procesu v období spracovania projektu. 
24. Mapové podklady v úrovni spracovania úvodného projektu, resp. dokumentácie pre 

územné rozhodnutie (DÚR). 
25. Náležitosti DÚR (geodetická časť), vytyčovacie siete, koordinačné výkresy. 
26. Projekt merania vodorovných a zvislých posunov. 
27. Rozpočet geodetických prác, činnosti autorizovaného geodeta investora. 
28. Náležitosti dokumentácie pre stavebné povolenie a zhotovovanie práce (DSP a ZP), 

vytyčovacie výkresy. 
29. Realizácia výstavby, odovzdanie staveniska, vybudovanie vytyčovanej siete. 
30. Realizácia výstavby, vytyčovacie práce, kontrolné merania. 
31. Odovzdávanie výsledkov realizovaných častí geodetických prác, vyznačenie polohy 

podzemných vedení. 
32. Zameranie skutočného vyhotovenia stavby, súborné spracovanie dokumentácie 

skutočného vyhotovenia stavby. 
33. Znalecká činnosť v odbore geodézia a kartografia. 
34. Náležitosti a forma dokumentácie výsledkov geodetických a kartografických prác v 

investičnej výstavbe. 



35. Spôsoby oceňovania geodetických a kartografických výkonov. 
36. Zákon č.455/1991 Zb. – Živnostenský zákon, v znení zákona č.572/1991 Zb., zákona 

č.231/1992 Zb., zákona č.600/1992 Zb. a zákona NR SR č.132/1994 Z.z. (štátna správa 
na úseku živnostenského podnikania). 

37. Zákon č.455/1991 Zb. – Živnostenský zákon, v znení zákona č.572/1991 Zb., zákona 
č.231/1992 Zb., zákona č.600/1992 Zb. a zákona NR SR č.132/1994 Z.z. (formy 
podnikateľských aktivít). 

38. Náležitosti žiadosti o povolenie na podnikanie v odbore geodézia a kartografia fyzickými 
osobami v zmysle živnostenského zákona. 


