
 

 

          ÚRADU GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

______________________________________________________ 
 
Ročník XLV. 2013 V Bratislave  15. 10. 2013  čiastka 2 - 3 

______________________________________________________ 
 
 
 
 je určený:  -  organizáciám Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, 

 -  štátnym orgánom na úseku katastra nehnuteľností,  
 -   fyzickým osobám a právnickým osobám, ktoré vykonávajú činnosti v odbore geodézie, kartografie               

a katastra,  
-  ostatným zainteresovaným fyzickým osobám a právnickým osobám. 

 
______________________________________________________ 

 
 
 
 
 

O B S A H  

  

S P R A V O D A J C A 

 

 

Normatívna časť  

11) Memorandum o porozumení medzi ÚGKK SR 
a GUGIK PR týkajúce sa spolupráce a poskytova-
nia vzájomného prístupu k priestorovým údajom  

12) Zmluva o využití služieb poskytovaných v rámci 
Základnej bázy údajov pre GIS medzi Minister-
stvom hospodárstva SR a ÚGKK SR 

13) Zmluva o vzájomnej spolupráci v oblasti geodézie, 
kartografie a referenčných priestorových údajov 
medzi ÚGKK SR a Ministerstvom obrany SR 

14) Rozhodnutie predsedníčky ÚGKK SR č. RP_ 
UGKK SR_22/2013 o zrušení Komisie na prípravu 
zmien právnych a technických predpisov v súvis-
losti s vyhotovovaním geometrických plánov 
a iných geodetických činností pre kataster nehnu-
teľností 

15) Rozhodnutie predsedníčky ÚGKK SR č. RP_ 
UGKK SR_23/2013 o zrušení Komisie na imple-
mentáciu JTSK09 do katastra nehnuteľností 

16) Rozhodnutie predsedníčky ÚGKK SR č. RP_ 
UGKK SR_29/2013 o zriadení Komisie pre tvorbu 
a spravovanie SGI 

17) Rozhodnutie predsedníčky ÚGKK SR č. RP_ 
UGKK SR_31/2013 o zriadení skúšobnej komisie 

18) Rozsah a obsah kvalifikačnej skúšky na prevero-
vanie osobitnej odbornej spôsobilosti fyzických 
osôb na autorizačné a úradné overovanie výsled-
kov vybraných geodetických a kartografických čin-
ností podľa § 6 písm. a) –  e) zákona č. 215/1995 
Z. z. o geodézii a kartografii  

 
 
 
 
19) Rozhodnutie ÚGKK SR č. P – 3197/2013 o štan-

dardizácii názvu katastrálneho územia z územia 
Slovenskej republiky 

20) Rozhodnutie ÚGKK SR č. P – 3369/2013 o štan-
dardizácii 3 názvov chránených stromov z územia  
Slovenskej republiky 

21) Usmernenie ÚGKK SR č. USM_UGKK SR_9/2013, 
ktorým  sa ustanovuje obsah a forma podkladov na 
aktualizáciu SGI KN v katastrálnych územiach, 
v ktorých je spravovaná  číselná VKM 

22) Usmernenie ÚGKK SR č. USM_UGKK SR_10/2013, 
ktorým  sa ustanovuje obsah a forma podkladov na 
aktualizáciu SGI KN v katastrálnych územiach, 
v ktorých je spravovaná  nečíselná VKM 

23) Usmernenie ÚGKK SR č. USM_UGKK SR_11/2013, 
ktorým sa ustanovujú elektronické podklady na ak-
tualizáciu SPI 

24) Usmernenie ÚGKK SR č. USM_UGKK SR_12/2013, 
ktorým sa ustanovuje spôsob označovania súborov 
vektorových máp katastra 

25) Usmernenie ÚGKK SR č. USM_UGKK SR_13/2013, 
ktorým sa ustanovuje používanie mapových značiek 
v mape katastra, v súbore prevzatých meraní   
a v operáte geometrického plánu (značkový kľúč) 

26) Usmernenie ÚGKK SR č. USM_UGKK SR_18/2013, 
ktorým sa ustanovuje jednotný postup pri zápise 
a evidovaní stavby stojacej na viacerých pozemkoch 

27) Usmernenie ÚGKK SR č. USM_UGKK SR_26/2013, 
ktorým sa ustanovuje spôsob spojenia viacerých sú-
borov vektorových máp katastra do jedného súboru
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O B S A H - pokračovanie 

 
 
28) Usmernenie ÚGKK SR č. USM_UGKK SR_27/2013, 

ktorým sa ustanovuje obsah podkladov pri aktu-
alizácii viacerých vektorových máp katastra v rámci 
jedného operátu geometrického plánu 

29) Pokyn ÚGKK SR č. POK_UGKK SR_32/2013, 
ktorým sa ustanovuje zápis kódu umiestnenia stavby 

30) Technologický postup na tvorbu a  aktualizáciu 
súboru  prevzatých meraní č. KO – 4070/2013 

31) Štatút Výskumného ústavu geodézie a kartografie 
v znení Dodatku č. 1 (úplné znenie)  

Oznamovacia časť  

a)   oznamy 

9) Poskytovanie informácií o bonitovaných pôdno-
ekologických jednotkách z katastra nehnuteľností 

10) Poskytovanie informácií z katastra nehnuteľností 
po zápise Projektu pozemkových úprav 

11) Doplnenie zoznamu katastrálnych území s povin-
nou aktualizáciou vektorovej katastrálnej mapy 
s rozlíšením typu mapy 

12) Skončenie tvorby vektorovej mapy určeného   
operátu   

13) Vydanie osvedčení o osobitnej odbornej spôsobi-
losti fyzických osôb na overovanie činností podľa  
§ 6 písm. a) až e) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. 
o geodézii a kartografii  

14) Oznámenie o personálnych zmenách 
15) Aktualizácia členov Komory geodetov a kartografov 

b)  informácie o vydaných aktoch riadenia 

Samostatné prílohy   

1. Katastrálny bulletin č. 1/2013 

2.  Katastrálny bulletin č. 2/2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Normatívna časť 
 
 
 

11. 
M e m o r a n d u m 

o porozumení medzi 
Úradom geodézie, kartografie a katastra 

Slovenskej republiky  
a 

Glówny urzad geodezji i kartografii  
Poľskej republiky  

týkajúce sa spolupráce a poskytovania 
vzájomného prístupu k priestorovým údajom  

 

VZHĽADOM NA TO, že Úrad geodézie, kartografie 
a katastra Slovenskej republiky (ďalej len „ÚGKK SR“) 
a Glówny urzad geodezji i kartografii Poľskej republiky 
(ďalej len „GUGIK“) (ďalej len “zúčastnené strany”) si 
želajú udržiavať a rozvíjať dobré cezhraničné vzťahy;   

VZHĽADOM NA TO, že zúčastnené strany si želajú 
snažiť sa o zlepšenie a rozšírenie spolupráce v oblasti 
geodézie, kartografie, fotogrametrie a v oblasti geogra-
fických informačných systémov (GIS); 

VZHĽADOM NA TO, že zúčastnené strany si želajú 
poskytnúť vzájomný prístup k priestorovým údajom pre 
potreby národnej ako aj európskej infraštruktúry pre 
priestorové informácie; 

VZHĽADOM NA TO, že zúčastnené strany potvrdili, 
že toto Memorandum o porozumení sa bude riadiť 
zásadami vzájomnosti, spravodlivosti a rovnosti;  

BERÚC NA VEDOMIE záväzky Slovenskej republiky 
a Poľskej republiky vyplývajúce z práva Európskej únie 
a Európskeho spoločenstva; 

VZHĽADOM NA TO, že cieľom tohto memoranda nie 
je zakladanie práv a povinností podľa medzinárodného 
práva; 

ŽELAJÚC SI dosiahnuť dohodu týkajúcu sa týchto 
požiadaviek; 

preto zúčastnené strany vyjadrujú memorandum 

o nasledujúcom: 

1. VŠEOBECNÉ ZÁVÄZKY 

1.) Strany budú spolupracovať najmä na vzájom-
nom sprístupnení priestorových údajov spravovaných 
v GIS, ako aj ostatných geodetických a kartografických 
údajov v digitálnej forme. 

2.) Súčasťou vzájomného sprístupnenia priestoro- 
vých údajov je harmonizácia polohy a priebehu  línio-
vých a plošných objektov lokalizovaných na štátnej 
hranici alebo ju pretínajúcich. 

3.) Detailný zoznam údajov, ktoré majú byť poskyto-
vané každou zúčastnenou stranou, rovnako ako 
podrobnosti o kontaktných bodoch poskytnutých každou 
zo zúčastnených strán na uskutočnenie spolupráce 
vyplývajúcej z tohto memoranda, bude uvedený v prílohe. 

4.) Zúčastnené strany si budú na požiadanie vy-
mieňať ďalšie technické a právne informácie a do-
kumenty z oblasti geodézie, kartografie a z oblasti 
infraštruktúr pre priestorové informácie. 
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5.) Prístup k údajom definovaným v bode 1 sa 
vzťahuje na pás široký cca 25 km pozdĺž štátnej hranice 
medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou na 
oboch stranách štátnej hranice. V prípade použitia 
údajov druhej strany na tvorbu tlačených máp sa 
poskytne prístup k údajom v rozsahu úplného pokrytia 
mapových listov obsahujúcich štátnu hranicu v mier-
kach od 1 : 10 000. 

6.) Obidve zúčastnené strany majú právo používať 
sprístupnené údaje na tvorbu a obnovu nimi vydáva-
ných oficiálnych máp a spravovanie GIS.  

2. PRÍSTUP K ÚDAJOM 

1.) Zúčastnené strany sa zaväzujú vzájomne si 
poskytnúť materiály, ktoré druhá strana použije na do-
plnenie máp a geografických informačných systémov 
o chýbajúce informácie. 

2.) Každá zo zúčastnených strán má právo distri-
buovať alebo poskytnúť práva na využitie údajov druhej 
strany len v spojení s priamo nadväzujúcimi údajmi 
z vlastného územia. Každé ďalšie rozširovanie origi-
nálnych údajov tretej strane alebo ich priame publi-
kovanie je možné len s vopred daným písomným 
súhlasom druhej zúčastnenej strany. 

3.) Každá zo zúčastnených strán má právo publi-
kovať a distribuovať mapy v analógovej forme, distri-
buovať rastrové dáta týchto máp a udeľovať licencie na 
ich využívanie. V takom prípade autorské práva (©) 
dotknutej zmluvnej strany budú vyjadrené v zodpo-
vedajúcej forme. 

4.) Obidve strany sa postarajú o to, že informácie 
a materiály sú verejné, a že každé ďalšie použitie 
materiálov neporuší autorské a majetkové práva. 

5.) Prístup k údajom bude realizovaný vzájomne, 
bez kalkulácií výdavkov a nákladov, na základe zá-
väzných právnych predpisov príslušných štátov. 

6.) Na začiatku každého kalendárneho roka si obi-
dve zúčastnené strany navzájom poskytnú informácie 
ohľadne plánovaných projektov dotlače a aktualizácie 
máp a vyhodnotia požiadavky na prístup k údajom za 
predchádzajúci rok. 

7.) Údaje sa sprístupňujú druhej zúčastnenej strane 
na požiadanie, pričom požiadavka bude spracovaná 
bez zbytočného odkladu. Obidve zúčastnené strany sa 
zaväzujú sprístupniť požadované údaje v priebehu                 
1 mesiaca od doručenia požiadavky, a to najmä 
prostredníctvom webových služieb alebo FTP vo 
formátoch uvedených v prílohe. 

8.) Odovzdanie údajov musí byť potvrdené pro-
tokolom vyhotoveným v dvoch rovnopisoch, ktorý bude 
obsahovať nasledovné informácie: typ, množstvo, 
označenie (číselný kód), rok vydania/aktualizácie 
a názov vydavateľa alebo tvorcu údajov. 

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1.) V prípade rozdielností vo výklade a aplikácii 
tohto dokumentu budú obidve zúčastnené strany tieto 
problémy riešiť bilaterálnymi rokovaniami a konzul-
táciami ich zástupcov na základe anglickej verzie tohto 
Memoranda. 

2.) Zmeny v tomto Memorande je možné vykonať 
kedykoľvek na základe vzájomného oznámenia a musia 
byť v písomnej forme. 

3.) Memorandum je platné dovtedy, kým nebude 
revidované alebo ukončené písomne obidvoma zúčas-
tnenými stranami, alebo kým jedna zo zúčastnených 
strán pošle oznámenie o ukončení platnosti a účinnosti 
memoranda druhej strane ku koncu kalendárneho roku 
s trojmesačnou výpovednou dobou. 

4.) Memorandum o porozumení sa nesmie vykladať 
spôsobom, ktorým by boli dotknuté práva a povinnosti 
zúčastnených strán podľa zákonov a iných všeobecne 
záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky 
a zákonov a iných všeobecne záväzných  právnych pred-
pisov Poľskej republiky, alebo zúčastneným stranám 
vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv a dohôd, vrátane 
záväzkov vyplývajúcich z členstva Slovenskej republiky 
a Poľskej republiky v Európskej únii.   

5.) Memorandum o porozumení sa bude podpiso-
vať v slovenskom, poľskom a anglickom jazyku. 

6.) Účinnosť tohto memoranda nastáva dňom podpisu. 

7.) Vyššie uvedené predstavuje dohodu, ktorú 
zúčastnené strany dosiahli v otázkach uvedených 
v tomto memorande. 
 
Dňa, 17. 05. 2013             Dňa, 17. 05. 2013  
 
Mária Frindrichová              Kazimierz Bujakowski 
predsedníčka              hlavný geodet Poľska
  
   

Príloha č. 1 
k Memorandu o porozumení  

medzi ÚGKK SR a GUGIK PR 

 
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 
republiky poskytne pre Glówny urzad geodezji 
i kartografii Poľskej republiky tieto údaje: 

1. Priestorové údaje 

•  Základná báza údajov pre GIS – ZBGIS (1:10 000) 

• Kartografický model pre  ZBGIS (1:10 000) pre 
tlačené a webové mapy 

• Kartografické databázy (KARTO50, KARTO100, 
KARTO250, KARTO500) pre webové mapy  

•  Geografické názvoslovie 

•  Administratívne hranice 

•  Digitálny model terénu 

2. Technické špecifikácie 

Súradnicový systém: ETRS89 
Výškový systém: Baltský 
Dátový formát: ESRI Geodatabáza, ESRI GRID 

3. Metaúdaje 

Všetky poskytnuté dátové súbory sú popísané štan-
dardnými metaúdajmi podľa ISO 19115. 

4. Kontakt 

Národná organizácia poverená správou referenčných 
údajov v GIS, t. j. 

Geodetický a kartografický ústav Bratislava 
Riaditeľ: Ing. Juraj Celler 

Chlumeckého č. 4 
827 45 Bratislava 
gku@skgeodesy.sk 
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Príloha č. 2 
k Memorandu o porozumení  

medzi ÚGKK SR a GUGIK PR 
 

Glówny urzad geodezji i kartografii Poľskej repub-
liky poskytne pre Úrad geodézie, kartografie a katas-
tra Slovenskej republiky tieto údaje: 

1. Priestorové údaje 

• Štátny register základných geodetických, gravi-
metrických a magnetických sietí  

•  Štátny register geografického názvoslovia (PRNG) 

•  Štátny register hraníc a povrchových jednotiek 
územného členenia krajiny (PRG) 

•  Databáza topografických objektov (BDOT10k) 

•  Databáza leteckého a satelitného snímkovania, 
ortofotomáp a digitálneho modelu terénu  

• Štandardné kartografické štúdie – topografické mapy                
a všeobecné geografické mapy (1:10 000, 1:25 000, 1:50 
000, 1:100 000, 1:250 000, 1:500 000, 1:1 000 000). 

2. Technické špecifikácie 

Súradnicový systém: ETRS89 

Výškové systémy:  

PL-KRON86-NH (v platnosti do 31. decembra 2019) 

PL-EVRF2007-NH 

Dátový formát: ESRI Geodatabáza, GeoMedia 

3. Metaúdaje 

Všetky poskytnuté dátové súbory sú popísané 
štandardnými metaúdajmi podľa ISO 19115. 

4. Kontakt 

Glówny urzad geodezji i kartografii,  
Odbor geodézie, kartografie a GIS:    
Riaditeľ:  Jerzy Zieliński 
Wspólna 2 
00-926 Varšava 
jerzy.zielinski@gugik.gov.pl 

 

 

12. 
Z m l u v a 

o využití služieb poskytovaných v rámci 
Základnej bázy údajov pre geografický 

informačný systém 
č. MH SR 198/2013-2050-1020, 

č. ÚGKK SR P-3807/2013, 
uzatvorená podľa 

§ 269 ods. 2 Obchodného zákonníka  
č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 

 
Článok 1 

Zmluvné strany 
 
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 
Sídlo: Mierová 19, 827 15 Bratislava 
IČO:   00686832 
Zastúpené: Mgr. Martin Holák, PhD., vedúci služobného                

úradu 

(ďalej len „MH SR“) 

a 
 
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 
republiky 
Sídlo: Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava 
IČO: 00166260 
Zastúpený: Ing. Mária Frindrichová, predsedníčka  

(ďalej len „ÚGKK SR“) 

Článok 2 
Úvodné ustanovenia 

(1) Špecifický aplikačný program Jednotného infor-
mačného systému hospodárskej mobilizácie s ochrannou 
známkou EPSIS®

 JISHM (ďalej len „program EPSIS“) je 
podľa zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov neverejným informačným 
systémom verejnej správy. Jeho správcom je podľa tohto 
zákona vo vzťahu k zákonu č. 179/2011 Z. z. o hospo-
dárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona 
č. 387/2002  Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách 
mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o HM“) MH SR a prevádz-
kovateľom spoločnosť VUJE, a. s. na základe rozhodnutia 
MH SR č. 58/2008-1020-7 zo dňa 28. 03. 2008, ako aj 
uzatvorenej rámcovej zmluvy (reg. č. 112/2011-4220-1020 
a č. 8100611/00/00) a v súlade s licenčnou zmluvou (reg. 
č. 113/2011-4220-1020 a č. 8100511/00/00). 

(2) V programe EPSIS sa sledujú najmä údaje 
o subjektoch hospodárskej mobilizácie, o ľudských 
zdrojoch, vecných prostriedkoch a iných zdrojoch, o zá-
väzkoch subjektov hospodárskej mobilizácie a iné údaje 
vo vzťahu k plneniu opatrení hospodárskej mobilizácie. 
Program EPSIS umožňuje tvorbu dokumentov a export 
vybraných údajov do preddefinovaných formátov (xls, 
pdf, doc a iné), ako aj import vybraných spracúvaných 
údajov po vzájomnej dohode s poskytovateľom údajov. 

(3) Základná báza údajov pre geografický infor-
mačný systém (ďalej len „ZB GIS“) je súčasťou infor-
mačného systému geodézie, kartografie a katastra, 
ktorý tvorí a prevádzkuje ÚGKK SR na základe zákona 
č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskor-
ších predpisov (ďalej len „zákon č. 215/1995 Z. z.“). 

(4) ZB GIS je priestorovou objektovo orientovanou 
bázou údajov, ktorá je referenčným základom národnej 
infraštruktúry priestorových informácií. Vytvára lokali-
začný a geometrický základ pre tvorbu tematických 
nadstavbových geografických informačných systémov 
a je záväzný pre tvorbu štátnych základných a štátnych 
tematických mapových diel. 

Článok 3 
Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je stanovenie podmienok 
poskytovania a využívania údajov a služieb ZB GIS                 
v rámci programu EPSIS. 

Článok 4 
Poskytovanie údajov 

(1) Podľa § 20a písm. a)  zákona č. 215/1995 Z. z. 
ÚGKK SR poskytne údaje a služby ZB GIS MH SR. Ide 
o mapové služby WMS, údajové služby WFS alebo  
údaje na pamäťovom nosiči z územia celej Slovenskej 
republiky. 
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(2) MH SR sa zaväzuje, že údaje zo ZB GIS budú 
využité len na účely programu EPSIS a poskytne ich iba 
prevádzkovateľovi programu EPSIS, ktorým je spoloč-
nosť VUJE, a.s., ktorá ich neposkytne žiadnemu inému 
subjektu a na žiadny iný účel. Údaje zo ZB GIS budú 
môcť využívať len používatelia programu EPSIS podľa 
nastavených prístupových oprávnení, resp. osoby, ktoré 
podľa zákona o HM majú na to právo. 

(3) Na samotné poskytnutie údajov a služieb vo forme 
licencie uzatvorí MH SR zmluvu s prevádzkovateľom ZB 
GIS, ktorým je Geodetický a kartografický ústav Bratislava 
(ďalej len „GKÚ“), kde budú špecifikované podrobnosti 
o poskytovaných údajoch a službách. 

Článok 5 
Záverečné ustanovenia 

(1) Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom 
podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Táto zmluva 
nie je povinne zverejňovaným dokumentom podľa § 5a 
ods. 5 písm. k) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplne- 
není niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

(2) Táto zmluva môže byť menená, alebo dopĺňaná 
výlučne formou písomných a očíslovaných dodatkov 
k zmluve, vzájomne odsúhlasených obidvomi zmluv-
nými stranami. Výnimku tvorí Článok 1 tejto zmluvy, 
kedy zmluvu možno meniť formou písomného 
dokumentu, ktorý nebude mať náležitosti písomného 
dodatku, ak sa zmenia mená a funkcie zástupcov MH 
SR alebo ÚGKK SR. Všetky písomné dodatky a písom-
né dokumenty sa zmluvné strany zaväzujú priložiť 
k tejto zmluve, a tieto sa stanú neoddeliteľnou súčasťou 
tejto zmluvy. Všetky písomné podania, upozornenia 
a výzvy súvisiace s touto zmluvou, musia byť odo-
sielané na adresy uvedené v Článku 1 tejto zmluvy. 

(3) Obidve zmluvné strany môžu túto zmluvu písom-
ne vypovedať, aj bez udania dôvodov, s dvojmesačnou 
výpovednou lehotovou, ktorá začína plynúť prvým 
dňom mesiaca nasledujúceho po riadnom doručení 
písomnej výpovede druhej zmluvnej strany. 

(4) Výpoveď zmluvy a odstúpenie od zmluvy sa 
doručuje druhej zmluvnej strane doporučenou zásielkou 
na adresu sídla zmluvnej strany. V prípade neúspeš-
ného doručenia uvedených písomností doručenou 
listovou zásielkou sa tretí deň uloženia zásielky na 
pošte bude považovať za deň riadneho doručenia. 
Písomnosť sa bude považovať za riadne doručenú aj 
vtedy, ak ju adresát odmietne prevziať. 

(5) Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, 
pričom tri rovnopisy dostane MH SR a dva ÚGKK SR. 

(6) Zmluvné strany po prečítaní textu tejto zmluvy 
zhodne prehlasujú, že jej obsahu porozumeli, na znak 
čoho pripájajú svoje podpisy. 
 
Za ÚGKK SR:  Za MH SR: 

V Bratislave, dňa  V Bratislave, dňa 
1. 07. 2013 1. 07. 2013 

Ing. Mária Frindrichová, v. r.     Mgr. Martin Holák, PhD., v. r. 
predsedníčka úradu                 vedúci služobného úradu 
 
 
 

13. 
Z m l u v a 

o vzájomnej spolupráci v oblasti geodézie, 
kartografie a referenčných  

priestorových údajov  
medzi  

Úradom geodézie, kartografie a katastra 
Slovenskej republiky a Ministerstvom obrany 

Slovenskej republiky 

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 
republiky (ďalej len „úrad“), 
sídlo: Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava 
IČO: 166 260 
zastúpený:  Máriou Frindrichovou, predsedníčkou 

 
a 
 
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len 
„ministerstvo“), 
sídlo: Kutuzovova 8, 832 47  Bratislava 
IČO: 30845572 
zastúpené:  Martinom Glváčom, ministrom  

(ďalej len „zmluvné strany“) 

uzatvárajú v súlade s § 38 zákona č. 575/2001 Z. z. 
o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej 
štátnej správy v znení neskorších predpisov túto zmluvu 
o vzájomnej  spolupráci v oblasti geodézie, kartografie 
a referenčných priestorových údajov (ďalej len „zmluva“) 
s cieľom dosiahnutia jednotného postupu a efektívneho 
využívania verejných prostriedkov. 

Čl. 1 
Predmet zmluvy 

(1) Predmetom zmluvy je spolupráca a koordinácia 
činností v oblasti geodézie, kartografie a referenčných 
priestorových údajov pre národnú infraštruktúru priesto-
rových informácií na území Slovenskej republiky v na-
sledujúcich oblastiach: 

a. legislatíva a technická normalizácia, 

b. vedecko-technický rozvoj, 

c. koncepcie smerov rozvoja informačných systémov 
rezortov,  

d. aktualizácia a modernizácia geodetických základov, 

e. aktualizácia Základnej bázy údajov pre geografický 
informačný systém (ďalej len „ZBGIS“) a Centrálnej 
priestorovej databázy (ďalej len „CPD“) Vojenského 
informačného systému o území,  

f. tvorba ortofotosnímok, digitálneho modelu reliéfu 
a ich aktualizácia, 

g. tvorba, aktualizácia a vydávanie štátnych mapo-
vých diel stredných a malých mierok, 

h. letecké meračské snímkovanie a laserové skeno-
vanie, 

i. poskytovanie údajov a služieb z geodetických a geo-
grafických databáz. 

(2) Zmluvné strany na úseku legislatívy a technickej 
normalizácie navzájom koordinujú prípravu a tvorbu 
návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov 
z odboru geodézie a kartografie. Spolupracujú aj pri 
vypracovávaní interných predpisov. 
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(3) Zmluvné strany na úseku vedeckotechnickej 
spolupráce a rozvoja koordinujú svoje rozvojové pro-
jekty v oblastiach, ktoré sú predmetom zmluvy, 
informujú sa o ich výsledkoch a poskytujú si ich výsled-
ky na využitie, ak nepodliehajú ochrane utajovaných 
skutočností. 

(4) Zmluvné strany na úseku koncepcií smerov 
rozvoja informačných systémov rezortov spolupracujú 
pri tvorbe informačného systému geodetických zá-
kladov, základnej bázy údajov pre geografický infor-
mačný systém a vojenského informačného systému 
o území a informujú sa o ich schválení, modifikáciách 
a vyhodnotení. 

(5) Zmluvné strany na úseku aktualizácie a moder-
nizácie geodetických základov spolupracujú pri geode-
tických meraniach na bodoch geodetických základov a 
spolupracujú pri spresňovaní určovania kvázigeoidu. Na 
úseku aktívnych geodetických základov úrad po dohode 
začlení vhodné referenčné stanice globálnych navigač-
ných satelitných systémov (ďalej len „GNSS“) minis-
terstva do Slovenskej priestorovej observačnej služby, 
prípadne do obdobných európskych služieb GNSS. 
Zmluvné strany navzájom koordinujú umiestnenie 
nových referenčných staníc GNSS ako aj technické 
podmienky staníc za účelom dosiahnutia vhodnej 
konfigurácie a technickej zhody referenčných staníc. 

(6) Zmluvné strany na úseku aktualizácie ZBGIS            
a CPD Vojenského informačného systému o území sa 
spoločne podieľajú na tvorbe vektorových modelov 
územia Slovenskej republiky, a to: ZBGIS ako súčasti 
Informačného systému geodézie, kartografie  a katastra 
a CPD ako súčasti Vojenského informačného systému 
o území.  

Zmluvné strany sa zaväzujú, že údaje ZBGIS a  CPD 
si navzájom poskytnú bezplatne a zabezpečia naplne-
nie a aktualizáciu ZBGIS a CPD v územnom rozsahu 
Slovenskej republiky. 

(7) Zmluvné strany spolupracujú na úseku tvorby 
digitálneho modelu reliéfu a jeho aktualizácie, výmeny 
ortofotosnímok, ktorých ďalšie využitie nie je viazané 
licenčnými podmienkami, pričom výkony si navzájom 
poskytujú bezplatne podľa § 26 ods. 1 zákona                      
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. 

(8) Zmluvné strany spolupracujú na úseku tvorby, 
aktualizácie a vydávania štátnych mapových diel stred-
ných a malých mierok z databáz ZBGIS a CPD 
vzájomným poskytovaním technickej a technologickej 
pomoci. 

(9) Zmluvné strany na úseku leteckého merač-
ského snímkovania a laserového skenovania koordinujú 
plány snímkovania na príslušný rok a vymieňajú si 
navzájom letecké meračské snímky a výsledky lase-
rového skenovania. 

(10) Zmluvné strany sa na úseku poskytovania 
údajov z geodetických a geografických databáz ZBGIS 
a CPD, z údajových skladov a archívnych fondov 
zaväzujú postupovať v súlade so všeobecne záväznými 
právnymi predpismi takto: 

a. údaje ZBGIS podľa ods. 6 bude poskytovať pre 
potreby verejnej správy a  pre verejnosť Geodetický 
a kartografický ústav Bratislava (ďalej len „GKÚ“). 

Údaje CPD pre potreby obrany štátu a krízového 
riadenia mimo času vojny a vojnového stavu bude 
poskytovať Topografický ústav Banská Bystrica 
(ďalej len „TOPÚ“), 

b. priestorové údaje, ktoré vzniknú na základe vzá-
jomnej spolupráce bude poskytovať pre potreby 
národnej infraštruktúry priestorových informácií 
podľa zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infra-
štruktúre pre priestorové informácie GKÚ, 

c. navzájom si uznajú výsledky overovania kvality, 

d. úmyselne nevytvoria licenčné, obchodné a ani iné 
prekážky, ktoré by bránili poskytovaniu údajov podľa 
písm. a), 

e. budú preferovať zverejňovanie a poskytovanie 
údajov prostredníctvom sieťových služieb, najmä 
elektronickým obchodom cez internetový portál 
štandardnými webovými službami, 

f. pri poskytovaní údajov si poskytnú nevyhnutnú 
technickú a technologickú pomoc. 

Čl. 2 
Organizačné zabezpečenie plnenia 

(1) Za plnenie zmluvy zodpovedajú vecní garanti, 
ktorými sú: 

a. za úrad riaditeľ GKÚ, 

b. za ministerstvo riaditeľ TOPÚ. 

(2) Vecní garanti vytvoria podľa potreby na plnenie 
úloh pracovné komisie. 

(3) Vecní garanti sú oprávnení podpisovať štatúty 
pracovných komisií a realizačné prílohy na plnenie 
konkrétnych úloh vyplývajúcich z tejto zmluvy. 

(4) Zmluvné strany poverujú vecným plnením 
vyplývajúcim zo zmluvy GKÚ za úrad a  TOPÚ za 
ministerstvo.  

(5) Zmluvné strany sa zaväzujú, že nimi poverené 
inštitúcie budú spoločne postupovať a koordinovať 
spoluprácu pri  plnení ustanovení tejto zmluvy, rozsah 
a  forma spolupráce bude spresnená v harmonograme 
prác na príslušný rok. 

(6) GKÚ a TOPÚ na plnenie úloh v čl. 1 zostavujú 
harmonogramy prác na príslušný kalendárny rok. Na  
začiatku roka uskutočňujú koordinačnú poradu a vy-
hodnocujú plnenie v predchádzajúcom roku.  

(7) Plnenie hlavných úloh koordinácie a spolupráce 
budú vecní garanti každoročne vyhodnocovať striedavo 
na pôde úradu a ministerstva. 

Čl. 3 
Záverečné ustanovenia 

(1) Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, 
nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými 
stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia podľa ustanovenia § 47a ods. 1 zákona             
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov. 

(2) Zmluvu možno zmeniť alebo doplniť len v pí-
somnej forme očíslovanými dodatkami podpísanými 
oboma zmluvnými stranami. 

(3) Každá zmluvná strana môže kedykoľvek túto 
zmluvu vypovedať písomnou formou doručenou druhej 
zmluvnej strane. Zmluva zaniká po uplynutí šiestich 
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mesiacov odo dňa doručenia výpovede druhému 
účastníkovi. 

(4) Dňom účinnosti tejto zmluvy stráca platnosť 
Dohoda o koordinácii činnosti a spolupráci v oblasti 
geodézie a kartografie Úradu geodézie, kartografie 
a katastra Slovenskej republiky a Ministerstva obrany 
Slovenskej republiky zo dňa  2. 3. 2000.  

(5) Zmluva je vyhotovená v štyroch originálnych 
rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane 
dva  výtlačky. 

