
U s m e r n e n i e  

Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. USM_UGKK SR_24/2015, 

zo dňa 14. 10. 2015, ktorým sa ustanovuje postup pri číslovaní záznamov podrobného 

merania zmien po dosiahnutí čísla „9999“ 

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky ustanovuje: 

Čl. I 

Účel usmernenia 

(1) Účelom usmernenia je ustanoviť spôsob označovania 

a) záznamov podrobného merania zmien (ďalej len „ZPMZ“), 

b) súborov vektorových geodetických podkladov, 

c) súborov na aktualizáciu súboru popisných informácií katastra nehnuteľností, 

d) pracovných oblastí v systéme SKM, 

e) podrobných bodov. 

(2) Toto usmernenie sa vzťahuje na prípady, keď bolo dosiahnuté číslo ZPMZ „9999“. 

Čl. II 

Postup pri prideľovaní čísla ZPMZ 

Po dosiahnutí čísla ZPMZ „9999“ sa v softvéri WRKN preskočí číslo „10000“. V číslovaní 

ZPMZ sa pokračuje od čísla „10001“. 

Čl. III 

Označovanie súborov a podrobných bodov 

(1) Súbor vektorového geodetického podkladu
1
) má označenie v tvare 

a) „XY99999kn_m.VGI“ pre VGPm, 

b) „XY99999kn_mt.VGI“ pre VGPmt, 

c) „XY99999kn_i.VGI“ pre VGPi, 

d) „XY99999kn_t.VGI“ pre VGPt, 

e) „XY99999kn_SPM.VGI“ pre SPM, 

f) „XY99999uo.VGI“ pre VGPuo, 

kde „XY“ je dvojpísmenová skratka katastrálneho územia a „99999“ je číslo ZPMZ (napr. 

„TT10001kn_m.VGI“ je VGPm k ZPMZ číslo 10001 v katastrálnom území Trnava). 

                                                 
1
) Usmernenie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. USM_UGKK SR_27/2013, zo dňa 

17. 07. 2013, ktorým sa ustanovuje obsah podkladov pri aktualizácii viacerých vektorových máp katastra v rámci 

jedného operátu geometrického plánu. 

Usmernenie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. USM_UGKK SR_9/2013, 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 číselná vektorová katastrálna mapa. 

Usmernenie 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 

v znení usmernenia č. USM_UGKK SR_10/2015. 



(2) Súbor výkazu výmer geometrického plánu
2
) má označenie v tvare „XY99999.XML“, 

kde „XY“ je dvojpísmenová skratka katastrálneho územia a „99999“ je číslo ZPMZ. 

(3) Súbor poznámok ku geometrickému plánu
2
) má označenie v tvare „XY99999.ZZZ“, 

kde „XY“ je dvojpísmenová skratka katastrálneho územia, „99999“ je číslo ZPMZ a „ZZZ“ je 

formát súboru. 

(4) Pracovná oblasť v systéme SKM
1
) má označenie v tvare „XY99999“, kde „XY“ je 

dvojpísmenová skratka katastrálneho územia a „99999“ je číslo ZPMZ. 

(5) Úplné číslo podrobného bodu má označenie v tvare 

a) „xxyyyyyzzzz“, ak je pracovné číslo katastrálneho územia dvojciferné, 

b) „xxxyyyyyzzzz“, ak je pracovné číslo katastrálneho územia trojciferné, 

kde „xx“ alebo „xxx“ je pracovné číslo katastrálneho územia, „yyyyy“ je číslo ZPMZ 

a „zzzz“ je číslo podrobného bodu. 

(6) Označenie súborov a podrobných bodov pre ZPMZ so štvorciferným číslom zostáva 

nezmenené. 

Čl. IV 

Katastrálny odbor okresného úradu zverejní informáciu o zmene číslovania ZPMZ, 

spôsobe označovania súborov a podrobných bodov v príslušnom katastrálnom území na svojej 

informačnej tabuli. 

Čl. V 

Toto usmernenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2015. 

Ing. Mária Frindrichová, v. r. 

predsedníčka 

                                                 
2
) Usmernenie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. USM_UGKK SR_11/2013, zo dňa 

19. 04. 2013, ktorým sa ustanovujú elektronické podklady na aktualizáciu súboru popisných informácií. 


