
 

D o d a t o k  č .  1  

č .  U S M _ U G K K  S R _ 1 0 / 2 0 1 5  

k usmerneniu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

č. USM_UGKK SR_10/2013, zo dňa 19. 04. 2013, ktorým sa ustanovuje obsah a forma 

podkladov na aktualizáciu súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností 

v katastrálnych územiach, v ktorých je spravovaná nečíselná vektorová katastrálna 

mapa 

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky ustanovuje: 

Čl. I 

Usmernenie č. USM_UGKK SR_10/2013, zo dňa 19. 04. 2013, ktorým sa ustanovuje 

obsah a forma podkladov na aktualizáciu súboru geodetických informácií katastra 

nehnuteľností sa mení a dopĺňa takto: 

1. V Čl. IV odsek 4 znie: 

„(4) Pre tvorbu a aktualizáciu SPM sa používa systém SKM.“. 

2. V Čl. IX ods. 1 písmeno d) znie: 

„d)   „XY9999uo.vgi“ pre vektorový geodetický podklad na aktualizáciu vektorovej mapy 

určeného operátu (ďalej len „VGPuo“),“. 

3. V Čl. IX odsek 2 znie: 

„(2) Súbory vektorových geodetických podkladov sa ukladajú v priečinkovej štruktúre 

systému SKM (príloha č. 4).“. 

4. V Čl. IX sa vypúšťa odsek 5. 

5. Čl. XII vrátane nadpisu znie: 

„Čl. XII 

Aktualizácia VMUO 

(1) VGPuo je tvorený úplným obsahom celých nových a zmenených objektov 

vektorovej mapy určeného operátu (ďalej len „VMUO“). 

(2) VGPuo sa zhotovuje v rozsahu parciel, ktoré sú predmetom nového stavu registra 

„E“ v časti právny stav výkazu výmer a okolitých parciel pôvodného stavu VMUO, ktoré je 

potrebné pripojiť na zmenený obsah mapy. Zanikajúca parcela alebo časť parcely sa označí 

parcelným číslom „0“ (nula). 

(3) Ak je hranica parcely registra „E“ v geometrickom pláne určená ako identická 

s hranicou parcely registra „C“, potom musí byť táto hranica identická aj v novom stave 

VMUO (hranica vo VMUO a vo vektorovej katastrálnej mape musí byť totožná). 

(4) Poloha bodov vo VGPuo na hraniciach parciel nového stavu registra „E“ v časti 

právny stav výkazu výmer sa v zmysle odseku 3 prispôsobí hraniciam parciel nového stavu 

registra „C“ vo 

a) VGPm pre číselnú vektorovú katastrálnu mapu (VKMč), 

b) VGPi pre VKMi, 

c) VGPt pre VKMt. 



 

(5) Poloha bodov na hraniciach okolitých parciel pôvodného stavu VMUO sa vo 

VGPuo na styku so zmenenými parcelami prispôsobí parcelám nového stavu registra „E“ 

v časti právny stav výkazu výmer. Príklad je uvedený v prílohe č. 6.“. 

6. Doterajší text Čl. XIII sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie: 

„(2) Katastrálny odbor okresného úradu vykoná úpravu VMUO v zmysle Čl. XII ods. 3 

podľa grafického znázornenia geometrického plánu, a to pri všetkých doteraz zapísaných 

geometrických plánoch v termíne do 31. decembra 2015.“. 

7. Slová „správa katastra“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte usmernenia nahrádzajú 

slovami „katastrálny odbor okresného úradu“ v príslušnom tvare. 

8. Usmernenie sa dopĺňa prílohou č. 6, ktorá vrátane nadpisu znie: 

„Príloha č. 6 k usmerneniu č. USM_UGKK SR_10/2013 

Obnovenie pôvodnej parcely registra „E“ v geometrickom pláne



 

 

 



 

 
 

 



 

Identická hranica VMUO sa prispôsobí novému stavu hraníc parcely registra „C“ (Čl. XII 

ods. 4 a 5) tak, ako je to znázornené v geometrickom pláne: 

 
V novom stave VMUO je hranica totožná s hranicou VKM (Čl. XII ods. 3). Parcela registra 

„E“ zaniká. (Čl. XII ods. 2): 

“. 



 

Čl. II 

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky zverejní na svojom 

webovom sídle úplné znenie usmernenia č. USM_UGKK SR_10/2013 so zapracovaným 

dodatkom č. 1. 

Čl. III 

Tento dodatok nadobúda účinnosť 15. júna 2015. 

Ing. Mária Frindrichová, v. r. 

predsedníčka 