V Bratislave, dňa    1. 07. 2013             
Mária Frindrichová 

predsedníčka úradu 
 
V Bratislave, dňa 1. 07. 2013    
Martin Glváč 

minister obrany SR 
 
 
 

14. 
R o z h o d n u t i e 

predsedníčky Úradu geodézie, kartografie  
a katastra Slovenskej republiky 

č. RP_UGKK SR_22/2013 zo dňa 25. 06. 2013 
o zrušení Komisie na prípravu zmien právnych 

a technických predpisov v súvislosti  
s vyhotovovaním geometrických plánov  

a iných geodetických činností  
pre kataster nehnuteľností 

Podľa čl. 5 ods. 3 písm. c) bod 12 Organizačného 
poriadku Úradu geodézie, kartografie a katastra Slo-
venskej republiky, schváleného rozhodnutím predsed-
níčky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 
republiky č. P – 5724/2012 zo dňa 05. 10. 2012                
v platnom znení vydávam toto rozhodnutie:  

Čl. I 

Zrušuje sa Komisia na prípravu zmien právnych                
a technických predpisov v súvislosti s vyhotovovaním 
geometrických plánov a iných geodetických činností pre 
kataster nehnuteľností (ďalej len „komisia“). Komisia 
zriadená rozhodnutím predsedu Úradu geodézie, kar-
tografie a katastra Slovenskej republiky č. P – 1432/2009 
zo dňa 31. 03. 2009 sa zrušuje z dôvodu nadbytočnosti.  

Čl. II 

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 25. júna 2013.  

Ing. Mária Frindrichová, v. r.  
predsedníčka  

 
 
 

15. 
R o z h o d n u t i e 

predsedníčky Úradu geodézie, kartografie  
a katastra Slovenskej republiky 

č. RP_UGKK SR_23/2013 zo dňa 25. 06. 2013 
o zrušení Komisie na implementáciu JTSK09 

do katastra nehnuteľností 

Podľa čl. 5 ods. 3 písm. c) bod 12 Organizačného 

poriadku Úradu geodézie, kartografie a katastra 
Slovenskej republiky, schváleného rozhodnutím pred-
sedníčky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slo-
venskej republiky č. P – 5724/2012 zo dňa 05. 10. 2012 
v platnom znení vydávam toto rozhodnutie:  

Čl. I 

Zrušuje sa Komisia na implementáciu JTSK09 do 
katastra nehnuteľností ako poradný orgán predsedu 
Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 
republiky, zriadená rozhodnutím predsedu Úradu 
geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky             
č. P – 841/2009 zo dňa 01. 12. 2009.  

Čl. II 

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 25. júna 2013.  
 

Ing. Mária Frindrichová, v. r.  
predsedníčka 

Odôvodnenie 
 

V súčasnosti na tvorbu technických predpisov, týka-
júcich sa geodetických činností pre kataster nehnu-
teľností, využíva Úrad geodézie, kartografie a katastra 
Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) predovšetkým 
vlastné kapacity. Pri odôvodnenej potrebe, aj bez 
činnosti komisie, môže úrad kedykoľvek využiť skú-
senosti odborníkov dostatočne zorientovaných v danej 
špecifickej problematike. Navyše výsledky, ktoré komi-
sia zriadená za účelom prípravy právnych a technic-
kých predpisov súvisiacich s implementáciou JTSK09 
do katastra nehnuteľností dosiahla, osobitne pri stano-
vovaní technológie spravovania súboru geodetických 
informácií platnej od 01. 04. 2011 do 30. 04. 2013 
(implementácia realizácie JTSK03), boli podľa zhod-
notenia relevantných odborníkov pre uvedenú oblasť 
nepresvedčivé. 

 
  

16. 
R o z h o d n u t i e 

predsedníčky Úradu geodézie, kartografie 
a katastra Slovenskej republiky 

č. RP_UGKK SR_29/2013 zo dňa 15. 08. 2013 
o zriadení Komisie pre tvorbu a spravovanie 

súboru geodetických informácií 

Podľa čl. 5 ods. 3 písm. c) bod 12 Organizačného 
poriadku Úradu geodézie, kartografie a katastra Sloven-
skej republiky, schváleného Rozhodnutím predsedníčky 
Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 
republiky č. P – 5724/2012 zo dňa 05. 10. 2012 v plat-
nom znení vydávam toto rozhodnutie: 

Čl. I 

Zriaďuje sa Komisia pre tvorbu a spravovanie súboru 
geodetických informácií katastra nehnuteľností (ďalej 
len „komisia“) ako poradný orgán predsedníčky Úradu 
geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.  

Čl. II 

Úlohou komisie je aplikovať v praxi zmeny právnych 
a technických predpisov a technologických postupov 
schválených v súvislosti s tvorbou a spravovaním súbo- 
boru geodetických informácií. Súčasťou práce komisie 



strana 32  SPRAVODAJCA ÚGKK SR, ročník XLV. 2013  čiastka 2 - 3 

 

je tiež činnosť, ktorá povedie k skvalitneniu súboru 
geodetických informácií. 

Čl. III 

Komisia pracuje do odvolania predsedníčkou Úradu 
geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 
v nasledujúcom zložení: 
Predseda – Ing. Erik Ondrejička, zástupca predsedu – 
Ing. Ingrid Šuppová; stáli členovia – Ing. Dušan Hanus, 
Ing. Michal Leitman, Ing. Eva Ďurková, Ing. Peter Giba, 
Ing. Mária Hollá, Ing. Mária Kanitrová, Ing. Mária 
Kapustová, Ing. Soňa Lukáčová, Ing. Ingrid Močková, 
Ing. Elena Scheryová, Ing. Alena Tomková, Ing. Marta 
Petríková, Ing. Martina Hatalová. 

Čl. IV 

(1) Komisia sa schádza podľa potreby. Zasadnutie 
komisie zvoláva a vedie jej predseda, v prípade jeho 
neprítomnosti zástupca predsedu. Na zasadnutie 
komisie je možné prizvať ďalších odborníkov.  

(2) Pozvánka na zasadnutie komisie sa doručuje 
všetkým členom komisie a pozvaným odborníkom. 

Čl. V 

Funkcia predsedu, zástupcu predsedu a členov komi-
sie je čestná a za jej výkon neprislúcha odmena. 
Nevyhnutné náklady spojené s činnosťou komisie hradí 
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 
republiky. 

Čl. VI 

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 15. augusta 2013. 
  

 Ing. Mária Frindrichová, v. r. 
             predsedníčka 

 
 
 

17. 
R o z h o d n u t i e  

predsedníčky Úradu geodézie, kartografie 
a katastra Slovenskej republiky 

č. RP_UGKK SR_31/2013 zo dňa 4. 9. 2013  
o zriadení skúšobnej komisie 

Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 
republiky na preverovanie osobitnej odbornej spôso-
bilosti fyzických osôb na overovanie výsledkov vybra-
ných geodetických a kartografických činností podľa § 6 
písm. a) až e) zákona Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii 
v znení neskorších predpisov. 

Podľa čl. 7 ods. 3 Štatútu Úradu geodézie, karto-
grafie a katastra Slovenskej republiky schváleného 
leného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 363            
zo dňa 13. mája 2009 ustanovujem: 

Čl. 1 
Úvodné ustanovenie 

V súlade s § 38 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie 
a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z. z., 
ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii 
v znení neskorších predpisov zriaďujem skúšobnú ko-
misiu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 
republiky na preverovanie osobitnej odbornej spôso-
bilosti fyzických osôb na overovanie výsledkov vybra-

ných geodetických a kartografických činností podľa § 6 
písm. a) až e) zákona Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii 
v znení neskorších predpisov, ktoré sa preberajú do 
štátnej dokumentácie a musia byť autorizačne a úradne 
overené fyzickou osobou (ďalej len „skúšobná 
komisia“). 

Čl. 2 
Pôsobnosť, zloženie a organizácia činnosti 

skúšobnej komisie   

(1)  Pôsobnosť, zloženie a organizáciu činnosti skú-
šobnej komisie upravuje Štatút skúšobnej komisie, ktorý 
tvorí Prílohu č. 1 tohto rozhodnutia. 

(2)  Zásady  rokovania a preverovania osobitnej od-
bornej spôsobilosti (ďalej len „zasadanie“) upravuje 
Rokovací a skúšobný poriadok skúšobnej komisie, ktorý 
tvorí Prílohu č. 2 tohto rozhodnutia. 

(3)  Zasadania skúšobnej komisie sa konajú v Úrade 
geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 
(ďalej len „úrad“). 

Čl. 3 
Prechodné ustanovenia  

Menovacie dekréty predsedu skúšobnej komisie 
a členov skúšobnej komisie vydané podľa Rozhodnutia 
predsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra 
Slovenskej republiky zo dňa 18. novembra 2009               
č. P - 7580/2009 o zriadení skúšobnej komisie Úradu 
geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 
(ďalej „úrad“) na preverovanie osobitnej odbornej 
spôsobilosti fyzických osôb na autorizačné a úradné 
overovanie výsledkov vybraných geodetických a karto-
grafických činností podľa § 6 písm. a) až e) zákona             
č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení 
neskorších predpisov ostávajú v platnosti. 

Čl. 4 
Zrušovacie ustanovenia 

Zrušuje sa Rozhodnutie predsedu Úradu geodézie, 
kartografie a katastra Slovenskej republiky zo dňa          
18. novembra 2009  č. P-7580/2009 o zriadení skúšob-
nej komisie Úradu geodézie, kartografie a katastra 
Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) na preverovanie 
osobitnej odbornej spôsobilosti fyzických na autori-
začné a úradné overovanie výsledkov vybraných geo-
detických a kartografických činností podľa § 6 písm. a) 
až e) zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii 
v znení neskorších predpisov.  

Čl. 5 

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť  4.  septembra 2013. 

Ing. Mária Frindrichová, v. r. 
predsedníčka 

Príloha č. 1 rozhodnutia č. RP_UGKK SR_31/2013 

 
ŠTATÚT SKÚŠOBNEJ KOMISIE 

Čl. 1 
Pôsobnosť a úlohy skúšobnej komisie 

Skúšobná komisia ako poradný orgán predsedu úradu 

a) prerokúva žiadosti fyzických osôb a právnických 
osôb, ktorých predmetom činnosti je vykonávanie 
geodetických a kartografických činností, na vydanie 
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osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti fyzic-
kých osôb na overovanie výsledkov vybraných 
geodetických a kartografických činností podľa § 6 
písm. a) až e) zákona Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „osved-
čenie“) 

b) kvalifikačnou skúškou preveruje osobitnú odbornú 
spôsobilosť fyzických osôb na overovanie výsledkov 
vybraných geodetických a kartografických činností 
podľa § 6 písm. a) až e) zákona Národnej rady 
Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii 
a kartografii v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o geodézii“), 

c) predkladá predsedovi úradu návrh na vydanie 
osvedčenia fyzickej osobe, ktorá úspešne absolvo-
vala kvalifikačnú skúšku podľa písm. b),  

d) prerokúva návrhy na odňatie osvedčenia fyzickej 
osobe, ktorá sa dopustila overenia výsledkov vy-
braných geodetických a kartografických činností 
podľa § 6 písm. a) až e) zákona o geodézii, pri 
ktorých neboli dodržané kvalitatívne podmienky 
určené technickými predpismi,  

e) predkladá riaditeľovi odboru katastrálnej inšpekcie 
návrh na odňatie osvedčenia na základe výsledku 
rokovania podľa odseku d),  

f) prerokúva Rozsah a obsah kvalifikačnej skúšky,  

g) vedie evidenciu vydaných a odňatých osvedčení. 

Čl. 2 
Zloženie skúšobnej komisie 

(1) Skúšobná komisia je tvorená minimálne de-
siatimi osobami a skladá sa z predsedu skúšobnej 
komisie, členov a tajomníka skúšobnej komisie.  

(2) Predsedu skúšobnej komisie menuje a odvoláva 
predseda úradu. 

(3) Členov skúšobnej komisie menuje a odvoláva 
predseda úradu na návrh predsedu skúšobnej komisie. 

(4) Predsedom skúšobnej komisie je riaditeľ katas-
trálneho odboru úradu.  

(5) Členom skúšobnej komisie sa môže stať 
zamestnanec úradu, ktorý riadi a usmerňuje predmetnú 
problematiku ako aj iná odborná autorita v odbore 
geodézia, kartografia a kataster nehnuteľností. 

Čl. 3 
Organizácia činnosti a zasadania  

skúšobnej komisie 

(1) Činnosť skúšobnej komisie organizačne a admi-
nistratívne zabezpečuje tajomník, ktorý je zamestnan-
com katastrálneho odboru úradu poverený predsedom 
skúšobnej komisie.  

(2) Skúšobná komisia je spôsobilá zasadať, ak sú 
prítomní aspoň štyria jej členovia, predseda a tajomník. 

(3) Vybraných členov skúšobnej komisie pozýva na 
zasadanie skúšobnej komisie predseda skúšobnej 
komisie prostredníctvom tajomníka, spravidla tak, aby 
sa komisia zišla v nepárnom počte zasadajúcich. 
Funkcia členov skúšobnej komisie je nezastupiteľná. 

(4) Ak sa člen skúšobnej komisie, ktorý bol pozvaný 
na zasadanie skúšobnej komisie, nemôže z rôznych 

dôvodov tohto zasadania zúčastniť, o svojej neúčasti 
upovedomí tajomníka. Ak sa zasadania skúšobnej 
komisie nemôže zúčastniť jej predseda, určí za svojho 
zástupcu člena skúšobnej komisie, ktorý je zames-
tnancom katastrálneho odboru úradu. 

(5) O výsledku rokovania rozhoduje skúšobná ko-
misia väčšinovým hlasovaním, pričom pri rovnosti 
hlasov rozhoduje stanovisko predsedu skúšobnej ko-
misie alebo ním určeného zástupcu predsedu skúšob-
nej komisie. Tajomník skúšobnej komisie nemá hla-
sovacie právo. 

(6) O priebehu zasadania skúšobnej komisie vyhotoví 
tajomník osobitný zápis, ktorý obsahuje najmä infor-
mácie o prerokovaných skutočnostiach, o programe 
zasadania, o účasti členov, o počte fyzických osôb 
uchádzajúcich sa o získanie osvedčenia, resp. po-
zvaných na najbližší termín kvalifikačnej skúšky, o ro-
kovaných žiadostiach a návrhoch, resp. o výsledkoch 
rokovaní a výsledných odporúčaniach predložených 
riaditeľovi odboru katastrálnej inšpekcie a o určení 
termínu kvalifikačnej skúšky. Zápis zašle tajomník 
členom skúšobnej komisie, ktorí sa daného zasadania 
zúčastnili.  

Čl. 4 
Náhrady výdavkov a odmeňovanie spojené 

s činnosťou skúšobnej komisie 

(1) Výdavky spojené s činnosťou skúšobnej komisie 
hradí úrad z vlastných finančných prostriedkov.  

(2) Funkcia predsedu skúšobnej komisie, členov 
skúšobnej komisie a tajomníka je čestná, bez nároku na 
finančnú odmenu. 

 
Príloha č. 2 rozhodnutia č. RP_UGKK SR_31/2013 

ROKOVACÍ A SKÚŠOBNÝ PORIADOK  
SKÚŠOBNEJ KOMISIE 

Čl. 1 
Príprava zasadania skúšobnej komisie 

(1) Fyzická osoba, ktorá má záujem o získanie 
osvedčenia (ďalej len „žiadateľ“), doručí osobne alebo 
poštou na adresu úradu v papierovej podobe žiadosť 
v zmysle § 37 vyhlášky úradu č. 300/2009 Z. z., ktorou 
sa vykonáva zákon o geodézii (ďalej len „žiadosť“).  

(2) Tajomník v súčinnosti s predsedom skúšobnej 
komisie preverí, či  
a)  žiadosť obsahuje náležitosti podľa ustanovenia           

§ 37 vyhlášky úradu č. 300/2009 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon o geodézii v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „vyhláška“),  

b)  žiadateľ spĺňa podmienky podľa § 7 ods. 2 písm. a) 
zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii 
a kartografii (ďalej len „zákon“).  

(3) V prípade nesplnenia podmienok podľa odseku 
2, je žiadosť prerokovaná na zasadaní skúšobnej 
komisie.  

(4) Tajomník vyhotoví Záznam o preverení žiadosti 
a o vykonaní kvalifikačnej skúšky na získanie osved-
čenia o osobitnej odbornej spôsobilosti fyzických osôb 
na overovanie výsledkov vybraných geodetických 
a kartografických činností podľa § 6 písm. a) až e) 
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 
Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších pred-
pisov (ďalej len „záznam o skúške“), ktorý je prílohou 
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č. 1 Rokovacieho a skúšobného poriadku skúšobnej 
komisie.  

(5) Ak žiadosť spĺňa podmienky podľa ods. 2, 
tajomník zaradí žiadateľa medzi čakateľov na najbližší 
termín konania kvalifikačnej skúšky (ďalej len „čakateľ“) 
a informuje ho o tejto skutočnosti, v opačnom prípade 
informuje žiadateľa o nedostatkoch a medzi čakateľov 
ho zaradí až po ich odstránení.  

(6) Termín zasadania skúšobnej komisie stanoví 
predseda skúšobnej komisie podľa potreby, najmä 
podľa počtu čakateľov alebo počtu a naliehavosti 
návrhov na odňatie osvedčenia.  

(7) Predseda skúšobnej komisie prostredníctvom 
tajomníka písomne, zaslaním papierovej alebo elektro-
nickej pozvánky, pozýva vybraných členov skúšobnej 
komisie na zasadanie skúšobnej komisie, spravidla 
najmenej 30 dní pred stanoveným termínom zasadania 
skúšobnej komisie.  

(8) Ak je súčasťou zasadania skúšobnej komisie 
vykonanie kvalifikačnej skúšky, predseda skúšobnej 
komisie prostredníctvom tajomníka písomne, zaslaním 
papierovej alebo elektronickej pozvánky, pozýva i ča-
kateľov, spravidla najmenej 30 dní pred stanoveným 
termínom zasadania komisie. 

(9) Čakateľ je v pozvánke na kvalifikačnú skúšku 
informovaný o zverejnení Otázok ku kvalifikačnej 
skúške, Predmetu kvalifikačnej skúšky ako aj Roko-
vacieho a skúšobného poriadku skúšobnej komisie na 
webovom sídle úradu a je vyzvaný k potvrdeniu svojej 
účasti na kvalifikačnej skúške spätným zaslaním 
vyplneného Potvrdenia účasti na kvalifikačnej skúške, 
ktoré je prílohou č. 5 Rokovacieho a skúšobného 
poriadku skúšobnej komisie a ktoré sa zasiela čaka-
teľovi súčasne s pozvánkou na kvalifikačnú skúšku. 

 Informácie týkajúce sa zasadaní skúšobnej komisie 
poskytuje osobne, telefonicky, elektronickou alebo 
štandardnou poštou tajomník. 

Čl. 2 
Kvalifikačná skúška 

(1) Kvalifikačnou skúškou sa u žiadateľa preverí 
znalosť právnych predpisov, technických predpisov, 
slovenských technických noriem ako aj ostatných od-
borných znalostí nevyhnutných pri overovaní výsledkov 
vybraných geodetických a kartografických činností. 

(2) Kvalifikačná skúška je neverejná a pozostáva 
z písomnej časti a z ústnej časti.  

(3) Rozsah a obsah kvalifikačnej skúšky je vyme-
dzený všeobecne záväznými právnymi predpismi, 
technickými predpismi, slovenskými technickými nor-
mami a inými aktmi riadenia, vydanými úradom, 
zoznam ktorých zverejňuje úrad v Spravodajcovi úradu 
a na webovom sídle úradu.  

(4) Otázky ku kvalifikačnej skúške tvorí zoznam 
záväzne formulovaných otázok podľa zverejneného 
Rozsahu a obsahu kvalifikačnej skúšky.  

(5) Otázky ku kvalifikačnej skúške sú tematicky 
rozdelené do štvorice okruhov; A) oblasť právnych 
predpisov, B) oblasť pozemkových úprav a obnovy 
evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov 
k nim, C) oblasť katastra nehnuteľností a zhotovovania 
geometrických plánov a D) oblasť geodézie. Rozsah           

a obsah kvalifikačnej skúšky a Otázky ku kvalifikačnej 
skúške prerokuje skúšobná komisia. Rozsah a obsah 
kvalifikačnej skúšky, Otázky ku kvalifikačnej skúške 
a Rokovací a skúšobný poriadok skúšobnej komisie 
zverejňuje úrad v Spravodajcovi úradu a na webovom 
sídle úradu.  

(6) Pred písomnou časťou kvalifikačnej skúšky 
tajomník preverí totožnosť čakateľa a preberie od neho 
správny poplatok za vykonanie kvalifikačnej skúšky 
v zmysle § 7 ods. 3 zákona o geodézii, resp. v zmysle 
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 
Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších pred-
pisov. Vykonanie týchto úkonov je nevyhnutnou 
podmienkou účasti čakateľa na kvalifikačnej skúške.  

(7) Písomná časť kvalifikačnej skúšky pozostáva 
zo štvorice otázok, ktoré si žiadateľ volí náhodne 
z jednotlivých tematických okruhov otázok podľa 
odseku 5, t. j. z každého okruhu po jednej otázke. 
Písomná časť kvalifikačnej skúšky má trvanie jednu 
hodinu a prebieha za prítomnosti aspoň jedného člena 
skúšobnej komisie alebo tajomníka. Skúšobná komisia 
ohodnotí odpoveď na každú otázku celou známkou od 
stupňa 1 po stupeň 4. Záznam o hodnotení odpovedí 
na jednotlivé otázky sa vedie v príslušnom poli 
záznamu o skúške. Ak je aspoň jedna z odpovedí 
ohodnotená známkou 4, komisia rokuje, či preverovaná 
osoba postupuje na ústnu časť skúšky. Pri hodnotení 
dvoch a viac odpovedí stupňom 4 žiadateľ kvalifikačnej 
skúške nevyhovel.  

(8) Ústna časť kvalifikačnej skúšky pozostáva zo 
štvorice otázok zadaných žiadateľovi postupom identic-
kým s postupom pri písomnej časti kvalifikačnej skúšky. 
V prípade, že si žiadateľ zvolí rovnakú otázku ako 
v písomnej časti kvalifikačnej skúšky, svoju voľbu opa-
kuje. V prípade potreby je príslušný člen skúšobnej 
komisie oprávnený položiť žiadateľovi doplňujúce 
otázky. Skúšobná komisia hodnotí odpovede celou 
známkou od stupňa 1 po stupeň 4. Záznam o hodnotení 
odpovedí na jednotlivé otázky sa vedie v príslušnom 
poli záznamu o skúške. Ak je aspoň jedna z odpovedí 
ohodnotená známkou 4, komisia rokuje, či žiadateľ 
kvalifikačnej skúške vyhovel. Pri hodnotení dvoch a viac 
odpovedí stupňom 4 žiadateľ kvalifikačnej skúške 
nevyhovel. Výsledné hodnotenie „vyhovel“ alebo 
„nevyhovel“ sa vyznačí v príslušnom poli záznamu 
o skúške a potvrdí sa podpisom predsedu skúšobnej 
komisie a všetkých prítomných členov skúšobnej 
komisie.  

(9) Výsledok kvalifikačnej skúšky oznámi predseda 
skúšobnej komisie žiadateľovi pred skúšobnou komi-
siou.  

(10)  Ak žiadateľ kvalifikačnej skúške nevyhovie, 
kvalifikačnú skúšku môže opakovať až po uplynutí 
lehoty stanovenej § 39 vyhlášky. Na túto skutočnosť 
upozorní predseda skúšobnej komisie žiadateľa pri 
vyhlasovaní výsledku skúšky. 

Čl. 3 
Vydanie osvedčenia 

(1) Žiadateľ, ktorý na kvalifikačnej skúške vyhovel, 
uhradí po vykonaní skúšky do rúk tajomníka správny 
poplatok za vydanie osvedčenia v zmysle § 7 ods. 3 
zákona o geodézii, resp. v zmysle zákona Národnej 
rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych 
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poplatkoch v znení neskorších predpisov.  

(2) Žiadateľovi, ktorý vyhovel kvalifikačnej skúške a 
uhradil správny poplatok v zmysle odseku 1 úrad vydá 
osvedčenie, ktoré je prílohou č. 2 Rokovacieho a skú-
šobného poriadku skúšobnej komisie, a to v lehote do 
jedného mesiaca od vykonania kvalifikačnej skúšky. 
Osvedčenie zašle úrad žiadateľovi na adresu uvedenú 
v žiadosti.  

(3) Informáciu o vydaní osvedčenia zverejňuje úrad 
v Spravodajcovi úradu. 

Čl. 4 
Prerokovanie návrhu na odňatie osvedčenia 

(1) Skúšobná komisia prerokuje návrh na odňatie 
osvedčenia, preskúma dôvody a dôkazy. 

(2) O prerokovaní návrhu na odňatie osvedčenia sa 
vyhotoví záznam, ktorý je prílohou č. 3 Rokovacieho 
a skúšobného poriadku skúšobnej komisie. 

Čl. 5 
Odňatie osvedčenia 

(1) Stanovisko skúšobnej komisie je podkladom pri 
vydaní rozhodnutia úradu o odňatí osvedčenia. Roz-
hodnutie sa vyhotoví podľa prílohy č. 4 Rokovacieho 
a skúšobného poriadku skúšobnej komisie.  

(2) Podľa závažnosti nedodržania kvalitatívnych pod-
mienok pri výkone geodetických a kartografických činností 
môže úrad odňať osvedčenie najmenej na 1 rok. 

(3) Po uplynutí doby, na ktorú bolo osvedčenie od-
ňaté, môže fyzická osoba opätovne požiadať úrad 
o vykonanie kvalifikačnej skúšky na získanie osvedčenia.  

(4) Odňatie osvedčenia zverejňuje úrad v Spravo-
dajcovi úradu.  

Čl. 6 
Evidencia vydaných a odňatých osvedčení 

(1) Tajomník vedie evidenciu vydaných a odňatých 
osvedčení.  

(2) Predmetom evidencie vydaných a odňatých 
osvedčení je najmä meno, priezvisko a rodné číslo 
predmetnej fyzickej osoby, názov zamestnávateľa, číslo 
osvedčenia, dátum vydania, resp. odňatia osvedčenia     
a lehota odňatia osvedčenia. 

Čl. 7 
Záverečné ustanovenie  

Prílohy č. 1 až 5 Rokovacieho a skúšobného poriadku 
skúšobnej komisie sa v Spravodajcovi nezverejňujú. 

 

 

18. 
R o z s a h   a    o b s a h  

kvalifikačnej skúšky na preverovanie osobitnej 
odbornej spôsobilosti fyzických osôb  

na autorizačné a úradné overovanie výsledkov 
vybraných geodetických a kartografických 

činností podľa § 6 písm. a) – e) zákona                     
č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii 

 
Komisia Úradu geodézie, kartografie a katastra Slo-

venskej republiky na preverovanie osobitnej odbornej 
spôsobilosti fyzických osôb na autorizačné a úradné 
overovanie výsledkov vybraných geodetických a karto-

grafických činností podľa § 6 písm. a) – e) zákona            
č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v súlade 
s Rokovacím a skúšobným poriadkom ustanovuje: 

Čl. 1 
Rozsah kvalifikačnej skúšky  

Rozsah kvalifikačnej skúšky je nasledovný:  

1. Zákon NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri ne-
hnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv           
k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení ne-
skorších predpisov  

2. Vyhláška ÚGKK SR č. 461/2009 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon o katastri nehnuteľností a o zápise 
vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam 
(katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov  

3. Zákon NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kar-
tografii v znení neskorších predpisov  

4. Vyhláška ÚGKK SR č. 300/2009 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon o geodézii a kartografii v znení 
neskorších predpisov  

5. Zákon NR SR č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov 
a kartografov  

6. Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení 
neskorších predpisov   

7. Zákon NR SR č. 220/2004 Z. z. o ochrane a vy-
užívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona 
č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole 
znečisťovania životného prostredia a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov   

8. Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších 
predpisov  

9. Zákon SNR č. 293/1992 Zb. o úprave niektorých 
vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam v znení 
neskorších predpisov  

10. Zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu 
v znení neskorších predpisov 

11. Zákon SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových 
úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, 
pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o po-
zemkových spoločenstvách v znení neskorších 
predpisov  

12. Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych 
vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu 
majetku v znení neskorších predpisov  

13. Zákon NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých 
opatreniach na usporiadanie vlastníctva k po-
zemkom v znení neskorších predpisov  

14. Zákon NR SR č. 97/2013 Z. z. o pozemkových 
spoločenstvách 

15. Zákon NR SR č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon 
v znení neskorších predpisov 

16. Zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych 
poplatkoch v znení neskorších predpisov (položka 
10 a 11 Sadzobníka správnych poplatkov) 

17. Zákon NR SR č.66/2009 Z. z. o niektorých 
opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní 
pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníc-                         
tva štátu na obce a vyššie územné celky a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov 
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18. Vyhláška ÚGKK SR a MP SR č. 157/1996 Z. z., 
ktorou sa vykonáva zákon o niektorých opatreniach 
na usporiadanie vlastníctva k pozemkom 

19. Vyhláška ÚGKK SR č. 22/2010 Z. z., ktorou sa 
vydáva Spravovací poriadok pre katastrálne úrady 
a správy katastra  

20. Smernice na spravovanie geodetických základov 
O-84.11.13.31.11.00-06 (S 74.20.73.11.00)  

21. Inštrukcia na tvorbu Základnej mapy SR veľkej 
mierky O-84.11.13.33.51.00-93 (I 74.20.73.21.00, 
984 211 I/93)  

22. Smernice na vyhotovovanie geometrických plánov 
a vytyčovanie hraníc pozemkov 
O-84.11.13.31.21.00-97 (S 74.20.73.43.00)  

23. Smernice na vykonávanie zmien hraníc katastrál-
nych území O-84.11.13.31.24.00-02  

  (S 74.20.73.42.00)  

24. Smernice na meranie a vykonávanie zmien v sú-               
bore geodetických informácií katastra nehnuteľ-
ností O-84.11.13.31.22.00-99 (S 74.20.73.43.20) 

25. Smernice na obnovu katastrálneho operátu               
O-84.11.13.31.25.00-03 (S 74.20.73.45.00)  

26. Smernice na ostatné úlohy katastra nehnuteľností 
O-84.11.13.31.26.00-99 (S 74.20.73.49.00)  

27. Smernice na prevádzkovanie Automatizovaného 
informačného systému geodézie, kartografie a ka-
tastra O-84.11.13.31.61.00-99  
(S 74.20.73.84.00)  

28. Smernice na technickohospodárske mapovanie                
S – 4/7-1969 

29. Inštrukcia A pre katastrálne meračské práce, 1939 

30. Metodický návod na tvorbu vektorovej katastrálnej 
mapy O-84.11.13.31.26.00-99 

 (MN 74.20.73.21.00 (984 210 MN-1/95)  

31. Metodický návod na aktualizáciu vektorovej katas-
trálnej mapy O-84.11.13.32.25.00-95                          
(MN 74.20.73.43.23 (984 420 MN-1/95)  

32. Metodický návod na digitalizáciu nečíselných máp 
katastra nehnuteľností a ich aktualizáciu                      
O-84.11.13.32.23.00-02 (MN 74.20.73.46.10)  

33. Pokyny na skenovanie a transformáciu máp ka-
tastra nehnuteľností č. P-1588/2002  
(Spravodajca ÚGKK SR čiastka 2/2002 alebo 
www.geodesy.gov.sk; Spravodajca ÚGKK SR; 
ročník 2002 – čiastka 2).  

