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Správa údajov katastra nehnuteľností prebieha na

dvoch úrovniach. Na okresnej úrovni, kde sa

tvoria, spravujú a poskytujú údaje v územnej

pôsobnosti okresu, a na centrálnej úrovni, kde sa

archivujú a poskytujú údaje v územnej pôsobnosti

celej Slovenskej republiky.



Centrálna úroveň
GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA

Odbor centrálneho katastra nehnuteľností

obnova katastrálneho operátu duplikátmi

súbor popisných informácií súbor geodetických informácií

skenovanie, vektorizácia



Súbor popisných informácií

Činnosti odd. PI

-spravovanie registrov a číselníkov

-zakladanie, vedenie a aktualizácia centrálnej databázy súboru

popisných informácií,

- centrálne poskytovanie údajov z celého územia Slovenskej

republiky oprávneným záujemcom,

-zabezpečovacia a archivačná funkcia pre údaje informačného

systému katastra nehnuteľností.

Súbor popisných informácií katastra sa člení na údaje o

a) katastrálnych územiach,

b) nehnuteľnostiach

1. pozemkoch,

2. stavbách,

3. bytoch a nebytových priestoroch,

c) právach k nehnuteľnostiam,

d) účastníkoch právnych vzťahov



Ukážky registrov a číselníkov



Základný pracovný formulár

Formulár na vyhľadávanie informácií o 

účastníkoch právnych vzťahov.

Výberové podmienky:

- meno a priezvisko fyzickej osoby,

- adresa fyzickej osoby,

- rodné číslo,

- názov právnickej osoby,

- sídlo právnickej osoby,

- identifikačné číslo organizácie,

- číslo listu vlastníctva.



Súbor geodetických informácií

Činnosti odd. GI

-príprava číselných a grafických podkladov a ich prevod do digitálneho tvaru – tvorba VKM,

-archivácia a dokumentácia digitálnych údajov vektorovej mapy veľkej mierky,

-centrálne poskytovanie údajov z celého územia Slovenskej republiky oprávneným

záujemcom,

- údržba a rozvoj programového vybavenia grafického spracovateľského prostredia,

-zber a správa údajov matematického definovania hraníc katastrálnych území Slovenska,

-zabezpečovanie súladu dokumentácie bodov štátnej hranice s katastrálnou hranicou vedenou

v SGI.

Súbor geodetických informácií katastra obsahuje

- katastrálne mapy v digitálnej forme vo vektorovom alebo rastrovom tvare,

- mapy určeného operátu v digitálnej forme vo vektorovom alebo rastrovom tvare.

V centrálnej databáze sa nachádzajú katastrálne mapy a mapy určeného operátu vo

vektorovom alebo rastrovom tvare.



Vektorová katastrálna mapa Rastrová katastrálna mapa

Hraničná mapa z Hraničného dokumentárneho 

diela na slovensko-českej štátnej hranici ČUH okresu Bardejov



Činnosti odd. digitalizácie

- skenovanie a vektorizácia máp rôznych účelových podkladov podľa požiadavok

záujemcov,

- transformácie údajov do rôznych rastrových formátov a súradnicových systémov,

- archivácia rastrových údajov na záznamové médiá,

- tvorba metaúdajov,

- tvorba sprievodnej dokumentácie rastrových údajov,

- evidencia všetkých skenovaných údajov,

- atestácie skenerov pre práce v katastri nehnuteľností na celom území SR na základe 

smernice,

- vedenie technickej dokumentácie o atestoch,

- kontrola kvality skenovania vykonávaného mimorezortnými organizáciami,

- kontrola správnosti a úplnosti spracovaných rastrových údajov a ich ukladanie do 

údajových skladov



Spracovanie farebného rastraSpracovanie čiernobieleho rastra



skener PROFI DUAL 2 skener SG906

skener KARTOSCAN



Činnosti odd. OKO vyhotovením duplikátu 

-príprava číselných a grafických podkladov a ich prevod do digitálneho 

tvaru – tvorba VKM,

-obnova katastrálneho operátu vyhotovením duplikátu platného stavu 

katastrálnej mapy.

Ukážka analógovej KM s novým zákresom Obnovený ML vo vektorovom tvare



Ďakujem za pozornosť.