34. Pokyny na spracovanie zjednodušeného registra 
pôvodného stavu k nehnuteľnostiam v extraviláne, 
MP SR č. 34/95-430, ÚGKK SR č. TK 746/95           
v znení dodatkov č.1-3 (Príloha č.1 k Spravo-
dajcovi ÚGKK SR 2/1995). Pokyny na spracovanie 
registra vlastníckych práv k nehnuteľnostiam                   
v extraviláne č. NP-1353/1993 a Pokyny na činnosť 
orgánov štátnej správy ÚGKK SR – katastrálnych 
úradov - správ katastra a Ministerstva pôdo-
hospodárstva SR – pozemkových úradov na 
vykonávanie pozemkových úprav podľa zákona                   
č. 330/1991 Zb. (Spravodajca čiastka 1/1993                   
a čiastka č. 2/1993)  

35. I. Horňanský - Kataster nehnuteľností  

36. P. Kúdeľa – Kataster nehnuteľností, 1991 

37. M. Daniš - Matematická kartografia  

38. Hefty, Husár – Družicová geodézia 

39. J.Abelovič a kol. - Meranie v geodetických sieťach 

40. Ferianc, Klobušiak, Leitmannová, Pribul, Šalátová 
– SKPOS Slovenská priestorová observačná 
služba GNSS, www.gku.sk  

41. Droščák, Roháček, Steinhübel – SKPOS 2011, 
www.gku.sk 

42. V. Čada – Využití geodetických základů stabilního 
katastru, historie vzniku a užití mílových tabulek, 
GaKO 10/2001 

43. J. Ryšavý – Přizbůsobení nové trigonometrické sítě 
k síti stávající, Zeměmněžičcký věstník, XVI 1928 

44.  Metodický  návod  na  vykonávanie   geodetických 
činností pre projekt pozemkových úprav               
O-84.11.13.32.32.00-08 (MN 74.20.73.46.30 – 
august 2008)  

45. Metodický návod na spracovanie registra obno-
venej evidencie pozemkov O-84.11.13.32.31.00-06 

  (MN 74.20.73.47.00 – júl 2006) 

46. Metodický návod na spracovanie registra obno-
venej evidencie pozemkov O-84.11.13.32.31.00-02 

  (MN 74.20.73.41.10 - máj 2003) 

47. Metodické štandardy projektovania pozemkových 
úprav, Zlatica Muchová, Jozef Vanek a kol., 09/2009 

48. Rozhodnutie predsedníčky ÚGKK SR č. RP_UGKK 
SR_4/2013 zo dňa 30. 01. 2013 o zriadení 
Rezortnej transformačnej služby 

49. Usmernenie ÚGKK SR 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. 

50. Usmernenie ÚGKK SR 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. 

51. Usmernenie ÚGKK SR č. USM_UGKK SR_11/ 
2013, zo dňa 19.04.2013, ktorým sa ustanovuje 
elektronické podklady na aktualizáciu súboru 
popisných informácií 

52. Usmernenie ÚGKK SR č. USM_UGKK SR_12/ 
2013, zo dňa 19.04.2013, ktorým sa ustanovuje 
spôsob označovania súborov vektorových máp 
katastra + príloha č. 2 

53. Usmernenie ÚGKK SR č. USM_UGKK SR_13/ 
2013, zo dňa 23.04.2013, ktorým sa ustanovuje 
používanie mapových značiek v mape katastra,                
v súbore prevzatých meraní a v operáte geomet-
rického plánu (značkový kľúč) 

54. Usmernenie ÚGKK SR  č. USM_ÚGKK SR_20/ 
2013 zo dňa 07. 05. 2013, ktorým sa ustanovuje 
jednotný postup správ katastra pri zápise zmeny 
druhu pozemku v nadväznosti na zápis stavby 
skolaudovanej po 30. apríli 2004 do katastra 
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nehnuteľností 

55. Technologický postup na tvorbu a aktualizáciu 
súboru prevzatých meraní č. KO - 4070/2013 zo 
dňa 11. 07. 2013 

56. Usmernenie ÚGKK SR č. USM_UGKK SR_27/ 
2013, zo dňa 17. 07. 2013, ktorým sa ustanovuje 
obsah podkladov pri aktualizácii viacerých vekto-
rových máp katastra v rámci jedného operátu 
geometrického plánu 

57. Usmernenie ÚGKK SR č. KO – 168/2005 na sta-
novenie postupu pri spracovaní podkladov na 
odňatie poľnohospodárskej pôdy 

58. USM ÚGKK SR 5/2012  zo dňa 20. 09. 2012, na 
zabezpečenie jednotného postupu úradných 
overovateľov pri overovaní geometrických plánov 

59. Usmernenie Úradu geodézie, kartografie a katastra 
Slovenskej republiky č. P - 6250/2009 zo dňa               
30. 09. 2009, ktorým sa stanovuje jednotný postup 
správ katastra pri aktualizácii hraníc katastrálnych 
území 

60. Usmernenie Úradu geodézie, kartografie a katastra 
Slovenskej republiky KO - 2333/2005 zo dňa 9. 5. 
2005 na pridelenie údajov katastrálneho operátu 
pre potreby vyhotovenia geometrických plánov 
prostredníctvom elektronickej pošty 

61. Spravovanie SGI - otázky a odpovede zo školení – 
www.skgeodesy.sk 

Slovenské technické normy:  

62. STN 01 3410 Mapy veľkých mierok. Základné a 
účelové mapy, účinnosť 01.91  

63. STN 01 3411 Mapy veľkých mierok. Kreslenie 
a značky, účinnosť 01.91  

64. STN 01 9322 Značky veličín v geodézii 
a kartografii, účinnosť 05.81  

65. STN 73 0401 Terminológia v geodézii a kartografii, 
účinnosť 08. 90  

66. STN 73 0415 Geodetické body, účinnosť 01.80 

Čl. 2 
Obsah kvalifikačnej skúšky 

Obsah kvalifikačnej skúšky je nasledovný: 

A. Zoznam otázok z oblasti právnych predpisov  

1. Vysvetlite pojem „spoločná nehnuteľnosť“ a uveďte 
podmienky, za akých je možné od pozemku alebo 
pozemkov patriacich do spoločnej nehnuteľnosti 
oddeliť novovytvorený pozemok. 

 (§ 8 zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových 
spoločenstvách) 

2. Aké sú zákonné opatrenia proti drobeniu pozemkov?  
 (§ 21 až § 24 zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. 

o niektorých opatreniach na usporiadanie vlas-
tníctva k pozemkom) 

3. Vysvetlite pojem „identifikácia parcely“. Aký je 
postup pri vyhotovení identifikácie parciel?   
(§ 3 ods. 1, 3,  12 zákona NR SR č. 162/1995 Z. z.) 

4. Aké sú podmienky zápisu geometrického plánu do 
katastra nehnuteľností evidenčným  spôsobom? 

  (§ 67 zákona NR SR č. 162/1995 Z. z.) 

5. Za akých podmienok môže cudzozemec nadobú-

dať nehnuteľnosti v tuzemsku? 
(§ 2, § 19a zákona NR SR č. 202/1995 Z. z. 
Devízový zákon)  

6. Čo je „katastrálny operát“, čo sa rozumie verej-
nosťou katastrálneho operátu a komu možno vydať 
časti katastrálneho operátu? 
(§ 3 ods. 9, § 8, § 10 a § 68  zákona NR SR                 
č. 162/1995 Z. z. a vyhláška ÚGKK SR č. 461/2009 
Z. z.) 

7. Aké listiny sú spôsobilé na vklad a záznam a aký je 
postup pri posudzovaní a pri odstraňovaní nedo-             
statkov týchto listín? 
(§ 42  zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. a § 28 
vyhlášky ÚGKK SR č. 461/2009 Z. z.) 

8. Aký mechanizmus a význam má vyznačenie 
plomby na liste vlastníctva? 
(§ 44 zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. a § 25 
vyhlášky ÚGKK SR č. 461/2009 Z. z.) 

9. Vysvetlite pojem „vecné bremeno“, uveďte príklady 
tzv. zákonných vecných bremien a spôsob ich 
zápisu do katastra nehnuteľností. Kedy je potrebné 
predložiť k zápisu zákonného vecného bremena 
geometrický plán? 
(§ 151n Občianskeho zákonníka)  

10. Aký je postup správy katastra pri oprave chyby 
v katastrálnom operáte? 
(§ 59 a § 78 ods. 1 zákona NR SR č. 162/1995 Z. z.) 

11. Ktoré údaje katastra sú hodnoverné a záväzné? Je 
výmera parcely hodnoverným a záväzným údajom 
katastra? 
(§ 7 a § 70 zákona NR SR č. 162/1995 Z. z.) 

12. Aké listiny sú podkladom pre zápis vlastníckeho 
práva do katastra nehnuteľností k novej stavbe 
a rozostavanej stavbe? Aké listiny sú podkladom 
pre výmaz údajov o stavbe? 
(§ 46 zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. a  § 31 
vyhlášky ÚGKK SR č. 461/2009 Z. z.) 

13. Uveďte podmienky vydržania vlastníckeho práva 
alebo iného práva k nehnuteľnosti podľa Občian-
skeho zákonníka a spôsob zápisu práva k nehnu-
teľnosti do katastra, ktoré vzniklo vydržaním. 
(§ 134 Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení 
neskorších predpisov,  
§ 34 zákona NR SR  č. 162/1995 Z. z.) 

14. Aké sú podmienky zápisu zmeny druhu pozemku 
z poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársku 
pôdu v katastri nehnuteľností?  
(§ 17 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a vy-
užívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zá-
kona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii               
a kontrole znečisťovania životného prostredia a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov + 
usmernenie Úradu geodézie, kartografie a katastra 
Slovenskej republiky č. USM_ÚGKK SR_20/2013 
zo dňa 07. 05. 2013, ktorým sa ustanovuje 
jednotný postup správ katastra pri zápise zmeny 
druhu pozemku v nadväznosti na zápis stavby 
skolaudovanej po 30. apríli 2004 do katastra 
nehnuteľností) 

15. Aké sú priestupky a porušenia poriadku na úseku 
katastra nehnuteľností  a aké sú sankcie za ne? 
Kto prejednáva priestupky a porušenia poriadku na 



strana 38  SPRAVODAJCA ÚGKK SR, ročník XLV. 2013  čiastka 2 - 3 

 

úseku katastra? 
  (§ 74 - § 77 zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. 

o katastri nehnuteľností) 

16. Geometrický plán - definícia, obsah, použitie, časti, 
účel.  
(§ 67 zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri 
nehnuteľností; § 3, § 45 – 50 vyhlášky ÚGKK SR  
č. 461/2009 Z. z. ; § 9 Smernice na vyhotovovanie 
geometrických plánov a vytyčovanie hraníc po-
zemkov O-84.11.13.31.21.00-97)  

17. K čomu je potrebný geometrický plán? 
(§30 ods.5  zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. 
o katastri nehnuteľností , § 3 - 4 Smernice na vyho-
tovovanie geometrických plánov a vytyčovanie 
hraníc pozemkov O-84.11.13.31.21.00-97) 

18. Správne poplatky na úseku katastra nehnuteľností 
(zákon 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch 
v znení neskorších predpisov, Sadzobník správ-
nych poplatkov položka 10 a 11) 

B. Zoznam otázok z oblasti pozemkových úprav             
a obnovy evidencie niektorých pozemkov             
a právnych vzťahov k ním  

1. Dôvody pozemkových úprav  
(Zákon SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových 
úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, 
pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o po-
zemkových spoločenstvách v znení neskorších 
predpisov, § 1 - 2; zákon NR SR č.66/2009 Z. z.           
o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom 
usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli   
z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov).  

2. Etapy konania o pozemkových úpravách 
(Zákon SNR č.330/1991 Zb. o pozemkových 
úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, 
pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o po-
zemkových spoločenstvách v znení neskorších 
predpisov; 
Metodický návod ÚGKK SR a MP SR č. MN 
74.20.73.46.30 z augusta 2008 na vykonávanie 
geodetických činností pre projekt pozemkových 
úprav; 
Metodické štandardy projektovania pozemkových 
úprav, Zlatica Muchová, Jozef Vanek a kol., 
09/2009) 

3. Združenie účastníkov pozemkových úprav a jeho 
úloha v konaní o pozemkových úpravách 
(Zákon SNR č.330/1991 Zb. o pozemkových 
úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, 
pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o po-
zemkových spoločenstvách v znení neskorších 
predpisov) 

4. Obvod pozemkových úprav,  obvod projektu 
pozemkových úprav a komisia podľa § 3 zákona 
SNR č.330/1991 Zb. a jej úloha v konaní o po-
zemkových úpravách 

  (Zákon SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových 
úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, 
pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o po-
zemkových spoločenstvách v znení neskorších 
predpisov, § 3, 4; 
Metodický návod ÚGKK SR a MP SR č. MN 

74.20.73.46.30 z augusta 2008 na vykonávanie 
geodetických činností pre projekt pozemkových 
úprav)  

5. Formy, vznik a zánik spoluvlastníctva a jeho zmeny 
v konaní o pozemkových úpravách 

  (Občiansky zákonník; Zákon SNR č. 330/1991 Zb. 
o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemko-
vého vlastníctva, pozemkových úradoch, pozem-
kovom fonde a o pozemkových spoločenstvách                
v znení neskorších predpisov).  

6. Vecné práva v konaní o pozemkových úpravách 
  (Občiansky zákonník; Zákon SNR č. 330/1991 Zb. 

o pozemkových úpravách, usporiadaní pozem-
kového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozem-
kovom fonde a o pozemkových spoločenstvách            
v znení neskorších predpisov).  

7. Spolupráca zhotoviteľa projektu pozemkových 
úprav so štátnou správou na úseku katastra 
nehnuteľností v konaní o pozemkových úpravách 
(Metodický návod na vykonávanie geodetických 
činností pre projekt pozemkových úprav 
O-84.11.13.32.32.00-08 (MN 74.20.73.46.30 – 
august 2008;  
Zákon SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových 
úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, 
pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o po-            
zemkových spoločenstvách v znení neskorších 
predpisov)  

8. Kedy, v ktorých etapách konania o pozemkových 
úpravách rokuje zhotoviteľ projektu pozemkových 
úprav osobne s účastníkmi pozemkových úprav 
(Metodické štandardy projektovania pozemkových 
úprav, Zlatica Muchová, Jozef Vanek a kol., 
09/2009;  
Metodický návod na vykonávanie geodetických 
činností pre projekt pozemkových úprav  
O-84.11.13.32.32.00-08 (MN 74.20.73.46.30 – 
august 2008; 
Zákon SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových 
úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, 
pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o po-
zemkových spoločenstvách v znení neskorších 
predpisov) 

9. Spoločné zariadenia a opatrenia plánované v pro-
jekte pozemkových úprav a získanie pozemkov na 
ich realizáciu 
(Metodické štandardy projektovania pozemkových 
úprav, Zlatica Muchová, Jozef Vanek a kol., 
09/2009; 
Zákon SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových 
úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, 
pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o po-
zemkových spoločenstvách v znení neskorších 
predpisov) 

10. Autorizačné a úradné overenie výsledkov geo-
detických činností pre projekt pozemkových úprav 
a dokumentácia projektu odovzdávaná pre kataster  
(Zákon SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových 
úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, 
pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o po-
zemkových spoločenstvách v znení neskorších 
predpisov; 
Metodický návod na vykonávanie geodetických 
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činností pre projekt pozemkových úprav  
O-84.11.13.32.32.00-08 (MN 74.20.73.46.30 – 
august 2008), § 33, 34; 
Zákon NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri 
nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv 
k nehnuteľnostiam; 
Zákon NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii 
a kartografii v znení neskorších predpisov; 
Vyhláška ÚGKK SR č. 461/2009 Z. z., ktorou sa 
vykonáva katastrálny zákon)  

11. Proces pozastavenia zápisov do katastra nehnu-
teľností pred zápisom projektu pozemkových úprav 
(Zákon SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových 
úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, 
pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o po-
zemkových spoločenstvách v znení neskorších 
predpisov;  
Metodický návod na vykonávanie geodetických 
činností pre projekt pozemkových úprav  
O-84.11.13.32.32.00-08 (MN 74.20.73.46.30 – 
august 2008;  
Zákon NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri 
nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv 
k nehnuteľnostiam; 
Zákon NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii 
a kartografii v znení neskorších predpisov)  

12. Proces opravy chyby po schválení vykonania 
projektu pozemkových úprav 
(Zákon SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových 
úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, 
pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o po-
zemkových spoločenstvách v znení neskorších 
predpisov;  
Metodický návod na vykonávanie geodetických 
činností pre projekt pozemkových úprav  
O-84.11.13.32.32.00-08 (MN 74.20.73.46.30 – 
august 2008;  
Zákon NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri 
nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv 
k nehnuteľnostiam; 
Zákon NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii 
a kartografii v znení neskorších predpisov; 
Vyhláška ÚGKK SR č. 461/2009 Z. z., ktorou sa 
vykonáva katastrálny zákon)  

13. Členenie katastrálnych území podľa technickej 
úrovne dokumentačných materiálov na účely 
konania o obnove evidencie niektorých pozemkov 
a právnych vzťahov k nim 
(Metodický návod na spracovanie registra obno-
venej evidencie pozemkov O-84.11.13.32.31.00-02  
(MN 74.20.73.41.10 (máj 2003) § 4; 
Zákon NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých 
opatreniach na usporiadanie vlastníctva k po-
zemkom v znení neskorších predpisov,  § 3) 

14. Aké funkcie a zloženie má komisia na obnovu 
evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim 
(Zákon NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých 
opatreniach na usporiadanie vlastníctva k po-
zemkom v znení neskorších predpisov, § 4;  
Metodický návod na spracovanie registra obno-
venej evidencie pozemkov O-84.11.13.32.31.00-06  
(MN 74.20.73.47.00 – júl 2006), § 5;  
Metodický návod na spracovanie registra obno-
venej evidencie pozemkov  

O-84.11.13.32.31.00-02 (MN 74.20.73.41.10 (máj 
2003), § 6).  

15. Určený operát a jeho využitie pre účely konania            
o obnove evidencie niektorých pozemkov a práv-
nych vzťahov k nim  

 (Metodický návod na spracovanie registra obno-
venej evidencie pozemkov  

 O-84.11.13.32.31.00-02 (MN 74.20.73.41.10 (máj 
2003), § 7 ods. 1 – 5;  

 Metodický návod na spracovanie registra obno-
venej evidencie pozemkov O-84.11.13.32.31.00-06  

 (MN 74.20.73.47.00 – júl 2006), § 8)  

16. Spracovanie grafického súboru KN a jeho pre-
vzatie do katastra 

  (Metodický návod na spracovanie registra obno-
venej evidencie pozemkov O-84.11.13.32.31.00-06 
(MN 74.20.73.47.00 – júl 2006) , § 11)  

17. Ako sa postupuje pri vydávaní podkladov zo 
súboru popisných a geodetických informácií 
katastra nehnuteľností a o zmenách právnych 
vzťahov počas zostavovania registra obnovenej 
evidencie pozemkov a zostavenie písomnej časti 
registra  

 (Vyhláška ÚGKK SR a MP SR č. 157/1996 Z. z., 
ktorou sa vykonáva zákon o niektorých opatreniach 
na usporiadanie vlastníctva k pozemkom , § 7           
a Metodický návod na spracovanie registra obno-
venej evidencie pozemkov O-84.11.13.32.31.00-06 
(MN 74.20.73.47.00 – júl 2006), § 12, 14)  

18. Zostavenie grafickej časti registra obnovenej 
evidencie pozemkov  

 (Metodický návod na spracovanie registra obnove-
nej evidencie pozemkov O-84.11.13.32.31.00-06 
(MN 74.20.73.47.00 – júl 2006), § 13)  

19. Obsah a časti registra obnovenej evidencie 
pozemkov  

 (Metodický návod na spracovanie registra obnove-
nej evidencie pozemkov O-84.11.13.32.31.00-06 
(MN 74.20.73.47.00 – júl 2006), § 16; Metodický 
návod na spracovanie registra obnovenej evi-
dencie pozemkov O-84.11.13.32.31.00-02 (MN 
74.20.73.41.10 - máj 2003, § 12)  

20. Autorizačné overovanie častí registra obnovenej 
evidencie pozemkov a zápis registra do katastra 
nehnuteľností 

  (Vyhláška ÚGKK SR a MP SR č. 157/1996 Z. z., 
ktorou sa vykonáva zákon o niektorých opatreniach 
na usporiadanie vlastníctva k pozemkom, § 9;  

 Metodický návod na spracovanie registra obnove-
nej evidencie pozemkov O-84.11.13.32.31.00-06 
(MN 74.20.73.47.00 – júl 2006), § 18, 19;  

 Metodický návod na spracovanie registra obnove-
nej evidencie pozemkov O-84.11.13.32.31.00-02 
(MN 74.20.73.41.10 máj 2003, § 14)  

21. Špecifické podmienky zostavenia návrhu registra 
obnovenej evidencie pozemkov  

 (Vyhláška ÚGKK SR a MP SR č. 157/1996 Z. z., 
ktorou sa vykonáva zákon o niektorých opatreniach 
na usporiadanie vlastníctva k pozemkom,  § 4;  

 Metodický návod na spracovanie registra obnove-
nej evidencie pozemkov O-84.11.13.32.31.00-02 
(MN 74.20.73.41.10 máj 2003, § 8;  

 Metodický návod na spracovanie registra obnove-
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nej evidencie pozemkov O-84.11.13.32.31.00-06 
(MN 74.20.73.47.00 – júl 2006), § 7)  

22. Postup preberania podkladov BPEJ od orgánov 
patriacich do pôsobnosti Ministerstva pôdohos-
podárstva SR 

  (Metodický návod na spracovanie registra obnove-
nej evidencie pozemkov O-84.11.13.32.31.00-06 
(MN 74.20.73.47.00 – júl 2006), § 10;  

 Metodický návod na spracovanie registra obnove-
nej evidencie pozemkov O-84.11.13.32.31.00-02 
(MN 74.20.73.41.10 máj 2003, § 20).  

C. Zoznam otázok z oblasti katastra nehnuteľ-
ností a zhotovovania geometrických plánov 

1. Podklady na vyhotovovanie geometrických plánov 
  (vyhláška č. 461/2009 Z. z., § 45; Smernice na 

vyhotovovanie geometrických plánov  a vytyčova-
nie hraníc pozemkov, § 5) 

2. Súčinnosť správ katastra s vyhotovitel'mi geo-
metrických plánov 

  (vyhláška 461/2009 Z. z., § 49; Smernice na 
vyhotovovanie geometrických plánov a vytyčovanie 
hraníc pozemkov, §6;  zákon NR SR č. 145/1995 
Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov (položka 10 Sadzobníka správnych po- 
platkov); USM ÚGKK SR 5/2012 zo dňa 20. 09. 
2012, na zabezpečenie jednotného postupu 
úradných overovateľov pri overovaní geomet-
rických plánov), Usmernenie KO-2333/2005 zo dňa 
9. 5. 2005 na pridelenie údajov katastrálneho 
operátu pre potreby vyhotovenia geometrických 
plánov prostredníctvom elektronickej pošty) 

3. Geometrické plány - výpočtové a zobrazovacie 
práce 

  (vyhláška 461/2009 Z. z., § 58, 59; Smernice na 
vyhotovovanie geometrických plánov a vytyčovanie 
hraníc pozemkov, § 8)  

4. Úradné a autorizačné overovanie geometrických 
plánov  
(zákon č. 162/1995 Z. z., § 67, ods. 4, 5; vyhláška 
č. 300/2009 Z. z., § 40-46; § 59; vyhláška                       
č. 461/2009 Z. z., § 50) 

5. Geometrické plány - grafické znázornenie (obsah       
a zásady pri jeho vyhotovovaní)  
(Smernice na vyhotovovanie geometrických plánov  
a vytyčovanie hraníc pozemkov,  §11) 

6. Geometrické plány - výkaz výmer (obsah a zásady 
pri jeho vyhotovovaní), 

  (Smernice na vyhotovovanie GP a vytyčovanie 
hraníc pozemkov  §20, § 12) 

7. Záznam podrobného merania zmien (časti a ich 
obsah) 
(Smernice na vyhotovovanie geometrických plánov 
a vytyčovanie hraníc pozemkov, § 20 - 22)  

8. Pozemková kniha a jej využívanie pri vyhotovovaní 
geometrických plánov  
(Skriptá: Doc. Ing. Peter Kúdeľa, CSc. „Kataster 
nehnuteľností“, Doc. Ing. Imrich Horňanský, CSc. 
„Kataster nehnuteľností“) 

9. Vyhotovenie geometrického plánu na vecné bremeno  
(Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení ne-
skorších predpisov, § 151 n, o, p; Smernice na 

vyhotovovanie geometrických plánov a vytyčovanie 
hraníc pozemkov, § 7 ods. 3, 4, § 11 ods. 3, 13,            
§ 12 ods. 14 ) 

10. Druhy VKM a ich špecifiká (VKMč,  VKMč+BODY,  
VKMi,  VKMt, SPM, UO, UO na nematematickom 
základe) 
(vyhláška č.461/2009 Z. z.; USM 9/2013; USM 
10/2013; Metodický návod na spracovanie registra 
obnovenej evidencie pozemkov)  

11. Obsah a aktualizácia VKMč a tvorba VGPm bez 
vrstvy BODY 
(vyhláška č.461/2009 Z. z.; USM 9/2013)  

12. Obsah a aktualizácia VKMč a tvorba VGPm                   
s vrstvou BODY 
(vyhláška č.461/2009 Z. z.; USM 9/2013)  

13. Obsah a aktualizácia VKMi a tvorba VGPi  
(vyhláška č.461/2009 Z. z., § 58c; USM 10/2013; 
USM 12/2013) 

14. Obsah a aktualizácia VKMt a tvorba VGPt 
(vyhláška č.461/2009 Z. z., § 58c; USM 10/2013; 
USM 12/2013) 

15. Obsah a aktualizácia SPM a tvorba VGPm 
(VGPm_spm pre tvorbu SPM)  
(vyhláška 461/2009 Z. z., §1ods.3, §50c, §58d; 
Technologický postup na tvorbu a aktualizáciu 
súboru prevzatých meraní č. KO – 4070/2013; 
USM 12/2013, ktorým sa ustanovuje spôsob 
označovania súborov vektorových máp katastra) 

16. Tvorba SPM  
(Technologický postup na tvorbu a aktualizáciu 
súboru prevzatých meraní č. KO – 4070/2013) 

17. Tvorba VGP na rozhraní kvality máp 
(USM 27/2013, ktorým sa  ustanovuje obsah pod-
kladov pri  aktualizácii viacerých vektorových máp 
katastra v rámci jedného operátu geometrického 
plánu) 

18. Geometrické určenie hraníc a výpočet výmer nových 
a zmenených parciel v k.ú. s VKMn (vyhláška                 
č. 461/2009 Z. z.; USM 10/2013) 

19. Preberanie predchádzajúcich číselných výsledkov 
merania vo VKMn  
(vyhláška č. 461/2009 Z. z.; USM 10/2013) 

20. Určovanie identických bodov vo VKMč a vo VKMn  
(vyhláška č. 461/2009 Z. z., §55a, §56) 

21. Obsah a aktualizácia VMUO, tvorba VGPuo, zá-
väznosť katastrálnej hranice pri zhotovovaní geo-
metrických plánov 

  (USM 10/2013, vyhláška 461/2009 Z. z., §2, §58d; 
Usmernenie č. P - 6250/2009, ktorým sa stanovuje 
jednotný postup správ katastra pri aktualizácii hraníc 
katastrálnych území;  zákon NR SR č.162/1995 Z. z. 
v znení neskorších predpisov, § 58)    

22. Zásady kartografickej tvorby VKM a VGP 
(USM 13/2013, ktorým sa ustanovuje používanie 
mapových značiek v mape katastra, v súbore pre-
vzatých meraní a v operáte geometrického plánu)  

23. V akom prípade je možná lokálna dotransformácia  
s vrstvou BODY 
(vyhláška č. 461/2009 Z. z., USM  9/2013, Spravo-
vanie SGI - otázky a odpovede zo školení) 
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24. GP na vyňatie 
(Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní 
poľnohospodárskej pôdy, Smernice na vyhotovova-
nie GP a vytyčovanie hraníc pozemkov, Usmer-
nenie č. KO – 168/2005 na stanovenie postupu pri 
spracovaní podkladov na odňatie poľnohospo-
dárskej pôdy) 

D. Zoznam otázok z oblasti geodézie 

1. Štátna priestorová sieť, členenie bodov na triedy  
(Smernice na spravovanie geodetických základov 
O-84.11.13.31.11.00-06 (S 74.20.73.11.00 , § 21 - 26) 

2. Štátna nivelačná sieť , členenie 
(Smernice na spravovanie geodetických základov 
O-84.11.13.31.11.00-06 (S 74.20.73.11.00, § 34 – 39)  

3. Geodetické meranie pre kataster nehnuteľností 
(ETRS89, JTSK03, S-JTSK, základná transfor-
mácia, ∆p) 
(vyhláška č. 300/2009 Z. z., § 2; vyhláška                          
č. 461/2009 Z. z., § 1, § 55, 56) 

4. Rezortná transformačná služba (RTS), rozhodnutie,  
možnosti využitia RTS, prevodná interpolačná 
tabuľka,  
(Rozhodnutie predsedníčky ÚGKK SR č. RP_ 
UGKK SR_4/ 2013) 

5. Trigonometrická sieť (S-JTSK), spôsob budovania 
siete, meranie 
(J.Abelovič a kol.- Meranie v geodetických sieťach; 
vyhláška č.  300/2009 Z. z.)  

6. Křovákovo zobrazenie, popis, vzorce, skreslenia 
(M. Daniš – Matematická kartografia, skriptá kap. 8) 

7. Vzťah medzi S-JTSK a JTSK03 
(Rozhodnutie predsedníčky ÚGKK SR č. RP_ 
UGKK SR_4/2013; vyhláška č. 461/2009 Z. z., § 1, 
ods. 4, § 55, ods.4) 

8. Meranie technológiou GNSS s využitím sieťového 
riešenia (RTK) 
(Hefty, Husár – Družicová geodézia, kap. 10.3; 
Ferianc, Klobušiak, Leitmannová, Pribul, Šalátová 
– SK POS Slovenská priestorová observačná 
služba GNSS; Droščák, Roháček, Steinhübel – SK 
POS 2011) 

9. Meranie technológiou GNSS s využitím dodatoč-
ného spracovania (postprocesing) 
(Hefty, Husár – Družicová geodézia, kap. 10.3; 
Ferianc, Klobušiak, Leitmannová, Pribul, Šalátová 
– SK POS Slovenská priestorová observačná 
služba GNSS; Droščák, Roháček, Steinhübel – SK 
POS 2011) 

10. Spôsoby vytyčovania hraníc pozemku a dokumen-
tácia o vytýčení hranice pozemku  
(vyhláška č. 461/2009 Z. z., § 51-54; Smernice na 
vyhotovovanie geometrických plánov a vytyčovanie 
hraníc pozemkov, § 21, 22 ).  Podklady na vytyčo-
vanie hraníc pozemku (vyhláška 461/2009, § 52; 
Smernice na vyhotovovanie geometrických plánov 
a vytyčovanie hraníc pozemkov, § 20)  
 
 
 
 
 

11. Základná mapa Slovenskej republiky veľkej mierky 
(metódy jej tvorby, obsah, meračské náčrty, číslo-
vanie bodov)  
(Inštrukcia na tvorbu Základnej mapy SR veľkej 
mierky O-84.11.13.33.51.00-93 (I 74.20.73.21.00 
(984 211 I/93)),  § 4, § 6 - 17, § 23, § 25; Smernice 
na obnovu katastrálneho operátu)  

12. Štruktúra a obsah VKM , výmenný formát VKM 
(Smernice na prevádzkovanie Automatizovaného 
informačného systému geodézie, kartografie a ka-
tastra O-84.11.13.31.61.00-99 (S 74.20.73.84.00) 
časť‘ 3. a 4.;  Metodický návod na tvorbu vekto-
rovej katastrálnej mapy O-84.11.13.31.26.00-99 
(MN 74.20.73.21.00 (984 210 MN-1/95))  § 10)  

13. Stereografické zobrazenie v podmienkach SR 
(M. Daniš – Matematická kartografia, skripta.) 

14. Mapy vyhotovené podľa Inštrukcie A pre katas-
trálne meračské práce a podľa Smerníc na technic-
kohospodárske mapovanie  (možnosť využitia pri 
tvorbe geometrických plánov a vytyčovaní hraníc) 
(Inštrukcia  A pre katastrálne meračské práce; 
Smernice na technickohospodárske mapovanie ) 

15. Mapy veľkých mierok na území SR (druhy máp, 
presnosť) 
(Inštrukcia A pre katastrálne meračské práce, STN 
01 3410 Mapy veľkých mierok) 

16. Klady a označovanie mapových listov máp veľkých 
mierok na území SR 
(Návod A, M. Daniš – Matematická kartografia, 
skripta., STN 01 3410 Mapy veľkých mierok) 

17. Transformácia medzi stereografickou sústavou 
a JTSK 
(V. Čada - Využití geodetických základů stabilního 
katastru, historie vzniku a užití mílových tabulek, 
GaKo10/2001; J. Ryšavý – Přizbůsobení nové tri-
gonometrické sítě k síti stávající, Zeměmněžičcký 
věstník XVI 1928) 

18. Presnosť meračských prác  (triedy presnosti v mi-
nulosti - základy a podrobné meranie a v sú-
časnosti) 
(STN 01 3410 Mapy veľkých mierok; vyhláška              
č. 461/2009 Z. z.) 

19. Záväzné geodetické referenčné systémy, ich rea-
lizácie, aktívne geodetické základy 
(vyhláška č. 300/2009 Z. z.) 

Čl. 3 

(1) Rozsah a obsah skúšky sa stanovuje na dobu 
neurčitú.  

(2) Rozsah a obsah skúšky možno meniť a dopĺňať               
v nadväznosti na nové právne predpisy, technické 
predpisy a Slovenské technické normy.  

(3) Rozsah a obsah skúšky nadobúda účinnosť                     
1. septembra 2013.  

                                              
Ing. Erik Ondrejička, v. r.   

                                                 predseda komisie 
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19. 
R o z h o d n u t i e 

Úradu geodézie, kartografie a katastra 
Slovenskej republiky 

číslo: P - 3197/2013 zo dňa 22. 5. 2013 
o štandardizácii  názvu katastrálneho územia 

z územia Slovenskej republiky 

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 
republiky ako príslušný orgán podľa § 4 ods. 2 písm. g) 
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 
Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších 
predpisov vydáva toto 

r o z h o d n u t i e : 

podľa § 18 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii 
v znení neskorších predpisov so súhlasom Ministerstva 
kultúry Slovenskej republiky č. MK 2095/2013-242/8241 
z 15. mája 2013 a  na základe súhlasného stanoviska 
Názvoslovnej komisie Úradu geodézie, kartografie a ka-
tastra Slovenskej republiky  

štandardizuje 

názov katastrálneho územia Medvedzie pre katastrálne 
územie nachádzajúce sa v meste Tvrdošín, v okrese 
Tvrdošín, v Žilinskom kraji, ktorého predchádzajúci názov 
bol Medvedie pri Tvrdošíne.  

Tradičný názov Medvedzie sa v regióne dlhodobo 
používa, preto sa považuje za kultúrne dedičstvo, ktoré 
treba zachovať. Názov nie je v rozpore s pravidlami 
spisovného jazyka. Týmto sa názov katastrálneho 
územia upravuje na jeho pôvodnú historickú podobu           
a zároveň sa docieli súlad s názvom mestskej časti 
(platným s účinnosťou od 1. 1. 2001). 

Štandardizované geografické názvy sú záväzné pre 
vydavateľov kartografických diel, odborných publikácií, 
na používanie v tlači a iných prostriedkoch masovej 
komunikácie a v úradnej činnosti orgánov verejnej 
správy; rovnako to platí pre vydavateľov kartografických 
diel a odborných publikácií vydávaných v cudzom 
jazyku a na používanie v tlači a iných prostriedkoch 
masovej komunikácie šírených v cudzom jazyku. 

Informácie o štandardizovaných názvoch nesídelných 
geografických objektov z územia Slovenskej republiky 

na požiadanie poskytuje sekretariát Názvoslovnej 
komisie Úradu geodézie, kartografie a katastra Sloven-
skej republiky, ktorý sídli v Geodetickom a kartografic-
kom ústave Bratislava, Chlumeckého 4, 827 45 Bra- 
tislava. 

Štandardizované názvy budú zverejnené v Spravo-
dajcovi Úradu geodézie, kartografie a katastra Sloven-
skej republiky. 

Poučenie: proti tomuto rozhodnutiu v zmysle § 18 
ods. 4  zákona Národnej rady Slovenskej republiky      
č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení ne-
skorších predpisov nie je prípustný opravný prostriedok. 

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. júla  2013. 
 

Ing.  Mária  Frindrichová, v. r. 
predsedníčka 

 

20. 

R o z h o d n u t i e 
Úradu geodézie, kartografie a katastra  

Slovenskej republiky 
číslo: P - 3369/2013 zo dňa 29. 5. 2013 

o štandardizácii 3 názvov chránených stromov 
z územia Slovenskej republiky 

 
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 

republiky ako príslušný orgán podľa § 4 ods. 2 písm. g)  
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 
Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších pred-
pisov vydáva toto 

r o z h o d n u t i e : 

podľa § 18 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii 
v znení neskorších predpisov so súhlasom Ministerstva 
kultúry Slovenskej republiky č. MK 2095/2013-242/8241 
z 15. mája 2013, Ministerstva životného prostredia SR 
č. 5661/2013-2.2 z 20. mája 2013 a  na základe 
súhlasného stanoviska Názvoslovnej komisie Úradu 
geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky  

štandardizuje 

doteraz neštandardizované názvy chránených stromov 
z územia Slovenskej republiky: 

 
 

Štandardizovaný názov  Okres 
Obec; k. ú. (ak sa odlišuje od 
názvu obce) 

Mapový list 
ZM 10 

Súradnice 
JTSK     Y 

Súradnice 
JTSK    X 

Červenokamenský gaštan Pezinok Častá 35-33-16 553 803 1 254 671 

Vištucká hruška Pezinok Vištuk 45-11-01 550 715 1 262 360 

Kyjovský jaseň Humenné 
Valaškovce (vojenský obvod) 
(Valaškovce Stred) 

38-21-21 208 281 1 227 669 
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Štandardizované geografické názvy sú záväzné pre 
vydavateľov kartografických diel, odborných publikácií, 
na používanie v tlači a iných prostriedkoch masovej 
komunikácie a v úradnej činnosti orgánov verejnej 
správy; rovnako to platí pre vydavateľov kartografických 
diel a odborných publikácií vydávaných v cudzom 
jazyku a na používanie v tlači a iných prostriedkoch 
masovej komunikácie šírených v cudzom jazyku. 

Informácie o štandardizovaných názvoch nesídelných 
geografických objektov z územia Slovenskej republiky 
na požiadanie poskytuje sekretariát Názvoslovnej komi-
sie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 
republiky, ktorý sídli v Geodetickom a kartografickom 
ústave Bratislava, Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava. 

Štandardizované názvy budú zverejnené v Spravo-
dajcovi Úradu geodézie, kartografie a katastra Sloven-
skej republiky. 

Poučenie: proti tomuto rozhodnutiu v zmysle § 18 
ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky            
č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení ne-
skorších predpisov nie je prípustný opravný prostriedok. 

 
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. júla 2013. 
 

Ing.  Mária  Frindrichová, v. r. 
  predsedníčka 

 
 
 
 

21. 
U s m e r n e n i e 

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 
 

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 
republiky vydáva toto usmernenie: 

Čl. I 
Účel usmernenia 

Účelom tohto usmernenia je ustanoviť obsah a formu 
podkladov na aktualizáciu súboru geodetických infor-
mácií katastra nehnuteľností (ďalej len „SGI KN“) 
v katastrálnych územiach, v ktorých je spravovaná 
číselná vektorová katastrálna mapa (ďalej len „VKMč“). 

Čl. II 

(1) VKMč je spravovaná v súradnicovom systéme 
Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej (ďalej len 
„S-JTSK“).  

(2) VKMč, spravovaná v realizácii JTSK03 a výsled-
ky predchádzajúcich meraní odovzdané v realizácii  

JTSK03 sa transformujú základnou transformáciou1
) do 

S-JTSK postupom podľa prílohy č. 1. 

Čl. III 

(1) Spôsob aktualizácie VKMč závisí od posúdenia 
odchýlok na identických bodoch. Za identické môžu byť 
považované len tie body, ktoré v teréne od originálneho 
zmerania pôvodného obsahu mapy nezmenili polohu2

) 
(napr. pevné body podrobného polohového bodového 
poľa, ak z nich bol meraný pôvodný obsah mapy; rohy 
nezateplených budov, pôvodné ploty, medzníky a pod.). 

(2) Ak v teréne v bezprostrednom okolí meranej 
zmeny existujú jednoznačné identické body, ktoré vy-
hovujú kritériu Δp ≤ 0,24 m,3) aktualizuje sa VKMč na 
podklade vektorového geodetického podkladu vyhoto-
veného z meraných údajov (ďalej len „VGPm“). 

(3) Ak odchýlky na identických bodoch prekračujú 
kritérium Δp > 0,24 m a zároveň vektor posunu na 
identických bodoch je približne rovnako veľký a orien-
tovaný približne rovnakým smerom, aktualizuje sa 
VKMč na podklade vektorového geodetického pod-
kladu, v ktorom sú merané zmeny transformované zá-
kladnou transformáciou do S-JTSK a následne transfor-
mované lokálnou transformáciou prostredníctvom 
identických bodov do VKMč (ďalej len „VGPmt“). 

(4) Ak nie je možné jednoznačne určiť identické 
body,  t. j. vlastnícke hranice v najbližšom okolí nie sú 
vyznačené, alebo nezodpovedajú zobrazeniu v mape, 
alebo vektory posunu na identických bodoch nemajú 
systematický charakter, použije sa základná transfor-
mácia. Prípadné chyby v operáte opraví správa katastra 
na podklade meraných údajov. 

Čl. IV 
VGPm 

(1) VGPm je tvorený úplným obsahom celých 
nových a zmenených objektov VKMč. 

(2) Súradnice nových podrobných bodov, určených 
prostredníctvom globálnych navigačných satelitných 
systémov (ďalej len „GNSS“) v JTSK03, resp. ETRS89, 
sa na účely katastra transformujú základnou trans-
formáciou do S-JTSK. Transformáciu možno vykonať aj 
priamo v prostredí prijímača GNSS, ak prijímač je 
schopný dosiahnuť rovnaký výsledok ako Rezortná 
transformačná služba.4) Informácia o spôsobe použitia 
základnej transformácie sa uvedie v technickej správe 
záznamu podrobného merania zmien (ďalej len 
„technická správa“).  

(3) K identickým bodom sa v technickej správe 
vyznačí poznámka „over.“, pričom body sa neprečíslujú. 
Novourčeným bodom zameranej zmeny, ktoré  
a)  nie sú súčasťou pôvodných hraníc, sa pridelí kód 

                                                           
1
)  § 55 ods. 4 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie 

a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou 
sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky            
č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise 
vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny 
zákon) v znení neskorších predpisov. 

2
)  Príloha č. 13 vyhlášky č. 461/2009 Z. z. v znení neskorších 

predpisov. 
3
)  § 56 ods. 5 vyhlášky č. 461/2009 Z. z. v znení neskorších 

predpisov. 
4
)  § 1 ods. 4 vyhlášky č. 461/2009 Z. z. v znení neskorších 

predpisov.  
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kvality T=1, 
b) sú súčasťou pôvodných hraníc (matematicky určený 

priesečník pôvodnej hranice a novej hranice), sa 
pridelí kód kvality podľa bodu, ktorý má z bodov 
použitých na výpočet priesečníka najnižšiu kvalitu. 

Čl. V 
VGPmt 

(1) VGPmt je tvorený úplným obsahom celých 
nových a zmenených objektov VKMč a vrstvou BODY. 

(2) Súradnice nových podrobných bodov, určených 
prostredníctvom GNSS v JTSK03, resp. ETRS89, sa 
pre účely katastra transformujú základnou transfor-
máciou do S-JTSK a sú obsahom vrstvy BODY.  

(3) Následne sa súradnice nových podrobných 
bodov transformujú prostredníctvom identických bodov 
lokálnou transformáciou. Novým podrobným bodom, 
ktoré  

a)  nie sú súčasťou pôvodných hraníc, sa pridelí kód 
kvality T=3,  

b) sú súčasťou pôvodných hraníc (matematicky určený 
priesečník pôvodnej hranice a novej hranice) sa 
pridelí kód kvality podľa bodu, ktorý má z bodov 
použitých na výpočet priesečníka najnižšiu kvalitu. 

(4) Informácia o spôsobe použitia základnej ako aj 
lokálnej transformácie je súčasťou technickej správy. 

(5)  Vrstva BODY obsahuje aj identické body 
s novourčenými súradnicami. K identickým bodom sa 
v technickej správe vyznačí poznámka „IB.“, pričom 
body sa neprečíslujú. 

(6) Vrstva BODY neobsahuje priesečníky s pôvod-
nou hranicou (matematicky určené priesečníky pôvod-
nej hranice a novej hranice). Všetkým bodom vo vrstve 
BODY sa priradí kód kvality T=1 a symbol S=1310. 
V rámci jedného VGPmt sa body spoja do jednej línie 
so spojením typu „P“. 

Čl. VI 
Poskytovanie údajov z VKMč 

(1) Správa katastra poskytne zhotoviteľovi geodetic-
kých a kartografických prác príslušný výrez z VKMč ako 
aj príslušné vektorové geodetické podklady (ďalej len 
„VGP“). Na požiadanie poskytne správa katastra aj 
ostatné dostupné podklady, ktoré má k dispozícii 
v elektronickej podobe. 

(2) Poskytnutie výrezu z VKMč, VGP, prípadne 
vrstvy BODY nezbavuje zhotoviteľa geodetických 
a kartografických prác povinnosti posúdiť a využiť ďal-
šie dokumentované výsledky predchádzajúcich meraní. 

(3) Vrstva BODY nie je súčasťou kópie z katas-
trálnej mapy. 

Čl. VII 
Označovanie a ukladanie VGP 

(1) Súbory VGP majú označenie: 

a)  „XY9999kn_m.vgi“ pre VGPm, 
b) „XY9999kn_mt.vgi“ pre VGPmt, 

kde „XY“ je dvojpísmenová skratka katastrálneho 
územia a „9999“ je číslo príslušného záznamu 
podrobného merania zmien (ďalej len „ZPMZ“). Ukážka 
obsahu súborov VGPm a VKMč pred a po aktualizácii 
a príklad príslušného ZPMZ je uvedený v prílohe č. 2. 

Ukážka  obsahu  súborov  VGPmt  a  VKMč  pred a  po  
aktualizácii a príklad príslušného ZPMZ je uvedený 
v prílohe č. 3. 

(2) Ak sa na správu vektorových máp využíva 
systém Spravovanie máp katastra (ďalej len „SKM“), 
súbory vektorových geodetických podkladov sa ukla-
dajú v priečinkovej štruktúre systému SKM (príloha č. 4). 

(3) Súbory VGPm a VGPmt sa ukladajú do priečinku 
„IMPORT“ a po importovaní do pracovnej oblasti sys-
tému SKM sú uložené ako pracovné oblasti v priečinku 
„GPP“. 

(4)  Pracovné oblasti sa v systéme SKM označujú 
„XY9999“, kde „XY“ je dvojpísmenová skratka katas-
trálneho územia a „9999“ je číslo príslušného ZPMZ. 

(5)  Ak sa na správu katastrálneho operátu využíva 
systém Viacúčelový kataster (ďalej len „VÚK“), súbory 
VGP sa ukladajú spôsobom určeným systémom VÚK. 

Čl. VIII 
Postup pri aktualizácii VKMč 

(1) Aktualizácia VKMč vo vrstvách KLADPAR 
a ZAPPAR prebieha automatizovane v systéme SKM 
podľa platných predpisov. 

(2) Pri aktualizácii z VGPm sa postupuje nasledovne:  

a) Funkciou „Aktualizácia MK – Pracovná oblasť – 
Nová PO“ sa vytvorí pracovná oblasť. Po vyplnení 
jednotlivých polí dialógu sa funkciou „Aktualizácia 
MK – Import PO ...“ do pracovnej oblasti importuje 
VGPm. Pracovná oblasť sa uloží funkciou 
„Aktualizácia MK – Pracovná oblasť – Uloženie PO“. 

b) Funkciou „Aktualizácia MK – Aktualizácia“ sa spustí 
automatická aktualizácia. 

c) Vykoná sa vizuálna kontrola správnosti zobrazenia 
všetkých vrstiev, najmä čísiel bodov a kódov triedy 
presnosti. 

d) Spustí sa topologická a syntaktická kontrola 
výkresu. 

(3)  Pri aktualizácii z VGPmt sa postupuje nasledovne: 

a) Funkciou „Aktualizácia MK – Pracovná oblasť – 
Nová PO“ sa vytvorí pracovná oblasť. Po vyplnení 
jedno-tlivých polí dialógu sa funkciou „Aktualizácia 
MK – Import PO ...“ do pracovnej oblasti importuje 
VGPmt. Pracovná oblasť sa uloží funkciou 
„Aktualizácia MK – Pracovná oblasť – Uloženie PO“. 
Pracovná oblasť sa zatvorí funkciou „Aktualizácia 
MK – Pracovná oblasť – Zatvorenie PO“. 

b) Prostredníctvom funkcie „Mapy katastra – Zobra-
zenie – Zobrazenie PO ...“ sa zobrazí príslušná 
pracovná oblasť. V dialógovom okne sa označí 
príslušná pracovná oblasť a povelom „Zobraziť“ sa 
zobrazí vo vektorovej katastrálnej mape. Dialóg sa 
uzavrie stlačením „ESC“. 

c) Funkciou „Výkres – Kópie a presuny – Kópia a pre-
sun prvkov“ sa prekopíruje objekt (objekty) vo vrstve 
„BODY“ do VKMč. Dialóg funkcie sa nastaví podľa 
prílohy č. 5. Po prekopírovaní vrstvy sa dialóg 
uzavrie stlačením „ESC“.  

d) Opätovne sa spustí funkcia „Mapy katastra – 
Zobrazenie – Zobrazenie PO...“. V dialógovom okne 
„Zobrazenie PO...“ sa zruší označenie pracovnej 
oblasti a povelom „Zobraziť“ sa zruší zobrazenie 
pracovnej oblasti. Dialóg sa uzavrie stlačením 
„ESC“. 
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e) Funkciou „Aktualizácia MK – Pracovná oblasť – 
Otvorenie PO...“ sa otvorí pracovná oblasť. 

f) Funkciou „Aktualizácia MK – Aktualizácia“ sa spustí 
automatická aktualizácia. V dialógu „Zápis pracov-
nej oblasti“ sa stlačí „Nie“, aby sa neaktualizovali iné 
vrstvy.  

g) Vykoná sa vizuálna kontrola správnosti zobrazenia 
všetkých vrstiev, najmä čísiel-bodov a kódov triedy 
presnosti.  

h) Spustí sa topologická a syntaktická kontrola vý-
kresu.  

Čl. IX 
Lehoty 

Základnú transformáciu podľa článku II ods. 2 vykoná 
správa katastra v termíne do 15. mája 2013. 

Čl. X 

Toto usmernenie nadobúda účinnosť 1. mája 2013. 

Ing. Mária Frindrichová, v. r. 
predsedníčka 

Poznámka: Prílohy k usmerneniu č. USM_UGKK SR_9/2013 
sa v Spravodajcovi nezverejňujú 

 
 
 

22. 
U s m e r n e n i e  

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 vydáva toto usmernenie: 

Čl. I 
Účel usmernenia 

Účelom tohto usmernenia je ustanoviť obsah a formu 
podkladov na aktualizáciu súboru geodetických infor-
mácií katastra nehnuteľností (ďalej len „SGI KN“) 
v katastrálnych územiach, v ktorých je spravovaná 
nečíselná vektorová katastrálna mapa (ďalej len 
„VKMn“). 

Čl. II 

VKMn je spravovaná v súradnicovom systéme Jed-
notnej trigonometrickej siete katastrálnej (ďalej len            
„S-JTSK“). Výsledky predchádzajúcich meraní odo-
vzdané v realizácii JTSK03 sa transformujú základnou 
transformáciou1

) do S-JTSK postupom podľa prílohy č. 1. 

 

                                                           
1) § 55 ods. 4 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra 

Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva 
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. 
o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv 
k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších 
predpisov, v znení neskorších predpisov. 

Čl. III 
Spôsoby aktualizácie VKMn 

Podľa spôsobu aktualizácie sa VKMn rozdeľujú na: 

a) mapy, do ktorých sú číselné výsledky meraní imple-
mentované tak, že poloha nových podrobných 
bodov v mape zodpovedá polohe bodov určenej 
meraním a pôvodný stav mapy sa na tieto body 
pripája; mapa obsahuje číselne určené podrobné 
body s číslami bodov s kódom kvality T=1 až T=3 
a podrobné body neurčené číselne bez čísel bodov 
s kódom kvality bodu T=5 a aktualizuje sa na 
podklade vektorového geodetického podkladu, ktorý 
obsahuje pôvodný stav mapy projektovaný na 
merané údaje (ďalej len „VGPi“); 

b) mapy, do ktorých sú číselné výsledky meraní prebe-
rané tak, že poloha nových podrobných bodov 
v mape nezodpovedá polohe bodov určenej mera-
ním, pričom tieto body sa do pôvodného stavu mapy 
projektujú; mapa obsahuje podrobné body neurčené 
číselne bez čísel bodov s kódom kvality bodu T=5 
a aktualizuje sa na podklade vektorového geode-
tického podkladu, ktorý obsahuje údaje projekto-
vané do pôvodného stavu mapy (ďalej len „VGPt“). 

Čl. IV 
Súbor prevzatých meraní 

(1) Ak sa VKMn aktualizuje spôsobom podľa článku 
III písm. b), zo všetkých využiteľných číselných 
výsledkov meraní sa vytvorí súbor prevzatých meraní.2

) 
Súbor prevzatých meraní (ďalej len „SPM“) tvorí jeden 
výkres pre príslušné katastrálne územie, obsahujúci 
merania v S-JTSK, resp. JTSK03 po základnej trans-
formácii, z geometrických plánov zapísaných do katas-
tra nehnuteľností. 

(2) Tvorbu SPM zabezpečuje správa katastra alebo 
Geodetický a kartografický ústav Bratislava. 

(3) SPM má označenie „KN999999_SPM.VGI“, kde 
„999999“ je kód katastrálneho územia a ukladá sa 
do priečinku „RO“ v priečinkovej štruktúre systému 
Správa máp katastra (ďalej len „SKM“). Súbor SPM 
neobsahuje vlastnosti „POPIS“, „MIERKA“, „ROZSAH“, 
„VYHLAS“, „EXPORT“, „KVALITA“, „MAPA a „AKTUAL“ 
(vety „&B“). 

(4) Pre tvorbu a aktualizáciu SPM sa používa 
systém SKM aj v prípade, ak sa na správu katas-
trálneho operátu využíva systém VÚK. 

(5) SPM sa aktualizuje na podklade vektorového 
geodetického podkladu vyhotoveného z meraných 
údajov (ďalej len „VGPm“) spolu s aktualizáciou VKMn. 

(6) Aktualizácia SPM sa vykonáva aj v prípade, ak 
do SPM ešte nie sú prevzaté všetky číselné výsledky 
meraní. 

(7) SPM sa spravuje aj v katastrálnych územiach, 
v ktorých je katastrálna mapa v papierovej podobe. 

Čl. V 
Poskytovanie údajov z VKMn 

(1) Správa katastra poskytne zhotoviteľovi geode-
tických a kartografických prác príslušný výrez z VKMn, 
SPM, ako aj príslušné vektorové geodetické podklady 

                                                           
2
) § 1 ods. 3 vyhlášky č.461/2009 Z. z. v znení neskorších 

predpisov. 
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(ďalej len „VGP“), ktoré sú súčasťou overených 
geometrických plánov, ale zatiaľ nezapísaných do 
katastra nehnuteľností. Na požiadanie poskytne správa 
katastra aj ostatné dostupné podklady v elektronickej 
podobe (rastrové súbory a pod.). 

(2) Poskytnutie výrezu z VKMn, súboru prevzatých 
meraní a VGP nezbavuje zhotoviteľa geodetických 
a kartografických prác povinnosti posúdiť a využiť 
ďalšie dokumentované výsledky predchádzajúcich 
meraní. 

Čl. VI 
VGPm 

(1) VGPm je tvorený úplným obsahom celých 
nových a zmenených objektov VKMn. 

(2) Súradnice nových podrobných bodov, určených 
prostredníctvom globálnych navigačných satelitných 
systémov (ďalej len „GNSS“) v JTSK03, resp. ETRS89, 
sa na účely katastra transformujú základnou trans-
formáciou do S-JTSK. Transformáciu možno vykonať aj 
priamo v prostredí prijímača GNSS, ak prijímač je 
schopný dosiahnuť rovnaký výsledok ako Rezortná 
transformačná služba.3) Informácia o spôsobe použitia 
základnej transformácie sa uvedie v technickej správe 
záznamu podrobného merania zmien (ďalej len 
„technická správa“). 

(3) VGPm sa zhotovuje v rozsahu parciel, ktoré sú 
predmetom nového stavu registra „C“ výkazu výmer. To 
neplatí, ak sa z pôvodnej parcely s výmerou do 1 ha 
oddeľuje nová parcela menšia ako 1/20 výmery 
pôvodnej parcely alebo sa z pôvodnej parcely 
s výmerou nad 1 ha oddeľuje nová parcela menšia ako 
1/5 výmery pôvodnej parcely. V takom prípade VGPm 
obsahuje len nové oddeľované parcely, ktorých všetky 
lomové body sa číselne určia. 

(4) Všetky body vo VGPm sú číselne určené, majú 
číslo bodu a kód kvality T=1 až T=3. Ak lomové body 
doterajších hraníc parciel ešte neboli číselne určené 
(nemajú číslo bodu a súradnice v S-JTSK), určia sa 
s kódom kvality bodu T=1, prípadne T=2, t. j. postupom 
kvalitatívne zodpovedajúcim technológii vytyčovania 
hranice. 

(5) Výmera vypočítaná z lomových bodov vo VGPm 
slúži na posúdenie súladu výmery parcely vedenej 
v súbore geodetických informácií s výmerou parcely 
vedenej v súbore popisných informácií. 

(6) Súradnice podrobných bodov z predchádza-
júcich meraní, resp. zo súboru prevzatých meraní, sa 
využijú pri tvorbe VGPm, ak je splnené kritérium              
Δp ≤ 0,24 m.4) Ak toto kritérium nie je splnené (napr. 
súradnice sú výsledkom kartometrického určenia bez 
nadväznosti na situáciu v teréne), takéto body sa 
zrušia, určí sa ich poloha novým meraním, pridelí sa im 
nové číslo a kód kvality T=1. Tento postup sa zdôvodní 
a popíše v technickej správe. Body s kódom kvality 
bodu T=1 nie je možné preurčovať uvedeným 
spôsobom, ale len v súčinnosti so správou katastra. 

(7) Ak dĺžka vypočítaná zo súradníc podrobných 
bodov sa líši od skutočnej dĺžky (určenej novým 

                                                           
3) § 1 ods. 4 vyhlášky č. 461/2009 Z. z. v znení neskorších 

predpisov. 
4) § 56 ods. 5 vyhlášky č. 461/2009 Z. z. v znení neskorších 

predpisov. 

meraním) o viac ako 0,3 m, resp. o viac ako 0,1 m na 
stavebnom objekte, je možné preurčiť polohu 
podrobných lomových bodov s kódom kvality T=3, resp. 
T=4, aj napriek tomu, že spĺňajú kritérium Δp ≤ 0,24 m. 

(8) Pre účely zostavenia VGPm je možné posúdiť 
a následne novo určiť polohu podrobných bodov podľa 
odseku 6 a 7 iba pri takých bodoch, ktoré od 
originálneho merania nezmenili polohu (napr. rohy ne-
zateplených budov, pôvodné ploty a pod.). 

(9) Na tvorbu VGP odovzdávaného podľa oso-
bitného predpisu5

)
 
 sa primerane použijú ustanovenia 

tohto článku. 
Čl. VII 
VGPt 

(1) VGPt je tvorený úplným obsahom celých nových 
a zmenených objektov VKMn. 

(2) VGPt sa zhotovuje v rozsahu parciel, ktoré sú 
predmetom nového stavu registra „C“ výkazu výmer; 
postup podľa článku VI ods. 3 sa pri tvorbe VGPt 
neuplatňuje. VGPt obsahuje nové podrobné body 
z VGPm projektované do pôvodného stavu mapy. 

(3) Všetky body vo VGPt sú bez čísla bodu, 
s kódom kvality bodu T=5. 

Čl. VIII 
VGPi 

(1) VGPi je tvorený úplným obsahom celých nových 
a zmenených objektov VKMn. 

(2) Súradnice nových podrobných bodov, určených 
prostredníctvom globálnych navigačných satelitných 
systémov (ďalej len „GNSS“) v JTSK03, resp. ETRS89, 
sa na účely katastra transformujú základnou trans-
formáciou do S-JTSK. Transformáciu možno vykonať aj 
priamo v prostredí prijímača GNSS, ak prijímač je 
schopný dosiahnuť rovnaký výsledok ako Rezortná 
transformačná služba.3) Informácia o spôsobe použitia 
základnej transformácie sa uvedie v technickej správe. 

(3) VGPi sa zhotovuje v rozsahu parciel, ktoré sú 
predmetom nového stavu registra „C“ výkazu výmer 
a okolitých parciel pôvodného stavu mapy, ktoré je 
potrebné pripojiť na zmenený obsah mapy. VGPi 
v rozsahu parciel, ktoré sú predmetom nového stavu 
registra „C“ výkazu výmer má ku všetkým lomovým 
bodom vo vrstve KLADPAR priradené číslo bodu a kód 
kvality T=1 až T=3. To neplatí, ak sa z pôvodnej parcely 
s výmerou do 1 ha oddeľuje nová parcela menšia ako 
1/20 výmery pôvodnej parcely alebo ak sa z pôvodnej 
parcely s výmerou nad 1 ha oddeľuje nová parcela 
menšia ako 1/5 výmery pôvodnej parcely. V takom 
prípade môžu lomové body na hraniciach zvyškových 
parciel vo vrstve KLADPAR obsahovať body bez čísla 
s kódom kvality T=5. Body na hraniciach okolitých 
parciel pôvodného stavu mapy, ktoré ešte neboli 
číselne určené, majú kód kvality T=5. Ich poloha 
v mape sa na styku s novými a zmenenými parcelami 
prispôsobí parcelám nového stavu registra „C“ výkazu 
výmer. 

(4) Ak lomové body na hraniciach parciel, ktoré sú 
predmetom nového stavu registra „C“ výkazu výmer           
(s výnimkou uvedenou v odseku 3) ešte neboli číselne 

                                                           
5
) § 54 ods. 1 písm. e) vyhlášky č. 461/2009 Z. z. v znení 

neskorších predpisov. 
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určené (nemajú číslo bodu a súradnice v S-JTSK), určia 
sa s kódom kvality bodu T=1, prípadne T=2, t. j. 
postupom kvalitatívne zodpovedajúcim technológii 
vytyčovania hranice. 

(5) Výmera vypočítaná z lomových bodov vo VGPi 
slúži na posúdenie súladu výmery parcely vedenej 
v súbore geodetických informácií s výmerou parcely 
vedenej v súbore popisných informácií. 

(6) Súradnice podrobných bodov z predchádzajú-
cich meraní, resp. zo súboru prevzatých meraní, sa 
využijú pri tvorbe VGPi, ak je splnené kritérium                 
Δp ≤ 0,24 m.4) Ak nie je splnené kritérium (napr. 
súradnice sú výsledkom kartometrického určenia bez 
nadväznosti na situáciu v teréne), takéto body sa 
zrušia, určí sa ich poloha novým meraním, pridelí sa im 
nové číslo a kód kvality T=1. Tento postup sa zdôvodní 
a popíše v technickej správe. Body s kódom kvality 
bodu T=1 nie je možné preurčovať uvedeným 
spôsobom, ale len v súčinnosti so správou katastra. 

(7) Ak dĺžka vypočítaná zo súradníc podrobných 
bodov sa líši od skutočnej dĺžky (určenej novým 
meraním) o viac ako 0,3 m, resp. o viac ako 0,1 m na 
stavebnom objekte, je možné preurčiť polohu 
podrobných lomových bodov s kódom kvality T=3, resp. 
T=4, aj napriek tomu, že spĺňajú kritérium Δp ≤ 0,24 m. 

(8) Pre účely zostavenia VGPi je možné posúdiť 
a následne novo určiť polohu podrobných bodov podľa 
odseku 6 a 7 iba pri takých bodoch, ktoré od 
originálneho merania nezmenili polohu (napr. rohy 
nezateplených budov, pôvodné ploty a pod.). 

(9) Na tvorbu VGP odovzdávaného podľa oso-
bitného predpisu

5
)
 
 sa primerane použijú ustanovenia 

tohto článku. 

Čl. IX 
Označovanie a ukladanie VGP 

(1) Súbory vektorových geodetických podkladov 
majú označenie: 
a) „XY9999kn_m.vgi“ pre VGPm, 
b) „XY9999kn_i.vgi“ pre VGPi, 
c) „XY9999kn_t.vgi“ pre VGPt, 
d) „XY9999uo.vgi“ pre VGPuo, 

kde „XY“ je dvojpísmenová skratka katastrálneho 
územia a „9999“ je číslo príslušného ZPMZ. Ukážka 
obsahu súborov VGPm, VGPt a VKMn pred a po 
aktualizácii a príklad príslušného ZPMZ je uvedený 
v prílohe č. 2. Ukážka obsahu súborov VGPi a VKMn 
pred a po aktualizácii a príklad príslušného ZPMZ je 
uvedený v prílohe č. 3. 

(2) Ak sa na správu vektorových máp využíva sys-
tém SKM, súbory vektorových geodetických podkladov 
sa ukladajú v priečinkovej štruktúre systému SKM 
(príloha č. 4). 

(3) Súbory VGPm, VGPt, VGPi a VGPuo sa ukla-
dajú do priečinku „IMPORT“ a po importovaní do pra-
covnej oblasti systému SKM sú uložené ako pracovné 
oblasti v priečinku „GPP“. 

(4) Pracovné oblasti sa v systéme SKM označujú 
„XY9999“, kde „XY“ je dvojpísmenová skratka katas-
trálneho územia a „9999“ je číslo príslušného ZPMZ. 

(5) Ak sa na správu katastrálneho operátu využíva 
systém VÚK, súbory vektorových geodetických pod-

kladov a súbory výkazu výmer geometrického plánu sa 
ukladajú spôsobom určeným systémom VÚK. 

Čl. X 
Postup pri aktualizácii VKMn 

(1) Aktualizácia VKMn vo vrstvách KLADPAR 
a ZAPPAR prebieha automatizovane v systéme SKM 
podľa platných predpisov. 

(2) Pri aktualizácii z VGPi sa postupuje nasledovne: 

a) Funkciou „Aktualizácia MK – Pracovná oblasť – 
Nová PO“ sa vytvorí pracovná oblasť. Po vyplnení 
jednotlivých polí dialógu sa funkciou „Aktualizácia 
MK – Import PO ...“ do pracovnej oblasti importuje 
VGPi. Pracovná oblasť sa uloží funkciou 
„Aktualizácia MK – Pracovná oblasť – Uloženie PO“. 

b) Funkciou „Aktualizácia MK – Aktualizácia“ sa spustí 
automatická aktualizácia. 

c) Vykoná sa vizuálna kontrola správnosti zobrazenia 
všetkých vrstiev, najmä čísiel bodov a kódov triedy 
presnosti. 

d) Spustí sa topologická a syntaktická kontrola výkresu. 

(3) Pri aktualizácii z VGPt sa postupuje nasledovne: 

a) Funkciou „Aktualizácia MK – Pracovná oblasť – 
Nová PO“ sa vytvorí pracovná oblasť. Po vyplnení 
jednotlivých polí dialógu sa funkciou „Aktualizácia 
MK – Import PO ...“ do pracovnej oblasti importuje 
VGPt. Pracovná oblasť sa uloží funkciou 
„Aktualizácia MK – Pracovná oblasť – Uloženie 
PO“. 

b) Funkciou „Aktualizácia MK – Aktualizácia“ sa 
spustí automatická aktualizácia. 

c) Vykoná sa vizuálna kontrola správnosti zobrazenia 
všetkých vrstiev. 

d) Spustí sa topologická a syntaktická kontrola výkresu. 

Čl. XI 
Postup pri aktualizácii SPM 

Pri aktualizácii z VGPm sa postupuje nasledovne: 

a) Funkciou „Aktualizácia MK – Pracovná oblasť – 
Nová PO“ sa vytvorí pracovná oblasť. Po vyplnení 
jednotlivých polí dialógu sa funkciou „Aktualizácia 
MK – Import PO ...“ do pracovnej oblasti importuje 
VGPm. Pracovná oblasť sa uloží funkciou 
„Aktualizácia MK – Pracovná oblasť – Uloženie 
PO“. Dialóg funkcie sa nastaví podľa prílohy č. 5 

b) Prostredníctvom funkcie „Mapy katastra – 
Otvorenie máp katastra“ sa otvorí SPM. Dialóg 
funkcie sa nastaví podľa prílohy č. 5. 

c) Prostredníctvom funkcie „Mapy katastra – 
Zobrazenie – Zobrazenie PO...“ sa zobrazí 
príslušná pracovná oblasť. V dialógovom okne sa 
označí príslušná pracovná oblasť a povelom 
„Zobraziť“ sa zobrazí vo vektorovej katastrálnej 
mape. Dialóg sa uzavrie stlačením „ESC“. 

d) Funkciou „Výkres – Kópie a presuny – Kópia 
a presun prvkov“ sa prekopíruje objekt (objekty) vo 
vrstvách KLADPAR, ZAPPAR, TARCHY do SPM. 
Dialóg funkcie sa nastaví podľa prílohy č. 5. Po 
prekopírovaní vrstvy sa dialóg uzavrie stlačením 
„ESC“.  

e) Opätovne sa spustí funkcia „Mapy katastra – 
Zobrazenie – Zobrazenie PO ...“. V dialógovom 
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okne „Zobrazenie PO...“ sa zruší označenie 
pracovnej oblasti a povelom „Zobraziť“ sa zruší 
zobrazenie pracovnej oblasti. Dialóg sa uzavrie 
stlačením „ESC“. 

f) Vykoná sa vizuálna kontrola správnosti zobrazenia 
všetkých vrstiev. 

g) Súbor SPM sa uloží funkciou „Mapy katastra – 
Mapy – Uloženie MK ...“. 

Čl. XII 
Aktualizácia VKMuo 

(1) Vektorový geodetický podklad na aktualizáciu 
vektorovej mapy určeného operátu (ďalej len „VGPuo“) 
obsahuje nový stav vektorovej mapy určeného operátu. 
Zanikajúca parcela alebo zanikajúca časť parcely sa 
označí parcelným číslom „0“ (nula). 

(2) Ak sa na správu katastrálneho operátu využíva 
systém VÚK, VGPuo neobsahuje zanikajúce parcely 
alebo zanikajúce časti parcely. 

Čl. XIII 
Lehoty 

Základnú transformáciu podľa článku II vykoná 
správa katastra v termíne do 15. mája 2013. 

Čl. XIV 

Toto usmernenie nadobúda účinnosť 01. mája 2013. 
 

Ing. Mária Frindrichová, v. r. 
predsedníčka 

 
Poznámka: Prílohy k usmerneniu č. USM_UGKK SR_10/2013 
sa v Spravodajcovi nezverejňujú 

 
 
 
 

23. 
U s m e r n e n i e  

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. 

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 
republiky vydáva toto usmernenie: 

Čl. I 

Účelom tohto usmernenia je ustanoviť podklady vo 
výmenných formátoch na aktualizáciu údajov súboru 
popisných informácií katastra. 

Čl. II 

Elektronický podklad na aktualizáciu súboru popis-
ných informácií je výkaz výmer vo výmennom formáte 
XML (Extensible Markup Language). 

Čl. III 
Elektronický výkaz výmer 

(1) Výkaz výmer vo formáte XML je platný, ak je 
správne štruktúrovaný a zároveň spĺňa požiadavky XML 
schémy – XSD (XML Schema Definition). XML schéma 
je textový súbor, ktorý definuje názov prvku a špe-
cifikuje formát reprezentácie dátového prvku vrátane 
pravidiel pre overenie a rozsah povolených hodnôt. 

XML schéma s vysvetlivkami je v prílohe tohto 
usmernenia. 

(2) Poznámky uvedené v geometrickom pláne sa 
uvádzajú vo výmennom formáte XML v rozsahu do 500 
znakov. V prípade väčšieho počtu znakov sa poznámka 
uvedie v súbore vo formáte TXT (kódovanie UTF-8) 
alebo PDF (verzia minimálne 1.3 maximálne 1.5). 

(3) V prípade riešenia geometrického plánu na 
vyznačenie rozsahu vecného bremena alebo v prípade, 
že doterajší stav a nový stav výkazu výmer geomet-
rického plánu sú zhodné, sa výkaz výmer vo formáte 
XML nevyhotovuje. Uvedené neplatí, ak sa na správu 
katastrálneho operátu využíva systém Viacúčelový 
kataster (ďalej len „VÚK“). 

(4) Ak sa na správu katastrálneho operátu využíva 
systém VÚK, súbor popisných informácií sa aktualizuje 
na podklade výkazu výmer vo formáte XML. 

Čl. IV 
Označovanie a ukladanie súborov 

(1) Súbor výkazu výmer geometrického plánu má 
označenie: „XY9999.XML“, kde „XY“ je dvojpísmenová 
skratka katastrálneho územia a „9999“ je číslo prí-
slušného záznamu podrobného merania zmien (ďalej 
len „ZPMZ“). 

(2) Súbor poznámok ku geometrickému plánu má 
označenie „XY9999.ZZZ“, kde „XY“ je dvojpísmenová 
skratka katastrálneho územia, „9999“ je číslo prí-
slušného ZPMZ a „ZZZ“ je formát súboru. 

(3) Ak sa na správu katastrálneho operátu využíva 
systém Spravovanie máp katastra (ďalej len „SKM“), 
súbory výkazu výmer geometrického plánu sa ukladajú 
v priečinkovej štruktúre systému SKM. 

(4) Súbory výkazu výmer vo formáte XML sa 
ukladajú do priečinka „XML“ a súbory poznámok k vý-
kazu výmer sa ukladajú do priečinka „Poznamky“. 
Priečinky „XML“ a „Poznamky“ sú uložené v priečinku 
„IMPORT“. 

(5) Ak sa na správu katastrálneho operátu využíva 
systém VÚK, súbory výkazu výmer geometrického 
plánu sa ukladajú spôsobom určeným systémom VÚK. 

Čl. V 
Zrušovacie ustanovenia 

(1) Zrušuje sa usmernenie Úradu geodézie, karto-
grafie a katastra Slovenskej republiky č. P – 2410/2011, 
zo dňa 01. 04. 2011, ktorým sa ustanovujú elektronické 
podklady na aktualizáciu katastrálneho operátu. 

(2) Zrušuje sa usmernenie Úradu geodézie, karto-
grafie a katastra Slovenskej republiky č. USM_UGKK 
SR_4/2012, zo dňa 17. 05. 2012, ktorým sa ustanovujú 
elektronické podklady na aktualizáciu vektorovej katas-
trálnej mapy spravovanej v JTSK03. 

 
Čl. VI 

Toto usmernenie nadobúda účinnosť 01. mája 2013. 

Ing. Mária Frindrichová, v. r. 
predsedníčka 

Poznámka: Prílohy k usmerneniu č. USM_UGKK SR_11/2013 
sa v Spravodajcovi nezverejňujú 
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24. 
U s m e r n e n i e  

Úradu geodézie, kartografie a katastra 
Slovenskej republiky  

č. USM_UGKK SR_12/2013, zo dňa 19. 04. 2013,  
ktorým sa ustanovuje spôsob označovania 

súborov vektorových máp katastra. 

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 
republiky vydáva toto usmernenie:   
 

Čl. I 

Účelom tohto usmernenia je ustanoviť spôsob 
označovania súborov vektorovej katastrálnej mapy, 
vektorovej mapy určeného operátu a vektorovej mapy 
areálov bonitovaných pôdnoekologických jednotiek 
a postup pri archivácii súborov vektorových máp 
katastra. 

Čl. II 
Kód kvality vektorovej mapy 

(1) Kód kvality mapy vyjadruje kvalitu mapy, ktorá 
bola podkladom na vyhotovenie vektorovej mapy. 

(2)  Kódom  kvality  „1“  sa  označí  súbor  vektorovej  
mapy, ktorá vznikla  

a) obnovou katastrálneho operátu novým mapova-
ním,1) výsledkom ktorej je číselná vektorová mapa, 
ktorej súradnice podrobných bodov sú určené 
v systéme Jednotnej trigonometrickej siete katas-
trálnej (ďalej len „S-JTSK) alebo v národnej rea-
lizácii S-JTSK – JTSK03, 

b) obnovou katastrálneho operátu skrátenou formou,2) 
výsledkom ktorej je číselná vektorová mapa, ktorej 
súradnice podrobných bodov sú určené v S-JTSK 
(vektorová mapa je vyhotovená na podklade 
číselnej mapy z technicko-hospodárskej mapy alebo 
mapy vyhotovenej podľa návodu A), 

c) obnovou katastrálneho operátu vyhotovením dupli-
kátu platného stavu,3) výsledkom ktorej je číselná 
vektorová mapa, ktorej súradnice podrobných bo-
dov sú určené v S-JTSK (vektorová mapa je vyho-
tovená na podklade mapy, ktorej súčasťou sú 
číselné údaje vo forme súradníc podrobných bodov 
v S-JTSK, získané výpočtom z údajov meraných 
priamo v teréne), 

d) v rámci spracovania projektu pozemkových úprav 
(ďalej len „PPÚ“),4) ktorého výsledkom je číselná 
vektorová mapa, ktorej súradnice podrobných bodov 
sú určené v S-JTSK alebo v JTSK03, 

e) v rámci spracovania registra obnovenej evidencie 
pozemkov (ďalej len „ROEP“),5) ktorého výsledkom 
je číselná vektorová mapa, ktorej súradnice 

                                                           
1
)  Druhá časť smerníc na obnovu katastrálneho operátu  

    O-84.11.13.31.25.00-03 (S 74.20.73.45.00). 
2
)  Tretia časť smerníc na obnovu katastrálneho operátu  

    O-84.11.13.31.25.00-03 (S 74.20.73.45.00). 
3
)  § 64 smerníc na obnovu katastrálneho operátu  

    O-84.11.13.31.25.00-03 (S 74.20.73.45.00). 
4
)  Metodický návod na vykonávanie geodetických činností 

pre projekt pozemkových úprav O-84.11.13.32.32.00-08 
(MN 74.20.73.46.30). 

5
)  Metodický návod na spracovanie registra obnovenej 

evidencie pozemkov O-84.11.13.32.31.00-06  
(MN 74.20.73.47.00). 

podrobných bodov sú určené v S-JTSK. 

(3) Kódom kvality „2“ sa označí súbor vektorovej 
mapy, ktorá vznikla vektorizáciou číselnej mapy na 
podklade súradníc podrobných bodov určených karto-
metricky z mapy v papierovej podobe. 

(4) Kódom kvality „3“ sa označí súbor vektorovej 
mapy, ktorá vznikla 

a) obnovou katastrálneho operátu vyhotovením dupli-
kátu platného stavu, výsledkom ktorej je nečíselná 
vektorová mapa, ktorej súradnice podrobných bo-
dov sú určené v S-JTSK (vyhotovené digitalizáciou 
nečíselných máp podľa osobitného predpisu6

)), 
b) v rámci spracovania registra obnovenej evidencie 

pozemkov (ďalej len „ROEP“),5) ktorého výsledkom 
je nečíselná vektorová mapa, ktorej súradnice 
podrobných bodov sú určené v S-JTSK. 

(5) Kódom kvality „4“ sa označí súbor vektorovej 
mapy, ktorá vznikla digitalizáciou mapy, ktorá nie je 
vytvorená na matematickom základe (krokárske mapy, 
náčrty bez mierok a pod.). 

Čl. III 
Kód mierky podkladovej mapy 

Kód mierky podkladovej mapy vyjadruje mierku 
podkladovej mapy, z ktorej bola vektorová mapa 
vyhotovená. Súbor vektorovej mapy sa označí kódom 
a) „1“ pre mierku podkladovej mapy 1:1000, 
b) „2“ pre mierku podkladovej mapy 1:2000, 
c) „3“ pre mierku podkladovej mapy 1:720, 
d) „4“ pre mierku podkladovej mapy 1:1440, 
e) „5“ pre mierku podkladovej mapy 1:5000, 
f) „6“ pre mierku podkladovej mapy 1:3600, 
g) „7“ pre mierku podkladovej mapy 1:7200, 
h) „8“ pre mierku podkladovej mapy 1:2880. 

Čl. IV 
Označovanie súborov vektorovej mapy 

(1) Súbor vektorovej mapy, ktorá zobrazuje parcely 
registra „C“ sa označí 

a) „KN999999_C_D“ pre číselnú vektorovú mapu, 
ktorej súradnice podrobných bodov sú určené v S-
JTSK, 

b) „KN999999_C_D_03“ pre číselnú vektorovú mapu, 
ktorej súradnice podrobných bodov sú určené 
JTSK03

7
), 

c) „KN999999_C_D_t“ pre nečíselnú vektorovú mapu, 
do ktorej sú číselné výsledky meraní preberané tak, 
že poloha nových podrobných bodov v mape 
nezodpovedá polohe bodov určenej meraním, 
pričom tieto body sa do pôvodného stavu mapy 
projektujú, 

d) „KN999999_C_D_i, pre nečíselnú vektorovú mapu, 
do ktorej sú číselné výsledky meraní implemen-
tované tak, že poloha nových podrobných bodov 
v mape zodpovedá polohe bodov určenej meraním 
a pôvodný stav mapy sa na tieto body pripája, 

                                                           
6
)  Metodický návod na digitalizáciu nečíselných máp katastra 

nehnuteľností a ich aktualizáciu O-84.11.13.32.23.00-02 
(MN 74.20.73.46.10). 

7
)  Usmernenie 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 spra-
vovaná číselná vektorová katastrálna mapa. 
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e) „KN999999_SPM“ pre súbor prevzatých meraní8), 

kde „999999“ je kód katastrálneho územia, „C“ je kód 
kvality vektorovej mapy a „D“ je kód mierky podkladovej 
mapy. Kód kvality vektorovej mapy má hodnotu „1“ a „2“ 
pre súbory vektorovej mapy podľa písmena a) a b), 
hodnotu „3“ pre súbory vektorovej mapy podľa písmena 
c) a d) a hodnotu „4“ pre súbory vektorovej mapy, ktorej 
platnosť nie je vyhlásená. 

(2) Súbor vektorovej mapy, ktorá zobrazuje parcely 
registra „E“ sa označí „UO999999_C_D“, kde „999999“ 
je kód katastrálneho územia, „C“ je kód kvality 
vektorovej mapy a „D“ je kód mierky podkladovej mapy. 
Kód kvality vektorovej mapy má hodnotu „3“ alebo 
hodnotu „4“ pre súbory vektorovej mapy, ktorej platnosť 
nie je vyhlásená 

(3) Súbor vektorovej mapy areálov bonitovaných 
pôdnoekologických jednotiek sa označí „BJ999999“, 
kde „999999“ je kód katastrálneho územia. 

(4) Ak sa na správu katastrálneho operátu využíva 
systém Viacúčelový kataster (ďalej len „VÚK“), súbory 
sa označujú spôsobom určeným systémom VÚK. 

Čl. V 
Vlastnosti súborov 

(1) V systéme Spravovanie máp katastra (ďalej len 
„SKM“) má súbor vektorovej mapy priradené vlastnosti 
– atribúty. Jednotlivé atribúty sú uložené priamo 
v štruktúre súboru vo vete „&B“. Atribúty sa nastavujú 
prostredníctvom príslušnej funkcie systému SKM. 

(2) Atribút „POPIS“ musí byť v súlade s druhom 
mapy podľa článku II a IV. Atribút nadobúda hodnoty 

a) „VKMc“ pre číselnú vektorovú katastrálnu mapu, 
b) „VKMn“ pre nečíselnú vektorovú katastrálnu mapu, 
c) „VMUO“ pre vektorovú mapu určeného operátu, 
d) „ROEP“ pre vektorovú mapu vyhotovenú v rámci 

spracovania ROEP, 
e) „ZRPS“ pre vektorovú mapu vyhotovenú v rámci 

spracovania zjednodušeného registra pôvodného 
stavu, 

f) „RVP“ pre vektorovú mapu vyhotovenú v rámci 
spracovania registra vlastníckych práv, 

g) „RPS“ pre vektorovú mapu vyhotovenú v rámci 
spracovania registra pôvodného stavu, 

h) „PPU“ pre vektorovú mapu vyhotovenú v rámci 
PPÚ, 

i) „OKO“ pre vektorovú mapu vyhotovenú v rámci 
obnovy katastrálneho operátu. 

(3) Hodnota atribútu „POPIS“ podľa odseku 2 písm. 
d) až h) sa zmení po vyhlásení platnosti vektorovej 
katastrálnej mapy na jednu z hodnôt podľa odseku 2 
písm. a) až b) a po vyhlásení platnosti vektorovej mapy 
určeného operátu na hodnotu podľa odseku 2 písm. c). 

(4) Atribút „MIERKA“ musí byť v súlade s kódom 
mierky podkladovej mapy podľa článku III a nesúvisí so 
vzťažnou mierkou výkresu. Atribút nadobúda hodnoty 

a) „1000“ pre mierku podkladovej mapy 1:1000, 
b) „2000“ pre mierku podkladovej mapy 1:2000, 

                                                           
8
)  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 ne-
hnuteľností v katastrálnych územiach, v ktorých je spra-
vovaná nečíselná vektorová katastrálna mapa. 

c) „720“ pre mierku podkladovej mapy 1:720, 
d) „1440“ pre mierku podkladovej mapy 1:1440, 
e) „5000“ pre mierku podkladovej mapy 1:5000, 
f) „3600“ pre mierku podkladovej mapy 1:3600, 
g) „7200“ pre mierku podkladovej mapy 1:7200, 
h) „2880“ pre mierku podkladovej mapy 1:2880. 

(5) Atribút „ROZSAH“ vyjadruje rozsah pokrytia 
plochy katastrálneho územia vektorovou mapou. Atribút 
nadobúda hodnoty 

a) „C“ pre vektorovú mapu pokrývajúcu celé katas-
trálne územie, 

b) „I“ pre vektorovú mapu pokrývajúcu prevažne zasta-
vané územie obce, 

c) „E“ pre vektorovú mapu pokrývajúcu prevažne 
plochu mimo zastavaného územia obce. 

(6) Ak má vektorová mapa atribút „ROZSAH“ 
s hodnotou „C“, nesmie v rámci katastrálneho územia 
existovať žiadny ďalší súbor vektorovej mapy. Ak má 
vektorová mapa atribút s hodnotou „I“ alebo „E“, môže 
v rámci katastrálneho územia existovať ďalší súbor 
(súbory) vektorovej mapy s atribútom „I“ alebo „E“. 

(7) Atribút „VYHLAS“ obsahuje dátum vyhlásenia 
platnosti vektorovej mapy. Dátum sa uvádza vo formáte 
„dd. mm. rrrr“. Ak nie je vyhlásená platnosť vektorovej 
katastrálnej mapy, uvádza sa dátum „01. 01. 1900“. 

(8) Atribút „EXPORT“ označuje súbor, ktorý sa má 
zobraziť na katastrálnom portáli. Atribút nadobúda 
hodnoty 

a) „1“ pre súbory, ktoré budú zobrazené na katas-
trálnom portáli, 

b) „0“ pre súbory, ktoré nebudú zobrazené na katas-
trálnom portáli. 

(9) Ak je vyhlásená platnosť vektorovej katastrálnej 
mapy, atribút „EXPORT“ má hodnotu „1“. 

(10) Atribút „KVALITA“ musí byť v súlade s kódom 
kvality vektorovej mapy podľa článku II. Atribút 
nadobúda hodnoty totožné s kódom kvality vektorovej 
mapy. 

(11) Atribút „MAPA“ musí byť v súlade s označením 
súboru vektorovej mapy podľa článku IV ods. 1 a 2. 
Atribút nadobúda hodnoty 

a) „KN“ pre mapu, ktorá zobrazuje parcely registra „C“, 
b) „UO“ pre mapu, ktorá zobrazuje parcely registra „E“. 

(12) Atribút „AKTUAL“ obsahuje dátum poslednej 
aktualizácie vektorovej mapy. Atribút sa dopĺňa 
automatizovane systémom SKM. 

(13) Prípustné kombinácie atribútov vektorových máp 
a označovania súborov sú uvedené v prílohe č. 1 tohto 
usmernenia. 

(14) Ak sa na správu katastrálneho operátu využíva 
systém VÚK, atribúty sa nastavujú spôsobom určeným 
systémom VÚK. 

Čl. VI 
Prvotná archivácia 

(1) Archivácia sa vykoná 

a) ku dňu vyhlásenia platnosti vektorovej katastrálnej 
mapy ku alebo vektorovej mapy určeného operátu, 

b) ku dňu prevzatia súboru vektorovej mapy od 
zhotoviteľa OKO, ROEP alebo PPÚ. 
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(2)  Súbor vektorovej mapy určenej na archiváciu sa 
ukladá na ftp serveri 
 ftp://192.168.20.11/Zapisane_do_KN/ do priečinka 
označeného kódom katastrálneho územia, ktorý je 
uložený v priečinku s kódom okresu. Súbor vektorovej 
mapy sa archivuje vo formáte „VGI“ s označením 
a atribútmi podľa tohto usmernenia. Spolu so súborom 
vektorovej mapy sa ukladá aj súbor so sprievodným 
záznamom. 

(3)  Súbor so sprievodným záznamom má označenie 
„999999_X“, kde „999999“ je kód katastrálneho územia 
a „X“ je poradové číslo sprievodného záznamu. Súbor 
je vo formáte „XLS“ alebo „XLSX“. Tlačivo sprievod-
ného záznamu je spolu s príkladmi v prílohe č. 2 
v elektronickej forme. 

Čl. VII 
Pravidelná archivácia 

(1) Pravidelná archivácia prebieha automatizovane 
bez zásahu správy katastra. Pravidelná archivácia 
zároveň slúži na prenos údajov na katastrálny portál. 

(2) Pri pravidelnej archivácii sú archivované všetky 
súbory uložené v priečinku „CBU“ v priečinkovej 
štruktúre systému SKM. Do priečinka „CBU“ sa súbory 
vektorových máp ukladajú automatizovane systémom 
SKM, vždy po vykonaní zmeny vo vektorovej mape a jej 
uložení funkciou systému SKM „Mapy katastra – Mapy 
– Uloženie MK ...“. 

Čl. VIII 
Lehoty 

(1) Správa katastra zabezpečí označenie súborov 
vektorových máp podľa článku IV v termíne do 15. 05. 2013. 

(2) Správa katastra zabezpečí uloženie súborov 
určených na archiváciu na ftp server podľa článku VI 
vždy do piateho pracovného dňa v mesiaci. 

(3)  Geodetický a kartografický ústav Bratislava 
zabezpečí prenos súborov určených na archiváciu z ftp 
servera podľa článku VI vždy šiesty pracovný deň 
v mesiaci. 

(4) Správa katastra zabezpečí uloženie súborov 
vektorových máp v priečinku „CBU“ vždy po aktualizácii 
vektorovej mapy alebo po odovzdaní novej vektorovej 
mapy. Uvedené neplatí, ak sa na správu katastrálneho 
operátu využíva systém VÚK. 

(5) Správa katastra zabezpečí zrušenie kódu 
pôvodu vzniku súradníc podrobného bodu (informácia 
„G“) vo všetkých vektorových mapách v termíne do           
15. 05. 2013. 

Čl. IX 
Zrušovacie ustanovenia 

(1) Zrušuje sa usmernenie Úradu geodézie, karto-
grafie a katastra Slovenskej republiky č. KO – 1163/2004, 
zo dňa 29. 03. 2004, ktorým sa stanovuje kód kvality 
vektorových máp a dopĺňa sa kód pôvodu vzniku 
súradníc bodu. 

(2) Zrušuje sa usmernenie Úradu geodézie, kartografie 
a katastra Slovenskej republiky č. KO – 2704/2005, zo 
dňa 30. 05. 2005, na označovanie vektorových geo-
detických podkladov. 

(3) Zrušuje sa usmernenie Úradu geodézie, kartografie 
a katastra Slovenskej republiky č. KO – 335/2006, zo dňa 

07. 02. 2006, ktorým sa stanovuje jednotný postup 
správ katastra pri archivácii a aktualizácii údajov súboru 
geodetických informácií (ďalej len SGI) katastra ne-
hnuteľností na centrálnej úrovni. 

 
Čl. X 

Toto usmernenie nadobúda účinnosť 01. mája 2013. 

Ing. Mária Frindrichová, v. r. 
predsedníčka 

Poznámka: Prílohy  k usmerneniu č. U SM_UKK SR_12/2013 
sa v Spravodajcovi nezverejňujú 

 

 
 
 

2 5 .  
U s m e r n e n i e  

Úradu geodézie, kartografie a katastra 
Slovenskej republiky  

č. USM_UGKK SR_13/2013, zo dňa 23. 04. 2013, 
ktorým sa ustanovuje používanie mapových 

značiek v mape katastra, v súbore prevzatých 
meraní a v operáte geometrického plánu 

(značkový kľúč) 

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 
republiky vydáva toto usmernenie: 

Čl. I 

Účelom usmernenia je ustanoviť používanie mapo-
vých značiek (značkový kľúč) v katastrálnej mape 
v papierovej podobe, vo vektorovej katastrálnej mape, 
vo vektorovej mape určeného operátu, v súbore 
prevzatých meraní, v geometrickom pláne, v zázname 
podrobného merania zmien a vo vektorovom geo-
detickom podklade. 

Čl. II 

(1) V katastrálnej mape v papierovej podobe, vo 
vektorovej katastrálnej mape, v súbore prevzatých 
meraní a vo vektorovom geodetickom podklade sa 
používajú 

a) značky druhu pozemku a spôsobu využívania 
pozemku podľa príloh č. 1 a 2, 

b) značky čiar podľa prílohy č. 3, 
c) ďalšie značky podľa prílohy č. 4, 
d) typy písma podľa prílohy č. 5. 

(2) Vo vektorovej mape určeného operátu sa po-
užívajú 

a) značky čiar podľa prílohy č. 3, 
b) typy písma podľa prílohy č. 5. 

(3)  V geometrickom  pláne  a  zázname podrobného 
merania zmien sa používajú 
a) mapové značky uvedené v odseku 1, 
b) primerane ďalšie značky uvedené v osobitnom 

predpise.
1
) 

(4) Vo vektorovej katastrálnej mape, vo vektorovej 

                                                           
1) § 11 smerníc na vyhotovovanie geometrických plánov a na 

vytyčovanie hraníc pozemkov (O-84.11.13.31.21.00-97), 
    § 20 smerníc na meranie a vykonávanie zmien v súbore 

geodetických informácií katastra nehnuteľností  
(O-84.11.13.31.22.00-99). 
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mape určeného operátu, v súbore prevzatých meraní 
a vo vektorovom geodetickom podklade sa používajú 
pre jednotlivé vrstvy farby podľa prílohy č. 6. 

(5) Drobné pozemky sa v katastrálnej mape 
v papierovej podobe zobrazujú spôsobom uvedeným 
v osobitnom predpise.

2
) 

Čl. III 
Geometrický plán 

(1) V územiach, v ktorých je katastrálna mapa spra-
vovaná v elektronickej podobe (vektorová katastrálna 
mapa), sa grafické znázornenie doterajšieho stavu 
nehnuteľností vyhotoví s použitím farieb podľa oso-
bitného predpisu1

) alebo s použitím farieb podľa 
vektorovej katastrálnej mapy, pričom nový stav sa vždy 
zobrazí červenou farbou. 

(2) V územiach, v ktorých je katastrálna mapa 
spravovaná v papierovej podobe, sa v grafickom 
znázornení doterajšieho stavu geometrického plánu 
a záznamu podrobného merania zmien zobrazia 
mapové značky podľa stavu v katastrálnej mape. 
Neplatná mapová značka sa tenkou červenou čiarou 
prečiarkne. Nová mapová značka sa vyznačí vedľa 
neplatnej značky tenkou červenou čiarou. 

(3) Správa katastra vykoná kontrolu vektorového 
geodetického podkladu automatizovaným spôsobom, 
pričom pohľadovo preskúma súlad použitých symbolov 
s kódmi spôsobu využívania pozemku uvedenými vo 
výkaze výmer. Pri zistení nesúladov správa katastra 
postupuje podľa ustanovení osobitného predpisu.3) 

Čl. IV 

(1) Správnosť fungovania systému SKM sa zabez-
pečí skopírovaním súborov SKM.ARE, SKM.SYM, 
SKM_KKM.SYM, SKM.CAR, SKM.COL, SKM.LRS,  
SKM.FON, SKM.DBF, SKMOKN.DBF, SKMOUO.DBF, 
SKMORO.CBF, POOKN.DBF, SKM.INF, KONTROLA.DBF  
a PREVSYM.DBF do priečinka „TABLES“ v systémo-
vom priečinku systému Spravovanie máp katastra 
(ďalej len „SKM“). 

(2) Pre pracovisko, ktoré vyhotovuje kópie z katas-
trálnej mapy, sa priamo v systéme SKM nastaví 
osobitná tabuľka symbolov v súbore SKM_KKM.SYM. 
Postup je uvedený v prílohe č. 7. 

(3) Príslušné súbory sú umiestnené v spoločnom 
zdieľanom intranetovom priestore v priečinku 
ftp://192.168.20.11/UGKK/ZNACKOVYKLUC/. Súbor 
SKM.INF v priečinku 
ftp://192.168.20.11/UGKK/ZNACKOVYKLUC/IN_BA/ je 
určený pre Správu katastra pre hlavné mesto SR  
Bratislavu. 

Čl. V 
Kartografická úprava 

(1) Vo vektorovej katastrálnej mape, vo vektorovej 
mape určeného operátu, v súbore prevzatých meraní, 
v geometrickom pláne, v zázname podrobného merania 
zmien a vo vektorovom geodetickom podklade sa 

                                                           
2
)  § 39 ods. 10 a 11 smerníc na meranie a vykonávanie zmien 

v súbore geodetických informácií katastra nehnuteľností  
 (O-84.11.13.31.22.00-99). 
3
)  § 46 ods. 4 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra 

Slovenskej republiky č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva 
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. 
o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov. 

primerane dodržiavajú nasledujúce zásady kartogra-
fickej úpravy 

a) predmety merania sa zobrazujú ako ich zvislý 
priemet do zobrazovacej roviny a vyznačujú sa 
značkami podľa usmernenia, 

b) ak nie je možné predmet merania zreteľne zobraziť 
vo vzťažnej mierke mapy, zobrazí sa len značkou, 
ktorá je uvedená v prílohe č. 4 pod poradovým 
číslom 11 až 19, 

c) ak značka nie je ustanovená, predmet sa ne-
zobrazuje, 

d) ak sa nahromadí viacero predmetov merania, 
ktorých zobrazenie by sa vo vzťažnej mierke nedalo 
jasne vyjadriť, zobrazia sa len dôležitejšie predmety, 
a to tie, ktoré bližšie charakterizujú nehnuteľnosť, 

e) medzera medzi jednotlivými čiarami a značkami 
nesmie byť menšia než 0,35 mm v zobrazení vo 
vzťažnej mierke mapy; uvedené neplatí pre vrstvu 
KLADPAR v prípade drobných pozemkov, 

f) všetky značky (symboly) a popisy (texty) mapy 
musia ležať vo vnútri plochy príslušného výkresu 
vektorovej mapy, 

g) všetky línie musia byť ukončené na obvode výkresu 
(nesmú presahovať do susedného výkresu alebo 
prázdnej plochy); uvedené neplatí pre objekty vo 
vrstve KATUZ a ZUOB, ktoré môžu byť vyznačené 
v jednom výkrese pričom sú platné pre viac 
výkresov v danom katastrálnom území, 

h) značky (symboly) a popisy (texty) sú spravidla 
orientované na sever (stočenie 0), 

i) spravidla je potrebné aplikovať niekoľko zásad 
súčasne alebo sa niektorá zásada neaplikuje (nie je 
možné ju dodržať), 

j) objekty vrstvy KLADPAR majú vždy prednosť pred 
ostatným obsahom mapy. 

(2) Podrobnosti o kartografickej úprave sú uvedené 
v prílohe č. 8. 

(3) Nedodržanie kartografickej úpravy pri súčasnom 
dodržaní predpísanej štruktúry (syntax a topológia) vo 
vektorovom geodetickom podklade sa v procese úrad-
ného overovania geometrického plánu neposudzuje. 

(4) Kartografická úprava sa vykonáva pri aktualizácii 
vektorovej katastrálnej mapy a pri revízii správnosti 
použitia mapových značiek podľa tohto usmernenia. 

(5) Ak sa na správu katastrálneho operátu využíva 
systém Viacúčelový kataster (ďalej len „VÚK“), vykoná 
sa kartografická úprava spôsobom, ktorý umožňuje 
systém VÚK. 

Čl. VI 
Kópia katastrálnej mapy 

(1) Kópia katastrálnej mapy z vektorovej katastrálnej 
mapy sa vyhotoví 

a) vo farebnej verzii, ak sa použije tlačiareň, ktorá 
umožňuje farebnú tlač, s nastavením systému SKM 
podľa prílohy č. 9, 

b) v čiernobielej verzii, ak sa použije tlačiareň, ktorá 
neumožňuje farebnú tlač, s nastavením systému 
SKM podľa prílohy č. 10. 

(2) Kópia katastrálnej mapy z vektorovej katastrálnej 
mapy sa vyhotovuje v mierke totožnej so vzťažnou 
mierkou alebo v prípade potreby vo väčšej mierke. 

(3) Pri vyhotovovaní kópie mapy určeného operátu 
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z vektorovej mapy určeného operátu sa postupuje 
primerane podľa odseku 1 a 2. 

(4) Ak sa na správu katastrálneho operátu využíva 
systém VÚK, kópia katastrálnej mapy z vektorovej 
katastrálnej mapy sa vyhotoví spôsobom, ktorý 
umožňuje systém VÚK. 

Čl. VII 
Lehoty 

(1) Správa katastra zabezpečí nastavenie systému 
SKM podľa článku IV tak, aby odo dňa 02. 05. 2013 boli 
kópie katastrálnej mapy poskytované podľa článku VI. 

(2) Správa katastra zabezpečí zrušenie vrstvy 
OBVOD vo vektorových mapách ku dňu vyhlásenia 
platnosti vektorovej katastrálnej mapy. 

Čl. VIII 
Prechodné ustanovenia 

(1) Mapové značky používané do účinnosti tohto 
usmernenia v katastrálnej mape v papierovej podobe 
ostávajú v platnosti do doby 

a) zákresu zmeny na podklade geometrického plánu 
v rozsahu riešeného územia, 

b) obnovy katastrálneho operátu vyhotovením dupli-
kátu platného stavu. 

(2) Mapové značky používané do účinnosti tohto 
usmernenia v územiach spravovaných v aplikácii 
Viacúčelový kataster ostávajú v platnosti. Používanie 
mapových značiek podľa tohto usmernenia sa určí 
osobitným pokynom úradu. 

(3) Ak boli podklady pre geometrický plán vyžiadané 
pred účinnosťou tohto usmernenia, vykoná správa 
katastra úpravu značiek a kartografickú úpravu vo 
vektorovom geodetickom podklade, a to priamo v pra-
covnej oblasti, až pred aktualizáciou vektorovej 
katastrálnej mapy alebo vektorovej mapy určeného 
operátu. Úpravy vo vektorovom geodetickom podklade 
zo strany správy katastra sú neprípustné. 

(4) Vrstvy IDENT a HRPAR s príslušnými značkami, 
ktoré boli používané vo vektorových geodetických 
podkladoch vyhotovených pred účinnosťou osobitného 
predpisu

4
) sa vo vektorových geodetických podkladoch 

neopravujú. 
Čl. IX 

Zrušovacie ustanovenie 

Zrušuje sa usmernenie Úradu geodézie, kartografie 
a katastra Slovenskej republiky č. P-2946/2011, zo dňa 
26. 04. 2011, ktorým sa ustanovuje používanie mapo-
vých značiek v mape katastra a v operáte geomet-
rického plánu (značkový kľúč). 

Čl. X 

Toto usmernenie nadobúda účinnosť 01. mája 2013. 
 

Ing. Mária Frindrichová, v. r. 
predsedníčka 

Poznámka: Prílohy k usmerneniu č. USM_UGKK R_13/2013 
sa v Spravodajcovi nezverejňujú 

                                                           
4
) Usmernenie Úradu geodézie, kartografie a katastra Sloven-

skej republiky č. USM_UGKK SR_11/2013, zo dňa 19. 04. 
2013, ktorým sa ustanovujú elektronické podklady na 
aktualizáciu súboru popisných informácií. 

26. 

U s m e r n e n i e 
Úradu geodézie, kartografie a katastra SR  
č. USM_UGKK SR_18/2013 z 15. 5. 2013,  
ktorým sa ustanovuje jednotný postup  
pri zápise a evidovaní stavby stojacej  

na viacerých pozemkoch 

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 
republiky vydáva toto usmernenie: 

Čl. I 

(1)  Účelom usmernenia je stanoviť jednotný postup 
správ katastra pri zápise a evidovaní stavby stojacej na 
viacerých pozemkoch s cieľom zabezpečenia priamej 
väzby medzi stavbou a pozemkami, na ktorých stavba 
stojí, ako aj sprehľadnenia údajov na výpise z listu 
vlastníctva (ďalej len „LV“).   

(2) Podľa tohto usmernenia sa zapisuje a eviduje 
stavba postavená na viacerých pozemkoch v autori-
zovanom programovom vybavení (ďalej len „APV“) 
WISKN, APV Viacúčelový kataster ( ďalej len „VÚK“)            
a v origináloch LV. 

Čl. II 
Zápis a evidovanie stavby v APV WISKN 

(1) Stavba označená súpisným číslom a stavba 
neoznačená súpisným číslom (evidovaná popisným 
spôsobom) postavená na viacerých pozemkoch, sa 
zaeviduje vždy vo vzťahu k všetkým pozemkom, na 
ktorých je postavená (počet záznamov stavby je 
identický s počtom pozemkov, na ktorých je stavba 
postavená) a s rovnakými identifikačnými údajmi           
o stavbe (odlišujú sa iba parcelným číslom pozemku). 

(2) Pri stavbe neoznačenej súpisným číslom sa 
v záujme zabezpečenia zjednotenia záznamov jednej 
stavby na jednom LV zavádza zjednocujúce číslo 
stavby (ďalej len „ZCS“). ZCS je správa katastra 
povinná vyplniť pri každom zázname stavby ne-
označenej súpisným číslom, stojacej na viacerých 
pozemkoch, pričom všetky záznamy tej istej stavby 
budú mať zhodné ZCS. Každej ďalšej stavbe 
neoznačenej súpisným číslom, stojacej na viacerých 
pozemkoch, zaevidovanej na tom istom LV sa pridelí 
nové ZCS. Pre každý LV sa zakladá samostatná 
číselná rada ZCS. Ukážka zobrazenia ZCS v APV 
WISKN je uvedená v prílohe č. 1. 

Čl. III 
Zápis stavby do APV VÚK 

 V APV VÚK sa stavba zapisuje spôsobom určeným 
systémom VÚK (t. j. jedným záznamom) s vyznačením 
väzby na pozemky, na ktorých sa nachádza.   

 
Čl. IV 

Nastavenie parametra tlače v APV WISKN  
pre výpis z LV 

Pre správne generovanie výpisu z LV, na ktorom je 
evidovaná stavba na viacerých pozemkoch, správa 
katastra aktivuje v APV WISKN funkciu „Tlač stavieb na 
viacerých pozemkoch“ (Správa-Predvoľby-Tlač). 

Čl. V 

Príklad zobrazenia údajov o stavbe vo forme výpisu 
z LV podľa tohto usmernenia je uvedený v prílohách           
č. 2 a 3. 
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Čl. VI 
Zápis stavby na origináli listu vlastníctva 

(1)  Na origináli LV sa stavba stojaca na viacerých 
pozemkoch označených parcelným číslom eviduje tak, 
aby zápis jednoznačne poukazoval na skutočnosť, že je 
to jedna stavba stojaca na viacerých pozemkoch. 
Identifikačné údaje o stavbe sa zapíšu pri prvom 
zapísanom pozemku pod stavbou. V každom ďalšom 
riadku sa zapíšu samostatne ďalšie pozemky, na 
ktorých stavba stojí. Vypíšu sa všetky parcelné čísla 
pozemkov, na ktorých stavba stojí. 

(2) Príklady zápisu stavby, stojacej na viacerých 
pozemkoch, na origináli LV podľa ods. 1 je uvedený 
v prílohe č. 4. 

Čl. VII 
Zmena spôsobu evidovania stavby 

(1)  Zmenu spôsobu evidovania stavby stojacej na 
viacerých pozemkoch v APV WISKN, ktorá nie je 
evidovaná v zmysle Čl. II, vykoná správa katastra 
postupom uvedeným v tomto usmernení priebežne, 
vždy však pred poskytnutím údajov o stavbe. 

(2) Zmenu spôsobu zápisu stavby stojacej na 
viacerých pozemkoch v origináli LV správa katastra vy-
koná postupom uvedeným v tomto usmernení súčasne 
so zmenou spôsobu evidovania stavby v APV WISKN. 

Čl. VIII 

Toto usmernenie nadobúda účinnosť 15. mája 2013. 

                      Ing. Mária  Frindrichová, v. r.                                                                                       
predsedníčka 

Poznámka: Prílohy k usmerneniu č. USM_UGKK SR_18/2013 
sa v Spravodajcovi nezverejňujú 
 

 
 
 

27. 
U s m e r n e n i e  

Úradu geodézie, kartografie a katastra  
Slovenskej republiky  

č. USM_UGKK SR_26/2013, zo dňa 17. 07. 2013, 
ktorým sa ustanovuje spôsob spojenia 

viacerých súborov vektorových máp katastra 
do jedného súboru 

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 
republiky (ďalej len „úrad“) vydáva toto usmernenie: 

Čl. I 
Účel usmernenia 

Účelom tohto usmernenia je ustanoviť spôsob 
spojenia viacerých súborov vektorových máp katastra 
nehnuteľností (ďalej len „vektorová mapa katastra“) 
označených rovnakým kódom kvality mapy do jedného 
spoločného súboru v rámci jedného katastrálneho úze-
mia, čím sa dosiahne racionalizácia pri ich spravovaní. 

Čl. II 
Spájanie súborov 

(1) Spojením viacerých súborov vektorových máp 
katastra označených rovnakým kódom kvality  

vektorovej mapy
1
) vznikne súbor vektorovej mapy 

katastra (ďalej len „spoločný súbor“), ktorý nahradí 
viacero pôvodných súborov. 

(2) Do jedného spoločného súboru sa spoja súbory 
vektorových katastrálnych máp alebo vektorových máp 
určeného operátu, ak v rámci katastrálneho územia 
existuje: 
a) viacero súborov číselnej vektorovej katastrálnej 

mapy (ďalej len „VKMč“) označených rovnakým 
kódom kvality vektorovej mapy a rôznym kódom 
mierky podkladovej mapy,

2
) 

b) viacero súborov nečíselnej vektorovej katastrálnej 
mapy, do ktorej sú číselné výsledky meraní 
preberané tak, že poloha nových podrobných bodov 
v mape nezodpovedá polohe určenej meraním, 
pričom tieto body sa do pôvodného stavu mapy 
projektujú (ďalej len „VKMt“), pričom sú tieto súbory 
označené rovnakým kódom kvality vektorovej mapy 
a rôznym kódom mierky podkladovej mapy, 

c) viacero súborov nečíselnej vektorovej katastrálnej 
mapy, do ktorej sú číselné výsledky meraní 
implementované tak, že poloha nových podrobných 
bodov v mape zodpovedá polohe bodov určenej 
meraním a pôvodný stav mapy sa na tieto body 
pripája (ďalej len „VKMi“), pričom sú tieto súbory 
označené rovnakým kódom kvality vektorovej mapy 
a rôznym kódom mierky podkladovej mapy, 

d) viacero súborov vektorovej mapy určeného operátu 
(ďalej len „VMUO“) označených rovnakým kódom 
kvality vektorovej mapy a rôznym kódom mierky 
podkladovej mapy. 

(3) Do jedného spoločného súboru sa spoja súbory, 
ktoré sú označené kódom mierky podkladovej mapy „1“, 
„2“ a „5“ (dekadické mierky). 

(4) Do jedného spoločného súboru sa spoja súbory, 
ktoré sú označené kódom mierky podkladovej mapy „3“, 
„4“ a „8“ (siahové mierky). 

(5) Súbory označené kódom mierky podkladovej 
mapy „6“ a „7“ sa nespájajú. 

Čl. III 
Spoločný súbor 

(1) Ak je vzťažná mierka spájaných súborov rôzna, 
spoločný súbor má vzťažnú mierku 1:1000. Ak je 
vzťažná mierka spájaných súborov rovnaká, spoločný 
súbor má vzťažnú mierku podľa spájaných súborov. 

(2) Spoločný súbor VKMč sa označí 

a) kódom kvality vektorovej mapy „1“, ak vznikol 
spojením súborov VKMč označených kódom kvality 
vektorovej mapy „1“, alebo sa označí kódom kvality 
vektorovej mapy „2“, ak vznikol spojením súborov 
VKMč označených kódom kvality vektorovej mapy „2“, 

b) kódom mierky podkladovej mapy „1“. 

(3) Spoločný súbor VKMi alebo VKMt sa označí 

a) kódom kvality vektorovej mapy „3“, 
b) kódom mierky podkladovej mapy „2“ pre dekadické 

mierky alebo kódom mierky podkladovej mapy „8“ 

                                                           
1
)  Článok II usmernenia Úradu geodézie, kartografie a katas-

tra Slovenskej republiky č. USM_UGKK SR_12/2013, zo 
dňa 19. 04. 2013, ktorým sa ustanovuje spôsob ozna-
čovania súborov vektorových máp katastra. 

2
)  Článok III usmernenia č. USM_UGKK SR_12/2013. 
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pre siahové mierky. 

(4) Atribút „MIERKA“ spoločného súboru nadobúda 
hodnoty 

a) „1000“ pre spoločný súbor VKMč, 
b) „2000“ pre spoločný súbor VKMi alebo VKMt pri 

dekadických mierkach, 
c) „2880“ pre spoločný súbor VKMi alebo VKMt pri 

siahových mierkach. 

(5) Kód mierky podkladovej mapy v prípade spo-
ločného súboru nezodpovedá skutočnej mierke pod-
kladovej mapy, ale slúži na určenie parametrov pre 
výpočet kritérií podľa článku V. 

Čl. IV 
Postup spojenia 

(1) Podľa podmienok uvedených v článku II sa 
vyberú súbory, ktoré sa budú spájať. Vybrané súbory 
sa uložia do pracovného priečinka, v ktorom sa budú 
upravovať. Úprava sa vykoná funkciami grafického 
systému Spravovanie máp katastra (ďalej len „SKM“). 

(2) V spájaných súboroch sa upraví vzťažná mierka 
prostredníctvom funkcie „Štatistika“. 

(3) Vykoná sa kartografická úprava mapy3), najmä 
úprava výšky a polohy textov, vzájomná poloha textov 
a symbolov a úprava alebo odstránenie „vyvádzacej“ 
šípky. 

(4) Upravené súbory sa spoločne otvoria v SKM. 
Funkciou „Uloženie vybraných objektov“ sa uloží 
spoločný súbor s označením podľa článku III. 

(5) Spoločný bod na styku spájaných súborov sa 
označí tak, ako je označený bod s vyššou kvalitou (číslo 
bodu a kód kvality podrobného bodu). 

(6) Vykoná sa syntaktická a topologická kontrola 
spoločného súboru. Chyby spôsobené spojením sa 
odstránia.  

(7) Pôvodné súbory sa z priečinkov „VEKTOR\KN“, 
„VEKTOR\UO“ a „CBU“ premiestnia do priečinka 
„VEKTOR\ZLUCENE“. Do priečinka „VETKOR\KN“, 
resp. „VEKTOR\UO“ sa nakopíruje spoločný súbor 
a funkciou „Zoznam MK“ sa vykoná aktualizácia 
databázy. 

(8) Vykoná sa aktualizácia spoločného súboru 
o zmeny vykonané v pôvodných súboroch od okamihu 
začatia spájania podľa odseku 1. Vykoná sa syntaktická 
a topologická kontrola a kontrola priečinka „CBU“.  

(9) Vykoná sa úprava údajov v tabuľke s výsledkami 
kontroly systémom SKM.4) 

 

                                                           
3) Článok V usmernenia Úradu geodézie, kartografie a katastra 

Slovenskej republiky č. USM_UGKK SR_13/2013, zo dňa 
23. 04. 2013, ktorým sa ustanovuje používanie mapových 
značiek v mape katastra, v súbore prevzatých meraní 
a v operáte geometrického plánu (značkový kľúč). 

4
) Usmernenie Úradu geodézie, kartografie a katastra 

Slovenskej republiky č. P-3242/2011, zo dňa 09. 05. 2011, 
ktorým sa ustanovuje spôsob čistenia údajov súboru 
geodetických informácií katastra nehnuteľností a mení sa 
usmernenie Úradu geodézie, kartografie a katastra 
Slovenskej republiky č. OGK-2904/2009 zo dňa 31. júla 
2009, na odstránenie chýb a doplnenie chýbajúcich údajov 
v súbore popisných informácií katastra nehnuteľností 
a v súbore geodetických informácií katastra nehnuteľností. 

Čl. V 

(1) Na účel výpočtu krajnej odchýlky výmery parcely 
na posúdenie rozdielu medzi výmerou vedenou v sú-
bore geodetických informácií a výmerou vedenou v súbore 
popisných informácií sa za mierku mapy5) považuje 
a) mierka 1:1 000 pre spoločný súbor VKMč, 
b) mierka 1:2 000 pre spoločný súbor VKMi alebo 

VKMt pri dekadických mierkach, 
c) mierka 1:2 880 pre spoločný súbor VKMi alebo 

VKMt pri siahových mierkach. 

(2) Na účel výpočtu kritéria presnosti na posúdenie 
identity bodu sa za mierku

6) považuje 
a) mierka 1:2 000 pre spoločný súbor VKMi alebo 

VKMt pri dekadických mierkach, 
b) mierka 1:2 880 pre spoločný súbor VKMi alebo 

VKMt pri siahových mierkach. 

Čl. VI 
Lehoty 

(1) Správa katastra v sídle kraja vypracuje harmo-
nogram spájania súborov v jednotlivých katastrálnych 
územiach s cieľovým horizontom ukončenia úlohy            
30. december 2013. Harmonogram predloží katas-
trálnemu odboru úradu v termíne do 30. augusta 2013. 

(2) Správa katastra vykoná spájanie súborov 
vektorových máp v zmysle harmonogramu. 

Čl. VII 

Toto usmernenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2013. 

Ing. Mária Frindrichová, v. r. 
predsedníčka 

 

28. 
U s m e r n e n i e  

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 

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 
republiky vydáva toto usmernenie: 

Čl. I 
Účel usmernenia 

(1) Účelom tohto usmernenia je ustanoviť spôsob 
aktualizácie viacerých vektorových katastrálnych máp 
zápisom jedného geometrického plánu meniaceho 
obsah vektorových katastrálnych máp s rôznou kvalitou. 

(2) Podľa tohto usmernenia sa postupuje, ak sa 
geometrickým plánom rieši zmena  

a) v číselnej vektorovej katastrálnej mape (ďalej len 
                                                           
5) § 58a vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra 

Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva 
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. 
o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv 
k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších 
predpisov, v znení neskorších predpisov. 

6
) § 56 vyhlášky č. 461/2009 Z. z. v znení neskorších 

predpisov.  
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„VKMč“) a súčasne v nečíselnej vektorovej katas-
trálnej mape, do ktorej sú číselné výsledky meraní 
preberané tak, že poloha nových podrobných bodov 
v mape nezodpovedá polohe bodov určenej mera-
ním, pričom tieto body sa do pôvodného stavu mapy 
projektujú (ďalej len „VKMt“), 

b) vo VKMč a súčasne v nečíselnej vektorovej 
katastrálnej mape, do ktorej sú číselné výsledky 
meraní implementované tak, že poloha nových 
podrobných bodov v mape zodpovedá polohe bo-
dov určenej meraním a pôvodný stav mapy sa na 
tieto body pripája (ďalej len „VKMi“), 

c) vo VKMi a súčasne vo VKMt, 
d) vo VKMč a súčasne v analógovej mape, 
e) vo VKMi a súčasne v analógovej mape, 
f) vo VKMt a súčasne v analógovej mape. 

Čl. II 
Geometrický plán na rozhraní máp 

(1) Ak sa geometrickým plánom rieši zmena 
v mapách podľa článku I ods. 2, operát geometrického 
plánu obsahuje: 

a) geometrický plán, spoločný pre všetky mapy, 

b) záznam podrobného merania zmien, spoločný pre 
všetky mapy, 

c) vektorové geodetické podklady, osobitne pre každú 
vektorovú katastrálnu mapu alebo pre súbor 
prevzatých meraní, 

d) elektronický podklad na aktualizáciu súboru popis-
ných informácií, spoločný pre všetky mapy. 

(2) Ak sa geometrickým plánom rieši zmena 
v mapách podľa článku I ods. 2 písm. a) a d), súbor 
vektorového geodetického podkladu (ďalej len „VGP“) 
na aktualizáciu súboru prevzatých meraní má ozna-
čenie „XY9999kn_SPM.vgi“, kde „XY“ je dvojpís-
menová skratka katastrálneho územia a „9999“ je číslo 
príslušného ZPMZ. 

(3) Ak sa geometrickým plánom rieši zmena na 
rozhraní súborov toho istého typu mapy (VKMč alebo 
VKMi, alebo VKMt) označených rôznym kódom mierky 
podkladovej mapy (správa katastra ešte nevykonala 
spojenie súborov vektorových máp do spoločného 
súboru podľa osobitného predpisu1

 )), vyhotoví sa jeden 
spoločný VGP, pre všetky mapy rovnakého typu, bez 
ohľadu na kód mierky podkladovej mapy. Spoločný 
VGP bude mať vzťažnú mierku 1:1000. 

Čl. III 
Označovanie bodov na rozhraní máp 

(1) Geometrickým plánom nie je možné zmeniť 
rozhranie medzi mapami podľa článku I ods. 2., t. j. na 
hranicu parciel tvoriacich rozhranie medzi mapami nie 
je možné vkladať nové lomové body, okrem nových 
podrobných bodov ležiacich na existujúcej spojnici 
lomových bodov. 

(2) Bod, ktorý leží na rozhraní medzi VKMč a VKMt 
sa označí tak, ako je označený bod vo VKMč (číslo 
bodu,  kód kvality  podrobného bodu).  Nový  podrobný  
_________________________ 

1
) Usmernenie Úradu geodézie, kartografie a katastra 

Slovenskej republiky č. USM UGKK SR_26/2013, zo dňa 
17. 07. 2013, ktorým sa ustanovuje spôsob spojenia 
súborov vektorových máp do jedného súboru.  

bod podľa odseku 1, ktorý leží na tomto rozhraní sa vo 
VGP podľa osobitného predpisu2)

 (ďalej len „VGPt“) 
označí spôsobom, ako bod VKMč (číslo bodu, kód 
kvality podrobného bodu). Pri tvorbe VGPt sa k také-

muto bodu pristupuje ako k bodu vo VKMč3
)). 

(3)  Bod. ktorý leží na rozhraní VKMč a VKMi sa 
označí tak, ako je označený bod vo VKMč (číslo bodu, 
kód kvality podrobného bodu). Nový podrobný bod 
podľa odseku 1, ktorý leží na tomto rozhraní, sa vo 
VGP podľa osobitného predpisu4

) (ďalej len „VGPi“) 
označí spôsobom, ako bod VKMč (číslo bodu, kód 
kvality podrobného bodu). Pri tvorbe VGPi sa 
k takémuto bodu pristupuje ako k bodu VKMč3

). 

(4)  Bod, ktorý leží na rozhraní medzi VKMi a VKMt 
sa označí tak, ako je označený bod vo VKMi (číslo 
bodu, kód kvality podrobného bodu). Nový podrobný 
bod podľa odseku 1, ktorý leží na tomto rozhraní, sa vo 
VGPt označí spôsobom, ako bod VKMi (číslo bodu, kód 
kvality podrobného bodu). Pri tvorbe VGPt sa k také-
muto bodu pristupuje ako k bodu vo VKMi

 5
). 

 

Čl. IV 
Toto usmernenie nadobúda účinnosť dňa 1. 08. 2013. 
 

Ing. Mária Frindrichová, v. r.  
predsedníčka 

Poznámka: Príloha k usmerneniu č. USM_UGKK SR_27/2013 
sa v Spravodajcovi nezverejňuje 

 
 
 

 
 

29. 
P o k y n 

Úradu geodézie, kartografie a katastra  
Slovenskej republiky  

č. POK_UGKK SR_32/2013 zo dňa 18. 9. 2013,  
ktorým sa ustanovuje zápis kódu  

umiestnenia stavby  

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 
republiky vydáva tento pokyn: 

 
Čl. I 

 
Účelom pokynu je  stanoviť  jednotný  postup  správ  
 
 

_________________________ 
2) Článok VII usmernenia Úradu geodézie, kartografie a ka-

tastra 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. 

3) Usmernenie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slo-
venskej 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 spra-
vovaná číselná vektorová katastrálna mapa. 

4)  Článok VIII usmernenia č. USM_UGKK SR_10/2013. 
5) Usmernenie č. USM_UGKK SR_10/2013. 
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katastra pri zápise kódu umiestnenia stavby1)
 a pri 

oprave zápisu stavby s viacerými kódmi umiestnenia 
stavby.  

Čl. II 
Oprava zápisu a zápis nových stavieb 

(1)  Každá stavba evidovaná v katastri nehnu-
teľností (ďalej len „kataster“) má jeden kód umiestnenia 
stavby. 

(2)  Predmetom evidovania v katastri sú stavby 
spojené so zemou pevným základom a teda aj stavby 
postavené na zemskom povrchu s nadzemnými a pod-
zemnými časťami presahujúcimi do iných pozemkov. 

(3)  Rozdielne kódy umiestnenia stavby v zázna-
moch tej istej stavby

2)
 správa katastra zosúladí na  

základe listiny zapísanej do katastra tak, aby mala 
jeden kód umiestnenia stavby. Súčasne zapíše na list 
vlastníctva do časti „Iné údaje“ informáciu o tom, že 
časť stavby sa nachádza nad zemským povrchom 
alebo pod zemským povrchom v nasledovnom tvare: 
„Časť stavby so s. č. xxx evidovaná na pozemkoch 
označených parcelnými číslami yy1/zzz, yy2/zzz, ... sa 
nachádza nad zemským povrchom.“ alebo „Časť stavby 
so s. č. xxx evidovaná na pozemkoch označených 
parcelnými číslami yy1/zzz, yy2/zzz, ... sa nachádza 
pod zemským povrchom“. 

(4)  Zápis nových stavieb do katastra sa vykoná 
v súlade s vyššie uvedenými ustanoveniami. 

Čl. III 
Protokoly o výskyte stavieb s rozdielnymi  

kódmi umiestnenia stavby 

Protokoly o výskyte stavieb s rozdielnymi kódmi 
umiestnenia stavby sú umiestnené na     
ftp://192.168.20.11/MIGRACIA_LM/ (migračná chyba 
BR 6001-Duplicitné stavby; ktorým sú priradené byty               
s kódom katastrálneho územia; číslom LV; číslom 
súpisným; kódom druhu stavby a miestnou časťou, 
majú rovnaké hodnoty nasledovných atribútov: popis; 
kód spôsobu ochrany; kód umiestnenia stavby). 

Čl. IV 
Lehoty 

Správa katastra vykoná opravu zápisu stavby                     
s viacerými kódmi umiestnenia stavby podľa tohto 
pokynu do 31. 10. 2013. 

Čl. V 

Tento pokyn nadobúda účinnosť 18. septembra 2013. 
                                                                                                           

Ing. Mária  Frindrichová, v. r. 
 
                                                            predsedníčka 

 
 

_____________________ 
1)  Príloha č. 8 vyhlášky ÚGKK SR č. 461/2009 Z. z., ktorou sa 

vykonáva zákon Národnej rady  Slovenskej republiky 
o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv 
k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších 
predpisov 

2)
 U s m e r n e n i e   Úradu  geodézie, kartografie a katastra 
č. USM_UGKK SR_18/2013, ktorým sa ustanovuje jednotný 
postup pri zápise a evidovaní stavby stojacej na viacerých 
pozemkoch 

  

30. 
T e ch n o l o g i c k ý    p o s t u p  

na tvorbu a aktualizáciu súboru prevzatých 
meraní 

č. KO - 4070/2013 zo dňa 11. 7. 2013 

Technologický postup na tvorbu a aktualizáciu súboru 
prevzatých meraní (SPM) nadväzuje na vyhlášku         
č. 87/2013 Z. z. (§1 ods. 3) a 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 
v katastrálnych územiach, v ktorých je spravovaná nečí-
selná vektorová katastrálna mapa. 

Štruktúra SPM, ako aj štruktúra podkladov na aktu-
alizáciu SPM nadväzuje na Metodický návod na tvorbu 
vektorovej katastrálnej mapy (MN 74.20.73.21.00), Me-
todický návod na aktualizáciu vektorovej katastrálnej 
mapy (MN 74.20.73.43.23) a usmernenie č. USM 
_UGKK  SR_13 /2013 zo dňa 23. 04. 2013, ktorým sa 
ustanovuje používanie mapových značiek v mape ka-
tastra, v súbore prevzatých meraní a v operáte geo-
metrického plánu. 

1.  Úvodné ustanovenia a subjekty zabezpečujúce 
tvorbu a aktualizáciu SPM 

Pod tvorbou SPM sa rozumie spojenie všetkých 
využiteľných číselných výsledkov merania v príslušnom 
katastrálnom území zo zapísaných geometrických 
plánov do katastrálneho operátu. Zapísané geometrické 
plány (GP) tvoria jeden vektorový výkres v rámci 
jedného katastrálneho územia (k. ú.). Preberanie čí-
selných výsledkov do SPM sa vykonáva po jedno-
tlivých záznamoch podrobného merania zmien (ZPMZ) 
alebo v etapách identifikovaných intervalom čísel 
ZPMZ. 

Rozsah tvorby SPM stanoví príslušná správa katastra 
intervalom čísel ZPMZ. Tvorbu SPM zabezpečuje 
správa katastra alebo Geodetický a kartografický ústav 
Bratislava (GKÚ). Zoznam katastrálnych území, v kto-
rých tvorbu SPM zabezpečuje GKÚ, schvaľuje Úrad 
geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 
(ÚGKK SR) na návrh správ katastra. Následne sa 
tvorba SPM v schválených katastrálnych územiach  
zaradí do plánu vecných úloh GKÚ na príslušný rok. 

Pod aktualizáciou SPM sa rozumie zapracovávanie 
všetkých využiteľných číselných výsledkov merania zo 
zapísaných geometrických plánov do jedného výkresu 
v súlade s platným stavom SGI KN. Povinnosť aktu-
alizovať SPM vznikla správam katastra v nadväznosti 
na účinnosť vyhlášky č. 87/2013 Z. z. ku dňu 1. 5. 2013.  
Začiatok aktualizácie SPM stanoví správa katastra 
číslom ZPMZ. Toto číslo ZPMZ spravidla súvisí so 
spracovaním geometrických plánov podľa technológie 
stanovenej vyhláškou č. 87/2013 Z. z. Ak tvorbu SPM 
zabezpečuje GKÚ v intervale čísel ZPMZ 1 až n, 
vykonáva správa katastra aktualizáciu SPM od čísla 
n+1 v nadväznosti na chronologické prideľovanie čísel 
ZPMZ. Aktualizácia SPM sa vykonáva súčasne 
s aktualizáciou vektorovej katastrálnej mapy nečíselnej 
s transformovanými výsledkami merania (VKMt), alebo 
súčasne s aktualizáciou analógovej mapy. 

Ak správa katastra zabezpečuje aj tvorbu aj 
aktualizáciu SPM, rozsah spracovania je daný všetkými 
ZPMZ, ktoré sú súčasťou technickej dokumentácie. 
O postupe tvorby a následnej aktualizácie (postup pre-
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berania ZPMZ resp. VGP vzostupne alebo zostupne) 
rozhodne správa katastra. Údaje, ktoré sú obsahom 
tvorby a aktualizácie SPM sú evidované v tabuľke 
spracovania v rámci jedného katastrálneho územia, 
ktorá má názov „XXX_názov_ku_SPM“, kde  XXX 
predstavuje kód správy katastra. 

2. Základné charakteristiky  

Súbor SPM sa tvorí a aktualizuje podľa nasledovných 
zásad: 
· SPM má označenie „KN999999_SPM.VGI“, kde 

„999999“ je kód k. ú. a ukladá sa do priečinku „RO“ 
v priečinkovej štruktúre systému Správa máp 
katastra (ďalej len „SKM“). Súbor SPM neobsahuje 
vlastnosti „POPIS“, „MIERKA“, „ROZSAH“, „VYHLAS“, 
„EXPORT“, „KVALITA“, „MAPA (vety „&B“). 

· Hranica katastrálneho územia je tvorená vrstvou 
KATUZ, ktorá sa preberie z číselného určenia 
hraníc len pre účely orientácie a zobrazenia hraníc 
k. ú. vzhľadom na výsledky meraní v SPM, pričom 
sa neaktualizuje. 

· SPM sa tvorí a aktualizuje na podklade vektorového 
geodetického podkladu vyhotoveného z meraných 
údajov (VGPm) a starších číselných údajov 
zo ZPMZ archivovaných v analógovej forme. 

· SPM je tvorený uzavretými objektmi, ale aj líniami, 
ktoré tvoria neuzavretý objekt (objekty, ktoré boli 
obsahom VGPm pôvodne vo vrstve HRPAR). 

· SPM sa spracúva v rozsahu vrstiev KLADPAR, 
ZAPPAR a TARCHY. 

· SPM nemôže obsahovať body s kódom kvality T=5. 

3. Tabuľka spracovania SPM 

Číselné výsledky meraní (reprezentované VGPm), na 
základe ktorých sa tvorí a aktualizuje SPM, sú 
evidované podľa čísel ZPMZ v tabuľke. Vzorová 
tabuľka s uvedenými príkladmi, ktorá sa použije pri 
tvorbe SPM je uvedená v prílohe č. 1 (pre správnu 
aktualizáciu tabuľky je potrebné použiť MS Office ver. 
2010). Tabuľka obsahuje základné údaje o katas-
trálnom území a je zložená z nasledovných stĺpcov: 
· Číslo ZPMZ – poradové čísla ZPMZ, ktoré sú 

číslované od č. 1 vzostupne až po aktuálne čísla 
ZPMZ. 

· Súradnicový systém – použiť možno: „S-JTSK“, 
„JTSK03“ a „miestny“. 

· Spracovanie ZPMZ - obsahuje nasledovné možnosti 
„príznaku spracovania“:  

ZAPISANY-SPM (Ak VGPm existuje, alebo bol 

vytvorený z údajov ZPMZ a zároveň je GP zapísaný do 
katastrálneho operátu v nezmenenom stave. VGPm 
s týmto príznakom bude zapracovaný do SPM. ), 

NEZAPISANY (GP nie je zapísaný do katastrálneho 
operátu, VGPm nie je predmetom SPM. Pokiaľ VGPm 
neexistuje, vytvorí sa len v prípade zápisu GP do 
katastra nehnuteľností (KN) počas tvorby SPM, pričom 
nastane následne aj zmena príznaku spracovania na 
ZAPISANY-SPM. ), 

ZMENENY-SPM (Ak VGPm existuje, ale od doby 

zápisu do KN sa zmenilo geometrické určenie parciel, 
alebo časti parciel riešených v GP tak, že aktuálny stav 
nezodpovedá pôvodnému stavu vo VGPm. Takéto VGPm 
sa upraví na aktuálny stav a zapracuje sa do SPM, 
priradí sa mu príznak spracovania ZMENENY_SPM. 
Takéto VGPm je súčasťou SPM. V adresári IMPORT je 
však potrebné zachovať pôvodné VGPm, preto upra-

vené VGPm po viacnásobných zápisoch sa použijú len 
pre účely SPM.), 

PREPISANY (Týmto príznakom spracovania sa určia 
tie ZPMZ, ktoré sú zapísané, no ktorých kresba sa 
úplne zmenila následnými zápismi GP v celom rozsahu, 
a teda nie je možné použiť ich VGPm.), 

NEPOUZITELNY (Pokiaľ je ZPMZ vyhotovený 
v miestnom súr. systéme, resp. sa šetrením preukáže, 
že ZPMZ neobsahuje dôveryhodné a použiteľné číselné 
výsledky merania vhodné pre SPM), (viď. postup podľa 
6.2) 

NEEVIDOVANY (Ak sa elaborát ZPMZ nenachádza 
v dokumentácii, respektíve nebol nájdený. Ide predo-
všetkým o staršie ZPMZ bez VGPm), 

VN (Vytyčovací náčrt, pokiaľ sa v nečíselnej vek-

torovej katastrálnej mape na účely vytýčenia hranice 
určia lomové body číslom a súradnicami, výsledný 
VGPm bude predmetom SPM vo vrstve KLADPAR, 
resp. VGPm, ktoré sú dopracované zo zoznamu 
súradníc v analógovej forme.), 

MIMO-SPM (Ak sú predmetom merania zmien                  
v ZPMZ parcely, nachádzajúce sa mimo rozsahu spra-
covania SPM, t. j. v časti k. ú. so spravovanou VKMč 
alebo VKM s implementovanými číselnými výsledkami). 
- Poznámka - možno uviesť ďalšie skutočnosti 
a interný komentár vhodný pre tvorbu SPM. Príklady 
informácií uvedených v časti „Poznámka“ sú uvedené 
v prílohe č. 1. 
- Nesúlady - označenie čísla nesúladu. Vedľa do po-
známky sa uvedie č. ZPMZ, s ktorým je spracovávané 
VGPm v nesúlade a prípadne popis charakteru 
nesúladu. 
- Dátum – dátum zapracovania VGPm do SPM, resp. 
dátum aktualizácie SPM po zápise GP do KN. 

Tabuľka sa aktualizuje počas tvorby SPM priebežne. 
Po ukončení tvorby sa tabuľka aktualizuje naďalej, 
pričom sa dopĺňa o ďalšie ZPMZ, ktoré sú predmetom 
priebežnej aktualizácie SPM. Slúži tak následne na 
evidenciu zapísaných GP do operátu KN. Pokiaľ dôjde 
k zápisu staršieho GP, ktorý bol predmetom tvorby 
SPM, zmení sa po aktualizácii SPM v tabuľke príznak 
spracovania u príslušného ZPMZ a doplní sa dátum 
zapracovania VGPm do SPM.  

V prípade ak tvorbu SPM zabezpečuje GKÚ, tabuľku 
spracovania SPM samostatne vedie a aktualizuje GKÚ 
ako aj správa katastra. GKÚ do tabuľky uvádza údaje 
o preverovaných ZPMZ v intervale stanovenom správou 
katastra (po číslo ZPMZ „n“) a správa katastra vedie 
identickú tabuľku, ktorej obsahom budú údaje ZPMZ, 
ktoré budú predmetom priebežnej aktualizácie SPM (od 
čísla ZPMZ „n+1“). Po prevzatí výsledkov tvorby SPM 
od GKÚ správa katastra zjednotí obsah dvoch súbežne 
vedených tabuliek do jednej, ktorej obsah bude 
následne priebežne aktualizovať.   

4. Tvorba SPM 

 Ak tvorbu SPM vykonáva správa katastra, vykonáva 
ju súčasne s priebežnou aktualizáciou v jednom vekto-
rovom súbore KN999999_SPM.VGI. Ak tvorbu SPM 
zabezpečuje GKÚ, vykonáva spracovanie nezávisle od 
priebežnej aktualizácie, výsledkom čoho je samostatný 
vektorový súbor, obsahujúci číselné výsledky meraní 
v stanovenom intervale ZPMZ prevzatých do katastra 
a zapracovaných do SPM. Výsledok tvorby SPM 
vyhotovený GKÚ sa po ukončení odovzdá správe 
katastra na základe preberacieho protokolu. 
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Počas tvorby SPM sa výsledný súbor 
KN999999_SPM.VGI aktualizuje bez využitia pracov-
ných oblastí v programe SKM. Jednotlivé VGPm je 
možné pri tvorbe do súboru KN999999_SPM.VGI 
kopírovať manuálne s využitím funkcií programu SKM. 
Tvorbu SPM je možné rozdeliť pre urýchlenie a 
automatizáciu spracovania údajov na viac etáp podľa 
technológie spracovania meraní a odovzdávania 
podkladov do KN počas jednotlivých období. 

4.1 Spracovanie VGPm, pôvodne meraných 
v JTSK03 

Pre spracovanie výsledkov pôvodne meraných 
v JTSK03 sa použijú všetky súbory VGPm po základnej 
transformácii v adresári JTSK03 („IMPORT/JTSK03“) 
s tým, že pre SPM sa použijú tie VGPm, ktoré sú 
zapísané v operáte KN. Vo všetkých VGPm sa objekty 
z vrstvy HRPAR prevedú do príslušných vrstiev 
a odstránia sa izolované body (S=6). Ako pomôcka pre 
zatriedenie objektov do vrstiev môže slúžiť aktuálny 
stav VKM alebo pri pochybnostiach grafické zná-
zornenie, prípadne technická správa ZPMZ.  

Pre zjednodušenie a automatizáciu je možné vytvoriť 
samostatný pomocný vektorový súbor, v ktorom sú 
„skopírované“ všetky zapísané VGPm. Objekty z vrstvy 
HRPAR sa hromadne prevedú do vrstvy KLADPAR. 
Zvyšné izolované identické body (S=6) sa z výkresu 
odstránia. Následne sa preveria všetky objekty v súbore 
tak, aby boli správne zaradené do príslušných vrstiev 
(ZAPPAR, TARCHY a pod.). Takto preverený a upra-
vený pomocný vektorový súbor sa presunie do súboru 
KN999999_SPM.VGI. Je na zvážení spracovateľa 
údajov, ktorú možnosť použije pre spracovanie VGPm. 
Pokiaľ však nastane pri spracovaní pochybnosť 
o správnosti VGPm, je nutné vektorový podklad preveriť 
s príslušným ZPMZ. 

Pri nesúladoch na lomových bodoch sa postupuje 
tak, že sa do SPM preberajú súradnice S-JTSK, čísla 
a kód kvality bodov, ktoré sú transformované základnou 
transformáciou  z podrobných bodov určených pôvod-
ne  v JTSK03. Nie je možné použiť S-JTSK súradnice 
uvedené v ZPMZ (merané pôvodne v JTSK03 v čase 
medzi 1. 4. 2011 a 1. 5. 2013), nakoľko nedokážeme 
spoľahlivo posúdiť, aká transformácia bola použitá 
z realizácie JTSK03 do S-JTSK.  

Zhrnutie postupu: 

· Selekcia počtu VGPm pôvodne meraných v JTSK03 
a ich postupné zaznamenávanie do tabuľky k prí-
slušnému číslu ZPMZ po zapracovaní. 

· Výber VGPm, ktoré sú zapísané v KN a ich za-
značenie do tabuľky. 

· Presunutie objektov z vrstvy HRPAR do vrstvy 
KLADPAR, prípadné zatriedenie objektov do prí-
slušných vrstiev VKM. 

· Odstránenie samostatných objektov identických 
bodov (S=6). 

· Presunutie upravených VGPm do súboru 
KN999999_SPM.VGI. 

4.2 Spracovanie VGPm v S-JTSK,  zapísaných do 
KN pred 1. 4. 2011 

V priečinku IMPORT sa vyselektujú VGPm odo-
vzdávané v S-JTSK do 1. 4. 2011 a podľa čísel ZPMZ 
sa postupne zaznamenávajú do tabuľky. Pri tvorbe sa 
zapracujú do SPM len zapísané GP. Pokiaľ sa zistí, že 
GP je zapísaný v operáte KN, ale obraz platného stavu 

je už z časti zmenený zápisom ďalšieho GP, uvedie sa 
táto skutočnosť v tabuľke príznakom „ZMENENY-SPM“. 
Takto upravené VGPm na platný stav je predmetom 
zapracovania do SPM, pričom sa nevykoná úprava 
pôvodného VGP uloženého v priečinku IMPORT. 
Pokiaľ sa zistí, že GP je zapísaný v operáte KN, ale 
obraz platného stavu je zmenený zápisom novších GP 
v plnom rozsahu, označí sa takýto VGPm príznakom 
„PREPISANY“. V priečinku IMPORT je archivovaný 
pôvodný VGPm. Upravené VGPm po zmene sa použijú 
len pre účely spracovania SPM. Pre rovnaký účel je 
možné upraviť geometrické určenie parciel na platný 
stav z viacerých VGPm priamo v súbore SPM. 

Pri kombinácii spracovania VGPm v S-JTSK a údajmi 
transformovanými z JTSK03 základnou transformáciou, 
možno očakávať v konkrétnych prípadoch malé rozdiely 
v polohe bodov pôvodne určených v JTSK03 a v S-
JTSK. V týchto prípadoch sa postupuje tak, že sa 
priradí vyššia váha súradniciam bodov s kódom kvality 
T=1 (body určené v JTSK03 transformované základnou 
transformáciou). Body s kódom kvality T=3 sa polohovo 
prispôsobia k bodom s kódom kvality T=1.  

Pokiaľ VGPm z predchádzajúcich období obsahuje 
body s kódom kvality T=5, je potrebné vyhodnotiť 
(vzhľadom na spôsob ich určenia a možnosť posúdenia 
väzby na situáciu v teréne), či sa takéto body zapracujú 
do SPM so zmeneným kódom kvality T=3, alebo či sa 
na tvorbu SPM nepoužijú. Pokiaľ nastane pri spra-
covaní pochybnosť o správnosti vyhotovenia VGPm, je 
nutné vektorový podklad porovnať s dostupnými 
dokumentovanými výsledkami merania s relevantnou 
meračskou hodnotou. 

Zhrnutie postupu: 

· Výber počtu VGPm v priečinku IMPORT odo-
vzdaných do 1. 4. 2011 v S-JTSK a ich postupné za-
znamenávanie do tabuľky k príslušnému číslu ZPMZ.  

· Preverenie, či je VGPm zapísaný v operáte KN. 
· Skopírovanie VGPm do súboru KN999999_SPM.VGI. 
· V prípade viacnásobných zápisov GP sa skopíruje 

do SPM VGPm upravené na aktuálny stav, po-
prípade sa aktuálny stav upraví z VGPm priamo 
v SPM (takto upravené VGPm sa neukladajú 
v priečinku IMPORT). 

4.3 Spracovanie výsledkov merania, ku ktorým 
neexistuje VGPm 

Z údajov dokumentácie správy katastra sa postupne 
prešetria všetky zvyšné ZPMZ, ku ktorým nie je 
evidovaný VGPm (napr. zoznamy súradníc vo formáte 
STX, ZPMZ v analógovej forme obsahujúce súradnice 
v S-JTSK), pričom sa pre spracovanie vyberú tie 
výsledky meračských a výpočtových prác, z ktorých 
možno vyhotoviť VGPm. Pre aktualizáciu SPM sa 
použijú tie ZPMZ, ktorých výsledkom sú využiteľné 
číselné výsledky meraní a merania s dokumentovaným 
pripojením na pasívne alebo aktívne geodetické 
základy. Zo spracovania sa vylúčia tie ZPMZ, ktoré 
obsahujú jednu z nasledovných charakteristík: 

· ZPMZ, ktoré boli preukázateľne vyhotovené v mies-
tnom súr. systéme. 

· Staršie ZPMZ, u ktorých meranie bolo vykonané tak, 
že technológia neumožňovala výpočet súradnice 
podrobných bodov v S-JTSK. 

· ZPMZ, u ktorých sú výsledky meračských a vý-
počtových prác preukázateľne nesprávne, resp. tie 
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ZPMZ, kde sa pri spracovaní do SPM objektívne 
preukázala príčina vylučujúca korektnú tvorbu SPM. 
V takom prípade sa do elaborátu ZPMZ vy-
značí charakter zisteného nedostatku, pre ktorý nie 
je možné súradnice bodov  uvedených v ZPMZ 
ďalej využívať. 

U prešetrených ZPMZ, ktoré spĺňajú požiadavky na 
kvalitu zapracovania sa posúdi, či sú zapísané v KN 
a odzrkadľujú aktuálny a platný stav operátu. Následne 
sa ku každému z nich vyhotoví  VGPm  (bez nutnosti 
obsahu celých objektov). Pokiaľ sa v priečinku IMPORT 
nachádzajú samostatné súbory STX bez vektorového 
podkladu toho istého ZPMZ, dopracujú sa na tvar 
VGPm podľa grafického znázornenia, prípadne 
technickej správy ZPMZ.  

Takto zhotovené VGPm sa uložia do priečinka 
IMPORT a zapracujú sa do SPM. Pri zistení, že došlo 
v danej lokalite k neskorším zmenám, postupuje sa 
obdobne ako v bode 4.2. 

Pokiaľ sa vo všeobecnej dokumentácii príslušný 
ZPMZ nenachádza a nie je možné získať jeho presnú 
kópiu, ani ZPMZ rekonštruovať z iných podkladov, 
uvedie sa do tabuľky spracovania SPM príznak 
„NEEVIDOVANY“. 

Zhrnutie postupu: 

· Výber ZPMZ, ku ktorým neexistuje VGPm, ale 
existujú číselné výsledky merania. 

· Preverenie, či navrhovaný stav v ZPMZ bol  
zapísaný do operátu KN. 

· Spracovanie VGPm z dokumentovaných číselných 
výsledkov merania a ich postupné zaznamenávanie 
do tabuľky.  

· Skopírovanie VGPm do súboru KN999999_SPM.VGI. 
· V prípade viacnásobných zápisov GP sa skopíruje 

do SPM VGPm upravené na aktuálny stav, prípadne 
sa aktuálny stav dopracuje priamo v SPM (takto 
upravené VGPm sa neukladajú v priečinku IMPORT). 

4.4 Ostatné podklady 

Pokiaľ boli v  k. ú. vyhotovené a do KN zapísané iné 
meračské elaboráty z predchádzajúcich období (napr. 
zameranie vodohospodárskych kanálov v S-JTSK), 
ktoré obsahujú číselné výsledky meraní, po preverení 
údajov a vyhotovení  VGPm sa zapracujú do SPM. 

5. Aktualizácia SPM 

SPM sa aktualizuje na základe VGPm vyhotoveného 
z meraných údajov súčasne s aktualizáciou VKMt, 
prípadne s aktualizáciou analógovej mapy. Aktualizácia 
SPM sa vykonáva aj v prípade, ak do SPM ešte nie sú 
prevzaté všetky číselné výsledky meraní. Založenie 
a tvorbu aktuálneho SPM vykonáva správa katastra 
podľa usmernenia č. USM_UGKK SR_10/2013, čl. IV, 
od 1. 5. 2013 vytvorením vektorového výkresu, ktorý je 
uložený v priečinku „RO“ v štruktúre programu SKM. 
Priebežná aktualizácia je nezávislá od spracovania 
starších výsledkov merania počas tvorby SPM. 

Zhrnutie postupu: 

· Založenie súboru KN999999_SPM.VGI. 
· Umiestnenie v priečinkovej štruktúre SKM v adresári 

„RO“. 
· Doplnenie vektorového súboru o vrstvu KATUZ 

z číselného určenia hraníc. 
 

· Aktualizácia SPM pri zápise GP do operátu KN 
podľa usmernenia č. USM_UGKK SR_10/2013,  čl. XI. 

6. Kontrola a nesúlady SPM 

6.1 Kontrola SPM 

Po skončení tvorby a aktualizácie SPM je potrebné 
zabezpečiť, aby výsledný stav v SPM zobrazoval 
aktuálny a platný stav v operáte KN v rozsahu všetkých 
využiteľných číselných výsledkov v S-JTSK. Na 
kontrolu platného stavu SPM sa využívajú údaje súboru 
popisných informácií KN a aktuálny stav katastrálnej 
mapy. Počas jednotlivých etáp sa použijú nasledovné 
kontroly: 

· Kontrola syntaktických chýb 

· Kontrola topologických chýb 

· Chyby rozdielnosti čísel bodov s rovnakými sú-
radnicami a totožnosti čísel bodov s rôznymi súrad-
nicami v závislosti od polohy (je potrebné vyge-
nerovať STX)  

· Kontrola duplicity parcelného čísla 

· Kontrola na existenciu spojníc typu R a C 

Hlásenia topologických chýb je možné odstraňovať 
vzhľadom na charakter SPM len čiastočne v primeranej 
miere. Pri vykonávaní topologickej kontroly sa vrstva 
KATUZ vypne. 

6.2 Nesúlady 

Pod nesúladmi sa pre účely tohto technologického 
postupu rozumie taký stav, keď pri zápise bez-
prostredne susediacich parciel (objektov) nedochádza 
k topologickej nadväznosti spoločných línií objektov 
(zhotovitelia ZPMZ, prípadne VGPm nepoužili platný 
východiskový stav SGI KN a ani tento vo svojom ZPMZ  
neupravili). 

Zistený nesúlad sa priebežne označí číslom a za-
znamená sa do tabuľky (časť „Nesúlady“) a v SPM sa 
plocha objektu vyznačí farebnou výplňou (pokiaľ je 
nesúlad tvorený uzavretým objektom). U objektov, ktoré 
sú v nesúlade, sa doplní atribút NESULAD=Č s ozna-
čením čísla nesúladu.  

- Ak sa pri tvorbe SPM vyskytne nesúlad v číslovaní 
bodov (dva body s rozdielnymi číslami ale s rov-
nakými súradnicami) pre tvorbu SPM sa použije 
číslo bodu s nižším číslom ZPMZ.  

- Ak sa pri tvorbe SPM zapracováva bod s dvoma 
rôznymi súradnicami (a totožným číslom bodu), 
bude tento nesúlad predmetom ďalšieho šetrenia. 
Ak spracovateľ v takomto prípade identifikuje zrejmú 
chybu v písaní a počítaní, označí zistený nedostatok  
ZPMZ a v spracovaní SPM pokračuje so správnymi 
údajmi.  

- Ak sa pri tvorbe SPM vyskytne prípad, keď jeden 
podrobný bod v teréne je vo viacerých ZPMZ 
(VGPm) reprezentovaný viacerými bodmi s rozdiel-
nymi číslami a súradnicami, bude tento nesúlad 
predmetom ďalšieho šetrenia. Ak spracovateľ v ta-
komto prípade identifikuje zrejmú chybu v písaní 
a počítaní, označí zistený nedostatok v ZPMZ 
a v spracovaní SPM pokračuje so správnymi údajmi. 

Jeden nesúlad vždy súvisí z minimálne dvomi ZPMZ, 
ktoré sú predmetom vyznačenia príslušného čísla 
nesúladu v tabuľke spracovania SPM. Pomocou mož-
nosti filtrovania údajov je možné z tabuľky vyhotoviť 
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samostatnú zostavu nesúladov. Do poznámky k ne-
súladu je možné uviesť súvisiace čísla ZPMZ alebo iné 
skutočnosti týkajúce sa nesúladov. 

Cieľom tvorby a aktualizácie SPM je docieliť žiadaný 
stav, kedy SPM zobrazuje platný a aktuálny stav 
v operáte KN bez nesúladov, ktoré boli zistené pri 
spracovaní SPM. Zmeny vytvárajúce nesúlad, ktorý nie 
je možné pri tvorbe SPM bez ďalšieho preskúmania 
odstrániť, opraví na základe zoznamu nesúladov 
správa katastra. Pri tomto procese správa katastra 
využije prioritne súčinnosť zhotoviteľov geometrických 
plánov vytvárajúcich nesúlad. Ak spolupráca so zho-
toviteľmi geometrických plánov z najrôznejších dôvodov 
nevyústi do odstránenia nesúladu, môže správa kat-
astra za účelom odstránenia nesúladu využiť kapa-
city meračského oddielu GKÚ. Ak všetky tieto možnosti 
nevedú k jednoznačnému výsledku, rieši správa ka-
tastra nesúlady v súčinnosti s odborom katastrálnej 
inšpekcie ÚGKK SR. ZPMZ, u ktorých sú výsledky 
meračských a výpočtových prác preukázateľne ne-
správne, alebo sa na základe kontrolných meraní 
v rámci spolupráce s uvedenými subjektmi zistí príčina 
vylučujúca korektnú tvorbu SPM, vyznačí sa do 
technickej správy ZPMZ  prostredníctvom protokolu 
charakter zisteného nedostatku a informácia o nepouži-
teľnosti dokumentovaných súradníc, prípadne sa celý 
ZPMZ označí za nepoužiteľný pre ďalšie využitie 
a  predmetné parcely nebudú považované za číselne 
určené.  

7. Doplnenie výsledku tvorby SPM na aktuálny stav 

Tvorba SPM sa považuje za ukončenú, ak sú 
prešetrené a doplnené všetky ZPMZ v tabuľke po číslo 
ZPMZ určené správou katastra, a dôjde k zapracovaniu 
VGPm z jednotlivých etáp do súboru neupravili. 
KN999999_SPM.VGI. Výsledný stav tabuľky obsahuje 
ku každému ZPMZ príznak spracovania, „Spracovanie 
ZPMZ“.  

Po skončení tvorby správa katastra doplní SPM na 
aktuálny stav katastra nehnuteľností. Oznámenie 
o doplnení SPM na aktuálny stav zašle správa katastra 
na ÚGKK SR v najbližšom mesačnom hlásení v tabuľke 
čistenia údajov SGI. Skutočnosť, že SPM je doplnený 
na aktuálny stav sa vyznačí v tabuľke „Vyhlásená 
platnosť“ označením RRRR_MM, kde RRRR je rok 
a MM je mesiac. Následne sa SPM priebežne aktu-
alizuje spolu s VKMt, poprípade analógovou mapou 
spolu s tabuľkou spracovania podľa usmernenia           
č. USM_UGKK SR_10/2013 zo dňa 19. 04. 2013. 

Výsledok tvorby SPM doplnený na aktuálny stav 
správa katastra porovná s priebehom kresby vo VKMt. 
Následne je možné zvážiť, či dôjde k zapracovaniu 
SPM do VKMt správou katastra tak, že výsledkom bude 
VKM s implementovanými číselnými výsledkami, po-
prípade budú predmetom aktualizácie vektorové súbory 
VKMt a SPM. 

Bratislava,  jún 2013 

 
Ing. Mária Frindrichová, v. r. 

predsedníčka 
 
 
 

31. 
Š T A T Ú T 

Výskumného ústavu geodézie a kartografie  
v Bratislave v znení Dodatku č. 1  

(úplné znenie) 

Štatút Výskumného ústavu geodézie a kartografie 
v Bratislave, schválený rozhodnutím predsedníčky 
Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 
republiky (ďalej len „ÚGKK“) č. P - 1234/2012 zo dňa 
27. 2. 2012, ktoré nadobudlo účinnosť 1. 3. 2012 (ďalej 
len „Štatút VÚGK“) bol zmenený Dodatkom č. 1 
k Štatútu VÚGK, schváleným rozhodnutím predsed-
níčky ÚGKK č. P - 3358/2013 z 28. 5. 2013, ktoré 
nadobudlo účinnosť 1. 6. 2013. Toto úplné znenie 
Štatútu VÚGK k 1. 6. 2013 vydáva na základe splno-
mocnenia predsedníčky ÚGKK riaditeľ Výskumného 
ústavu geodézie a kartografie v Bratislave. 

Čl. 1 
Základné ustanovenia 

(1) Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bra-
tislave (ďalej len „ústav“) bol zriadený 1. januára 1970

1
. 

(2) Ústav je centrálne riadenou, samostatnou orga-
nizáciou výskumnej, vývojovej a prevádzkovej základne 
Slovenskej republiky v pôsobnosti Úradu geodézie, 
kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len 
„úrad“). 

(3) Ústav pôsobí v odvetví geodézie, kartografie 
a katastra Slovenskej republiky. 

(4) Sídlom ústavu je Bratislava. 

Čl. 2 
Právne postavenie a hlavné zásady hospodárenia 

(1) Ústav je právnickou osobou s plnou právnou 
subjektivitou. V právnych vzťahoch vystupuje vo vlas- 
tnom mene. 

(2) Ústav vyvíja svoju činnosť v rozsahu vymedze-
nom predmetom činnosti podľa zásad hospodárenia 
príspevkových organizácií. Za zverený majetok, finan-
čné prostriedky a za ich hospodárne využívanie zod-
povedá ústav úradu, ktorému je priamo podriadený. 

(3) Na plnenie svojich úloh si ústav zostavuje plány 
a vedie evidenciu o výsledkoch prác a o výsledkoch 
hospodárenia so zverenými prostriedkami. 

Čl. 3 
Štatutárne orgány ústavu 

(1) Ústav riadi a za jeho činnosť zodpovedá riaditeľ, 
ktorého vymenúva a odvoláva predseda úradu. Riaditeľ 
je priamo podriadený predsedovi úradu. 

(2) Riaditeľ koná v mene ústavu vo všetkých ve-
ciach ako jeho štatutárny orgán. Vo svojich rozhod-
nutiach je viazaný právnymi predpismi, internými pred-
pismi a inými aktmi riadenia úradu. 

(3) Riaditeľ vytvára v spolupráci s odborovou orga-
nizáciou priaznivé podmienky pre účinnú účasť za-
mestnancov ústavu na riadení, plnení a kontrole jeho 
úloh a na jeho rozvoji. 

(4) Riaditeľ si zriaďuje poradné orgány na kolektívne 
prerokovanie zásadných otázok. 

(5) Riaditeľa počas neprítomnosti zastupuje, ako 
štatutárny orgán, námestník v rozsahu riaditeľom 
delegovaných práv, povinností a zodpovednosti.  
Do funkcie ho vymenúva a odvoláva riaditeľ. 
                                                           
1
 Zriaďovacia listina č. P - 31/1970 z 03. 01. 1970 
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Čl. 4 
Organizácia a pracoviská ústavu 

(1) Na zabezpečenie hlavnej činnosti sú v ústave 
zriadené organizačné útvary zahŕňajúce oblasť                
výskumu a vývoja, ekonomiky a ostatnej činnosti. 

(2) Organizačnú štruktúru, vecnú pôsobnosť a zod-
povednosť organizačných útvarov určí organizačný 
poriadok, ktorý v súlade s týmto štatútom vydáva 
riaditeľ ústavu. 

Čl. 5 
Predmet činnosti v oblasti výskumu a vývoja 

(1) V súvislosti s hlavnou činnosťou plní ústav 
v oblasti výskumu a vývoja najmä tieto úlohy: 
a) vykonáva a zabezpečuje systematický, cieľavedomý, 

organizovaný a koordinovaný výskum a vývoj v od-
bore geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností, 
sledujúc celosvetový trend vývoja a najnovšie 
výsledky vedy a techniky, 

b) rieši úlohy výskumu a vývoja v odbore geodézie, 
kartografie a katastra nehnuteľností zamerané  najmä 
na: 

1. geodetické práce, kataster nehnuteľností, karto-
grafické výstupy, geografické informačné systé-
my tvorbu noriem a medzinárodné aktivity 
v oblasti geodézie kartografie a katastra, 

2. tvorbu, prevádzkovanie a rozvoj informačných 
technológií a programového vybavenia v oblasti 
geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností, 

3. rozvoj určovania priestorovej polohy geodetic-
kých bodov, 

4. rozvoj geodetických základov, 
5. rozvoj kartografických výstupov a kartografických 

modelov, 
6. návrh koncepcií, rozvoj metód a technológií 

využívania laserového skenovania, digitálnej 
fotogrametrie a diaľkového prieskumu Zeme, 

7. zabezpečovanie rozvoja a modernizácie systé-
mu a služieb SKPOS. 

c) spracúva návrhy slovenských technických noriem a 
technických predpisov, 

d) zabezpečuje skenovacie a vektorizačné práce, 
e) rozvíja digitálnu fotogrametriu a laserové skenovanie 
f) rieši úlohy medzinárodnej vedeckej a technickej 

spolupráce, 
g) podieľa sa na tvorbe cien geodetických a kartogra-

fických prác v rámci rezortu úradu, 
h) vytvára programy a zabezpečuje spracovanie 

údajov pre oblasť svojej pôsobnosti, 
i) poskytuje služby a expertízy v oblasti geodézie, 

kartografie a katastra.  
(2)  Pri plnení úloh výskumu a vývoja ústav 

spolupracuje s kooperujúcimi pracoviskami štátnej a ve-
rejnej správy, ostatnými vedeckovýskumnými praco-
viskami. 

Čl. 6 
Osobitné úlohy ústavu 

(1) Ústav plní úlohu rezortného školiaceho stre-
diska

2
. 

(2) Ústav sa podieľa na tvorbe technických pred-
pisov vydávaných v pôsobnosti úradu. 

                                                           
2
  Rozhodnutie Predsedu Úradu geodézie, kartografie 

a katastra Slovenskej republiky č. P - 4731/1995 zo dňa 
6.12.1995 o zriadení rezortného školiaceho strediska 

(3) Ústav plní úlohu koordinačného pracoviska pre 
oblasť využívania informačných technológií a tvorbu 
programového vybavenia v pôsobnosti úradu. 

(4) Ústav plní vybrané úlohy spojené s implemen-
táciou zahraničnej pomoci v pôsobnosti úradu. 

(5) Ústav vykonáva v súlade s platnými právnymi 
predpismi podnikateľskú činnosť nad rámec hlavnej 
činnosti uvedenej v zriaďovacej listine a v tomto štatúte 
na základe predchádzajúceho súhlasu úradu3

. 
Predmetom podnikateľskej činnosti sú všetky činnosti 
na ktoré má ústav živnostenské oprávnenie alebo iné 
oprávnenie podľa osobitných právnych predpisov. 

Čl. 7 
Činnosť školiaceho strediska 

(1) Školiace stredisko zabezpečuje zaškoľovanie           
a doškoľovanie zamestnancov rezortu geodézie, karto-
grafie a katastra najmä organizovaním odborných 
školení a seminárov. 

(2) Školiace stredisko sa podieľa na organizovaní 
odbornej prípravy zamestnancov katastrálnych úradov 
a správ katastra na úseku katastra nehnuteľností. 

(3) Pri výkone školiacej činnosti ústav spolupracuje 
s vysokými školami, strednými odbornými školami        
a ďalšími odbornými vzdelávacími zariadeniami. 

(4) Poskytuje vzdelávacie služby v oblasti geodézie, 
kartografie a katastra.  

Čl. 8 
Spoločné ustanovenia 

(1) Ústav plní aj iné úlohy, ktorými ho poverí úrad. 
(2) Pri plnení svojich úloh ústav spolupracuje aj so 

zahraničnými partnermi. 

Čl. 9 
Zrušovacie ustanovenie 

(1) Zrušuje sa štatút Výskumného ústavu geodézie 
a kartografie v Bratislave schválený rozhodnutím pred-
sedu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 
republiky č. P - 548/2010 zo dňa 1. 2. 2010. 

Čl. 10 
Účinnosť 

(1) Tento štatút nadobúda účinnosť dňom 01. 3. 
2012. 

(2) Dodatok č. 1 k tomuto štatútu nadobudol 
účinnosť 1. 6. 2013. 

V Bratislave, dňa 3. 6. 2013                             

 Ing. Andrej Vašek, v. r.  
riaditeľ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 Rozhodnutie predsedu Úradu geodézie, kartografie 

a  katastra Slovenskej republiky č. P - 4485/2009 zo dňa         
15. 7. 2009 
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Oznamovacia časť 

a) oznamy 
 
 
 
 

9. Poskytovanie informácií o  bonitovaných  
pôdno-ekologických  jednotkách z  katastra    
nehnuteľností  

   Vybavuje: Ing. Darina Keblúšková 
 

Správy katastra zapísali do katastra nehnuteľností 
registre obnovenej evidencie pozemkov, vyhotovené 
podľa zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatre-
niach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení 
neskorších predpisov, v nasledujúcich katastrálnych 
územiach: 
 

 
 
 

Kraj  
 Okres Katastrálne územie Dátum 
____________________________________________________________________________________________________ 
   
 

Bratislavský 

 Pezinok Malé Šenkvice 19.3.2013 
 Malacky Pernek 18.3.2013 
 Senec Malý Šúr 19.6.2013 
  Kostolná pri Dunaji 14.8.2013 Trnavský 

 Trnava Bohunice 19.3.2013 
  Jaslovce 28.3.2013 
  Paderovce 3.4.2013 
  Voderady 17.4.2013 
  Horné Lovčice 10.5.2013 
  Malé Brestovany 10.5.2013 
  Veľké Brestovany 13.5.2013 
  Košolná 23.5.2013 
  Pác 9.7.2013 
  Jarná 9.7.2013 
  Cífer 26.8.2013 
 Hlohovec Pastuchov 14.2.2013 
  Trakovice 18.3.2013 
 Senica Bílkove Humence 14.6.2013 
  Kuklov 10.6.2009 
 Galanta Tomášikovo 11.3.2013 
  Čierna Voda 18.7.2013 
  Jánovce 24.7.2013 
 Skalica Koválovec 25.1.2011 
  Skalica 15.8.2013 
  Prietržka 17.9.2013 
  Vrádište 18.9.2013 
 Dunajská Streda Lidér Tejed 1.7.2013 
  Pódafa 1.7.2013 
  Töböréte 7.8.2013 
  Oľdza 12.9.2013 
  Báč 12.9.2013 
  Mierovo 13.9.2013 
  Ohrady 17.9.2013 
  Malý Máger 24.9.2013 
 Piešťany Bašovce 12.9.2013 
Trenčiansky 
 Ilava Zliechovo 1.3.2013 
 Nové Mesto nad Váhom 
  Čachtice 3.9.2012 
  Zemianske Podhradie 10.4.2013   
 Prievidza Veľká Čausa 10.5.2013 
  Malá Čausa 27.8.2013 

 Považská Bystrica Zemianska Závada 2.4.2013 
 Trenčín Skala 27.5.2013 
  Dolné Motešice 10.7.2013 
  Peťovka 2.7.2013 
  Sedličná 18.7.2013 
 Partizánske Livinské Opatovce 30.6.2013 
 Púchov Ihrište 26.7.2013 
Žilinský   
 Liptovský Mikuláš Nižná Boca 8.4.2013 
  Malatíny 10.9.2013 
 Tvrdošín Oravský Biely Potok 9.5.2013 
 Bytča Hvozdnica 16.5.2013 
 Dolný Kubín Revišné 6.5.2013 
  Pokryváč 26.6.2013  
 Žilina Horná Tižina 18.6.2013 
  Stráža 11.9.2013 
Nitriansky 

 Nové Zámky Obid 21.3.2013 
 Zlaté Moravce Pustý Chotár 24.9.2010 
  Velčice 19.7.2013 
 Nitra Nová Ves nad Žitavou 26.4.2013 
  Lukáčovce 16.1.2013 
  Hosťová 17.9.2013 
 Levice Dolný Pial 24.4.2013 
  Vyšné nad Hronom 18.7.2013 
  Beša 19.7.2013 
  Veľké Krškany 16.8.2013 
  Bohunice 20.9.2013 
  Iňa 24.9.2013 
 Topoľčany Blesovce 4.4.2013 
  Krnča 13.5.2011 
  Lužany 26.4.2013 
  Radošina 25.4.2013 
  Rajčany 16.9.2013 
  Norovce 2.7.2013 
 Komárno Moča 20.8.2013 
Banskobystrický  

 Banská Bystrica Malachov 30.4.2013 
  Harmanec 20.8.2013 
 Detva Stará Huta 19.8.2013 
 Krupina Dvorníky 29.4.2013 
  Dolné Šipice 13.8.2013 
 Rimavská Sobota Bottovo 3.12.2012 
  Stará Bašta 10.10.2012 
  Kružno 23.9.2011 
  Dubovec 24.10.2012 
 Brezno Valaská 18.1.2013 
 Revúca Muránska Zdychava 16.9.2013 
Prešovský  

 Prešov Bzenov 1.3.2013 
  Ondrašovce 5.6.2013 
 Vranov nad Topľou Komárany 16.5.2013 
 Bardejov Stuľany 1.3.2011 
  Osikov 22.7.2013 
  Bartošovce 9.9.2013 
 Stropkov Vyšný Hrabovec 22.7.2013 
 Stará Ľubovňa Hromoš 1.8.2013 
 Levoča Uloža  30.6.2013 
 Humenné Ruská Kajňa 30.8.2013 
Košický  

 Spišská Nová Ves Jamník 27.5.2013 
  Hrabušice 19.6.2013 
 Košice Severné Mesto 28.6.2013 
  Košická Nová Ves 13.6.2013 

 Od uvedeného dátumu poskytujú správy katastra 
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z katastrálneho operátu v uvedených katastrálnych 
územiach informácie o bonitovaných pôdno-ekologic-
kých jednotkách. 

 
   Ing. Erik Ondrejička, v. r. 
                  riaditeľ katastrálneho odboru 

 
 
 
 

10. Poskytovanie informácií z katastra nehnu-
teľností po zápise Projektu pozemkových 
úprav 
Vybavuje: Ing. Darina Keblúšková 
 

Správy katastra zapísali do katastra nehnuteľností 
projekty pozemkových úprav, vyhotovené podľa zákona 
č. 330/1991 Z. z. o pozemkových úpravách, usporia-
daní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, 
pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách  
v znení neskorších predpisov, v nasledujúcich katas-
trálnych územiach: 
 
 
 

 

Kraj  
 Okres Katastrálne územie  Dátum 
____________________________________________________________________________________________________ 

Bratislavský 
 Senec Hamuliakovo 7.9.2006
 Malacky Malé Leváre  6.6.2012 
  Marianka 1.3.2013
 Bratislava Čunovo 5.4.2013 
Trnavský 
 Trnava Veľké Šúrovce I.  21.9.2012
  Bohunice 20.4.2013
 Senica Prievaly  25.5.2011
  Rohov 7.10.2008                                                              
 Galanta Hody                          18.12.2009
 Dunajská Streda Dolný Štál      24.7.2013
  Horný Štál 24.7.2013
  Tône 25.7.2013 
Trenčiansky 
 Ilava Tuchyňa 14.3.2013 
 Nové Mesto nad Váhom 
  Beckovská Vieska 16.11.2011
 Trenčín Zlatovce 8.4.2009
 Prievidza Horná Ves 29.5.2013 
Nitriansky 

 Zlaté Moravce Ladice 9.3.2012
 Levice Lontov 20.11.2012
  Šalov 23.8.2013
 Nové Zámky Nové Zámky 21.7.2008
  Černík 4.4.2013
  Andovce 5.6.2013 
 Topoľčany Oponice 28.3.2013 
 Komárno Chotín 18.7.2013 
Žilinský 
 Čadca Dunajov 23.3.2011 
 Liptovský Mikuláš Dlhá Lúka 30.6.2011 
  Pavčina Lehota 6.10.2011 
  Prosiek 7.10.2011 
  Liptovské  Matiašovce  
   22.12.2011 
  Kvačany 29.6.2012 
 Námestovo Vasiľov 13.3.2013 
 Ružomberok Liptovská Osada 17.10.2011 

 Turčianske Teplice Liešno 29.9.2010 
 Tvrdošín Zuberec 11.10.2012 
  Zemianska Dedina 1.8.2013 
Banskobystrický 
 Žiar nad Hronom Pitelová 7.3.2013 
  Prestavlky 3.6.2009 
  Sklené Teplice 11.6.2013 
 Detva Stožok 27.6.2012 
 Revúca Starňa 28.6.2010 
  Skerešovo 14.7.2011 
 Rimavská Sobota Budikovany 6.4.2011 
  Drienčany 16.5.2012 
  Dolné Zahorany 18.10.2012 
  Chanava 6.6.2012 
  Ožďany 12.5.2010 
 Žarnovica Horné Hámre 30.6.2013 
 Zvolen Hájniky 2.8.2013 
Prešovský 
  Stará Ľubovňa Ďurková 3.9.2012 
   Nová Ľubovňa 30.4.2013 
   Lacková 30.8.2013 
  Prešov Záborské 24.5.2013 
  Vranov nad Topľou  
   Zámutov 21.6.2013 
Košický 
  Gelnica Margecany 21.3.2013 
  Trebišov Čeľovce 3.6.2009 
   Malý Ruskov 2.9.2009 
   Veľký Ruskov 17.6.2010 
  Rožňava Betliar 10.7.2013 
  Spišská Nová Ves Harichovce 22.7.2013  

 
Ing. Erik Ondrejička, v. r.  

riaditeľ katastrálneho odboru 
  
 
 
 
 

11.  Doplnenie zoznamu katastrálnych území 
s povinnou aktualizáciou vektorovej ka-
tastrálnej mapy s rozlíšením typu  mapy 
Vybavuje: Ing. Darina Keblúšková 

 

Správy katastra určili povinnosť aktualizácie vekto-
rovej katastrálnej mapy v súlade so súborom popisných 
informácií v týchto katastrálnych územiach: 
 
Kraj 

  Okres Katastrálne územie            Dátum 
 

Bratislavský 
 Pezinok Malé Šenkvice (n) 19.3.2013 
 Malacky Pernek (n) 18.3.2013 
  Marianka 
   - extravilán (PPÚ) 1.3.2013 
  Plavecký Mikuláš (n)  15.5.2013 
  Zohor - extravilán 21.6.2013 
 Senec Bernolákovo  
  - intravilán (n) 15.5.2013 
  Malý Šúr (n) 19.6.2013 
  Zálesie (n) 12.10.2012 
  Chorvátsky Grob 
  - intravilán (n) 22.4.2013 
  Jánošíkova (n) 6.10.2010 
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  Kostolná pri Dunaji (n)  18.2.2011    
  Tomášov (n) 19.3.2010 
  Vlky (n) 30.9.2013 
  Hamuliakovo (n) 30.9.2013 
  Most pri Bratislave (n)  30.9.2013 
  Studené (n) 30.9.2013 
 Bratislava Staré Mesto 1.6.2013 
  Nivy 1.6.2013 
  Vinohrady - intravilán (n)  1.6.2013 
  Nové Mesto 1.6.2013 
  Trnávka 1.6.2013 
  Rača - intravilán (n) 1.6.2013 
  Ružinov 1.6.2013 
Trnavský 
  Piešťany Veľké Orvište (n) 3.4.2013 
   Bašovce (n) 3.4.2013 
   Rakovice (n) 2.7.2013 
  Trnava Košolná (n) 8.4.2013 
   Malženice (n) 2.10.2013 
   Šelpice (n) 2.10.2013 
  Senica Senica 14.6.2013 
   Borský Svätý Jur (n) 8.7.2013 
   Borský Mikuláš (n) 8.7.2013 
   Borský Peter (n) 8.7.2013 
   Cerová - Lieskové (n)  14.8.2013 
  Galanta Tomášikovo (n) 11.3.2013 
   Dolné Saliby (n) 16.5.2008 
   Pata (n) 16.5.2008 
  Čierna Voda (n) 18.7.2013 
   Jánovce (n) 24.7.2013 
  Dunajská Streda Dolný Štál 
   - extravilán (PPÚ) 19.8.2013 
   Horný Štál 
   - extravilán (PPÚ) 19.8.2013 
   Tône - extravilán (PPÚ) 19.8.2013 
  Skalica Močidľany (n) 1.9.2013 
Trenčiansky 
  Bánovce nad Bebravou 
   Pečeňany (n) 25.6.2013 
   Krásna Ves 25.6.2013 
  Prievidza Horná Ves (PPÚ) 26.6.2013 
   Banky (n) 26.6.2013 
   Ješkova Ves (n) 26.6.2013 
   Máčov (n) 26.6.2013 
   Horná Ves (n) 2.9.2013 
   Nováky (n) 2.9.2013 
 Nové Mesto nad Váhom 
   Haluzice (n) 25.9.2012 
Nitriansky 

 Nitra Suľany (n) 22.3.2013 
  Žitavce (n) 22.3.2013 
  Nová Ves nad Žitavou (n) 
   26.4.2013 
  Hosťová (n) 17.9.2013 
 Komárno Trávnik (n) 25.3.2013 
 Zlaté Moravce Dolné Sľažany (n) 12.4.2013 
 Nové Zámky  Strekov (n) 19.4.2013 
  Černík - extravilán (PPÚ)4.4.2013 
  Andovce 
   - extravilán (PPÚ) 5.6.2013 
 Komárno Kravany nad Dunajom (n) 
   25.4.2013 
  Chotín - extravilán (PPÚ) 
   27.9.2013 
 Šaľa Neded (n) 13.5.2013 
  Vlčany (n) 13.5.2013 

 Levice Vozokany nad Hronom (n) 
   31.7.2013 
  Keť (n) 30.8.2013 
  Šalov - extravilán (PPÚ) 
   23.8.2013 
Žilinský 

  Čadca Makov - extravilán 28.3.2013 
   Nová Bystrica 15.5.2013 
   Turzovka - intravilán (n) 
    15.5.2013 
  Martin Lipovec - extravilán (PPÚ) 
    9.4.2013 
  Liptovský Mikuláš Svätý Štefan (n) 11.4.2013 
   Okoličné (n) 26.6.2013 
   Bodice (n) 4.7.2013 
   Žiar (n) 4.7.2013 
   Liptovské Behárovce (n) 
    30.7.2013 
   Babky (n) 1.8.2013 
   Partizánska Ľupča (n) 31.7.2013 
   Lazisko (n)  30.8.2013 
   Sestrč (n) 17.9.2013 
  Tvrdošín Oravice (n) 1.5.2013 
   Zemianska Dedina 
   - extravilán (PPÚ) 1.8.2013 
   Ústie nad Priehradou (n) 1.8.2013 
   Nižná (n) 1.8.2013 
  Žilina Horná Tižina (n) 18.6.2013 
   Zbyňov (n) 16.9.2013 
   Svederník (n) 23.9.2013 
  Bytča Mikšová – intravilán 20.6.2013 
   - extravilán časť 20.6.2013 
   - extravilán časť (n) 20.6.2013 
  Ružomberok Stankovany   
   - extravilán (n) 31.7.2013 
   Likavka 31.7.2013 
   Liptovské Sliače 31.7.2013 
Banskobystrický 
 Krupina Dvorníky (n) 1.6.2013 
  Dolné Šipice (n) 1.9.2013 
 Poltár Ipeľský Potok 11.6.2013 
  Málinec 11.6.2013 
  Ozdín (n) 1.8.2013 
 Revúca Muránska Dlhá Lúka (n) 26.6.2013 
  Nandraž (n) 12.8.2013 
  Višňové - intravilán (n) 30.8.2013 
  Chvalová - intravilán (n 9.9.2013 
   Polina - intravilán (n) 12.9.2013 
 Rimavská Sobota Brádno (n) 28.8.2013 
  Budikovany  
  - intravilán (n) 28.8.2013 
  - extravilán časť(n) 28.8.2013 
  - extravilán časť (PPÚ)  28.8.2013 
  Cakov (n) 28.8.2013 
  Čenice (n) 28.8.2013 
  Dimitrij  28.8.2013 
 Zvolen Hájniky 
  - extravilán (PPÚ) 2.8.2013 
 Detva Stará Huta (n) 4.9.2013 

Prešovský 

  Vranov nad Topľou  Zámutov (PPÚ) 21.6.2013 
  Snina Smolník nad Cirochou 12.7.2013 
   Kolonica 1.10.2013 
  Medzilaborce Výrava - intravilán (n)  23.8.2013 
  Stará Ľubovňa Pilhov - extravilán (n) 2.9.2013 
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  Levoča Uloža (n) 1.9.2013 
  Svidník Železník 27.9.2013 
Košický 
  Gelnica Margecany   
   - extravilán časť (PPÚ)  21.3.2013 
   Švedlár - intravilán (n)  1.9.2013 
   Prakovce (n) 1.9.2013 
  Košice-okolie Ždaňa (n) 22.4.2013 
   Kostoľany nad Hornádom 
   - intravilán (n) 16.5.2013 
   Nižná Myšľa (n) 23.5.2013 
   Čižatice (n) 11.6.2013 
   Opiná (n) 12.9.2013 
  Spišská Nová Ves Hrabušice (n)  27.6.2013 
   Harichovce 
   - extravilán časť (PPÚ) 14.8.2013 
  Rožňava Betliar 
    - extravilán časť (PPÚ) 10.7.2013 
  Košice Košická Nová Ves 
   - extravilán časť (n) 10.7.2013 
   Severné Mesto 
   - intravilán časť (n) 19.7.2013 
   - extravilán časť (n) 19.7.2013 
   
Použité skratky: 
(n) – nečíselná 
(k) – kombinovaná 
(PPÚ) – VKM v obvode projektu pozemkových úprav  
    

     Ing. Erik Ondrejička, v. r. 
                 riaditeľ katastrálneho odboru    

 
 
 
 

12. Skončenie tvorby vektorovej mapy určeného 
operátu  
Vybavuje: Ing. Darina Keblúšková 

 

Správy katastra vyhlásili skončenie tvorby vektorovej 
mapy určeného operátu v týchto katastrálnych 
územiach: 
 
Kraj 
  Okres Katastrálne územie  Dátum 

Bratislavský 
 Pezinok Malé Šenkvice 19.3.2013 
 Malacky Pernek 18.3.2013 
  Plavecký Mikuláš 15.5.2013 
  Vačková 23.8.2013 
  Lozorno 23.8.2013 
  Láb 23.8.2013 
  Kostolište 23.8.2013 
 Senec Malý Šúr 19.6.2013 
  Kostolná pri Dunaji 14.8.2013 
  Vlky 30.9.2013 
  Hamuliakovo 30.9.2013 
  Malý Biel 30.9.2013 
  Miloslavov 30.9.2013 
  Most pri Bratislave 30.9.2013 
  Nová Lipnica 30.9.2013 
  Reca 30.9.2013 
  Studené 30.9.2013 
  Veľký Biel 30.9.2013 
 Skalica Skalica 15.8.2013 

Trnavský 
 Trnava Bohunice 19.3.2013 
  Jaslovce 28.3.2013 
  Paderovce 3.4.2013 
  Malé Brestovany 4.4.2013 
  Veľké Brestovany 4.4.2013 
  Horné Lovčice 4.4.2013 
  Košolná 8.4.2013 
 Hlohovec Pastuchov 31.3.2013 
 Senica Bílkove Humence 14.6.2013 
  Borský Peter 8.7.2013 
  Borský Svätý Jur 8.7.2013 
  Borský Mikuláš 8.7.2013 
  Cerová - Lieskové 14.8.2013 
 Skalica Lopašov 1.6.2013 
  Vieska 1.6.2013 
  Koválovec 1.2.2011 
  Prietržka 1.10.2013 
  Vrádište 1.10.2013 
 Galanta Tomášikovo 11.3.2013 
  Dolné Saliby 16.5.2008 
  Pata 16.5.2008 
  Čierna Voda 18.7.2013 
  Jánovce 24.7.2013 
 Dunajská Streda Lidér Tejed 2.7.2013 
  Pódafa 2.7.2013 
  Töböréte 9.8.2013 
  Oľdza 12.9.2013 
  Báč 12.9.2013 
  Mierovo 13.9.2013 
  Ohrady 17.9.2013 
  Malý Máger 24.9.2013 
Nitriansky 

 Nitra Suľany 22.3.2013 
  Žitavce 22.3.2013 
  Nová Ves nad Žitavou 26.4.2013 
  Kynek 1.8.2013 
  Hosťová 17.9.2013 
 Levice Dolný Pial 24.4.2013 
  Kmeťovce 30.4.2013 
  Bielovce 30.4.2013 
  Horné Brhlovce 30.4.2013 
  Čaka 30.4.2013 
  Dolné Semerovce 30.4.2013 
  Gondovo 30.4.2013 
  Hontianska Vrbica 30.4.2013 
  Horné Semerovce 30.4.2013 
  Horša 30.4.2013 
  Ipeľské Úľany 30.4.2013 
  Ipeľský Sokolec 30.4.2013 
  Kalinčiakovo 30.4.2013 
  Malé Krškany 30.4.2013 
  Lontov 30.4.2013 
  Trhyňa 30.4.2013 
  Veľký Pesek 30.4.2013 
  Starý Hrádok 30.4.2013 
  Šalov 30.4.2013 
  Veľké Šarovce 30.4.2013 
  Veselá 30.4.2013 
  Hulvinky 30.4.2013 
  Tekovské Lužianky 30.4.2013 
  Zalaba 30.4.2013 
  Dolné Zbrojníky 30.4.2013 
  Horné Zbrojníky 30.4.2013 
  Vyšné nad Hronom 18.7.2013 
  Beša 19.7.2013 
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  Kukučínov 31.7.2013 
  Málaš 31.7.2013 
  Mochovce 31.7.2013 
  Plavé Vozokany 31.7.2013 
  Pohronský Ruskov 31.7.2013 
  Preseľany nad Ipľom 31.7.2013 
  Tehla 31.7.2013 
  Turá 31.7.2013 
  Dolné Túrovce 31.7.2013 
  Stredné Túrovce 31.7.2013 
  Rohožnica 31.7.2013 
  Drženice 31.7.2013 
  Demandice 30.8.2013 
  Veľké Krškany 16.8.2013 
  Bohunice 20.9.2013 
  Iňa 24.9.2013 
  Medvecké 30.9.2013 
  Opatová 30.9.2013 
  Nýrovce 30.9.2013 
  Horné Túrovce 30.9.2013  
 Šaľa Neded 13.5.2013 
  Vlčany 13.5.2013 
 Topoľčany Norovce 19.9.2013 
  Rajčany 19.9.2013 
 Nové Zámky Mikulášov dvor 25.9.2013 
  Veľká tabuľa 25.9.2013 
  Ondrochov 25.9.2013 
  Radava 25.9.2013  
Trenčiansky 
 Považská Bystrica Zemianska Závada 1.5.2013 
 Trenčín Skala 10.6.2013 
  Zemianske Lieskové 10.6.2013 
  Dolné Motešice 19.7.2013 
  Peťovka 19.7.2013 
  Sedličná 19.7.2013 
 Myjava Chvojnica 26.6.2013 
 Partizánske Kolačno 15.10.2011 
  Livinské Opatovce 30.6.2013 
 Nové Mesto Nad Váhom 
  Beckovská Vieska 1.8.2013 
  Kočovce 1.8.2013 
  Rakoľuby 1.8.2013 
  Častkovce 1.9.2013 
  Dolné Srnie 1.9.2013 
  Očkov 1.9.2013 
 Púchov Dolná Breznica 27.8.2013 
  Hoštiná 27.8.2013 
  Ihrište 27.8.2013 
  Kvašov 27.8.2013 
 Prievidza Prievidza 2.9.2013 
  Veľká Čausa 2.9.2013 
Žilinský 

 Liptovský Mikuláš Kráľová Lehota 12.7.2013 
  Ploštín 12.7.2013 
  Liptovské Kľačany 12.7.2013 
  Pribylina 31.7.2013 
  Lazisko 30.8.2013 
  Bobrovec 30.8.2013 
  Beňušovce 17.9.2013 
  Liptovská Sielnica 17.9.2013 
 Tvrdošín Oravský Biely Potok 1.8.2013 
  Oravské Hámre 1.8.2013 
  Osada 1.8.2013 
  Tichá Dolina 1.8.2013 
 Turčianske Teplice Blažovce 12.8.2013 
  Budiš 12.8.2013 

  Ivančiná 12.8.2013 
 Dolný Kubín Revišné 5.8.2013 
  Pokrývač 30.9.2013 
 Žilina Stráža 11.9.2013  
Banskobystrický 
 Krupina Dvorníky 1.6.2013 
  Dolné Šipice 1.9.2013 
 Rimavská Sobota Blhovce 27.8.2013 
  Bizovo 27.8.2013 
  Belín 27.8.2013 
  Barca 27.8.2013 
  Abovce 27.8.2013 
 Veľký Krtíš Hrušov 23.8.2013 
 Detva Stará Huta 4.9.2013 
  Vígľaš 25.9.2013 
  Slatinské Lazy 25.9.2013 
  Dolný Tisovník 25.9.2013 
  Detvianska Huta 25.9.2013 
 Revúca Muránska Zdychava 30.9.2013 
Prešovský 
  Snina Ruský Potok 26.4.2013 
   Parihuzovce 9.9.2013 
  Prešov Prešov 26.4.2013 
   Červenica 12.9.2013 
   Gregorovce 23.9.2013 
  Bardejov Vyšný Tvarožec 20.5.2013 
   Osikov 9.9.2013 
  Levoča Jablonov 1.7.2013 
   Bijacovce 15.9.2013 
  Stará Ľubovňa Hromoš 1.8.2013 
  Stropkov Suchá 26.8.2013 
   Breznica 25.9.2013 
  Medzilaborce Výrava 28.8.2013 
  Poprad Vydrník 17.9.2013 
  Humenné Ruská Kajňa 30.8.2013 
   Dedačov 30.9.2013 
   Jabloň 30.9.2013 
   Závada 30.9.2013 
  Svidník Železník 27.9.2013 
Košický 
 Rožňava Kečovo 31.3.2013 
  Nižná Slaná 31.3.2013 
  Rožňavské Bystré 31.3.2013 
  Dedinky 31.5.2013 
  Gemerská Poloma 31.5.2013 
  Gočovo 31.5.2013 
  Hanková 31.5.2013 
  Roštár 31.5.2013 
  Čučma 30.9.2013 
 Košice-okolie Košické Hámre 4.3.2013 
  Sokolany 27.3.2013 
  Kysak 28.3.2013 
  Nižný Olčvár 2.5.2013 
  Skároš 6.6.2013 
  Komárovce 12.8.2013 
  Veľká Ida 14.8.2013 
  Bukovec 15.8.2013 
  Čižatice 16.8.2013 
  Kostoľany nad Hornádom 4.9.2013 
  Kecerovské Pekľany 12.9.2013 
  Olšovany 27.9.2013 
  Malá Lodina 30.9.2013  
 Spišská Nová Ves Jamník 28.5.2013 
  Hrabušice 27.6.2013 
 Michalovce Slavkovce 15.5.2013 
  Žbince 30.5.2013 
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  Kačanov 30.6.2013 
  Malčice 15.6.2013 
  Trhovište 30.6.2013 
 Košice Severné Mesto 28.6.2013 
 Gelnica Švedlár - intravilán 1.9.2013 
  Prakovce 1.9.2013 
 Trebišov Sečovce 30.9.2013 
  Malý Horeš 30.9.2013 
 

Ing. Erik Ondrejička, v. r. 
riaditeľ katastrálneho odboru 

 
 
 
 
 

13. Vydanie osvedčení o osobitnej odbornej 
spôsobilosti fyzických osôb na overovanie 
činností podľa § 6 písm. a) až e) zákona 
NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a karto-
grafii v znení neskorších predpisov      
Vybavuje: Alžbeta Belzárová 
 

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 
republiky vydal osvedčenia o získaní osobitnej odbornej 
spôsobilosti na overenie činnosti podľa § 6  písm. a) až 
e) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii 
a kartografii nasledujúcim fyzickým osobám: 

 

Evidenčné 
číslo 

osvedčenia 
Meno 

Dátum 
vydania 

635/2013 Ing. Martin Hulina 14. 10. 2013 

636/2013 Ing. Robert Geisse, PhD. 14. 10. 2013 

637/2013 Ing. Vladimír Janík 14. 10. 2013 

638/2013 Ing. Jana Jurigová 14. 10. 2013 

639/2013 Ing. Pavol Domin 14. 10. 2013 

640/2013 Ing. Gabriela Oravcová 14. 10. 2013 

641/2013 Ing. Anna Jusková 14. 10. 2013 

642/2013 Ing. Gabriela Fričovská 15. 10. 2013 

643/2013 Ing. Silvia Szalayová 15. 10. 2013 

644/2013 Ing. Marta Matiová 15. 10. 2013 

645/2013 Ing. Patrik Krumpál 15. 10. 2013 

646/2013 Ing. Peter Šulko 15. 10. 2013 

647/2013 Ing. Michal Lumnitzer 15. 10. 2013 

648/2013 Ing. Ján Kotúľ 15. 10. 2013 

649/2013 Ing. Marta Kureková 15. 10. 2013 

 
 

Ing. Erik Ondrejička, v. r.  
riaditeľ katastrálneho odboru 

14. Oznámenie o personálnych zmenách  

I. 

Vláda  Slovenskej  republiky  na  svojom  zasadnutí  
19.  júna  2013  uznesením vlády SR číslo 319 zobrala 
na vedomie vzdanie sa funkcie vedúcej služobného 
úradu Úradu geodézie, kartografie a katastra SR   

JUDr. Kristíny Vavríkovej dňom  15. júna  2013. 

II. 

V súlade s § 16a ods. 2 zákona NR SR č. 162/1995 
Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych 
a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) 
v znení neskorších predpisov boli dňom 30. 09. 2013 
z funkcie riaditeľov Správ  katastra  v sídle  kraja  
odvolaní: 

Správa katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu  

 Ing. Michal Valluš 

Správa katastra Trnava              Ing. Monika Švecová 

Správa katastra  Trenčín           Ing. Ján Križan 

Správa katastra  Nitra Ing. Miroslav Koiš 

Správa katastra  Žilina Ing. Anna Štrengerová 

Správa katastra  Banská Bystrica  

 JUDr. Jakub Šišovský 

Správa katastra  Prešov  JUDr. Daniel Švirk 

Správa katastra  Košice Ing. Eva Trembeczká 
 
 

Podľa § 2 ods. 4 zákona č. 180/2013 Z. z. o organi-
zácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov prednostovia okresných úradov na 
návrh predsedníčky Úradu geodézie kartografie a ka-
tastra SR dňom 1. 10. 2013 vymenovali do funkcie 
vedúcich katastrálnych odborov okresných úradov 
v sídle kraja: 

 

Katastrálny odbor Bratislava     Ing. Michal Valluš 

Katastrálny odbor Trnava          Ing. Monika Švecová 

Katastrálny odbor  Trenčín       Ing. Ján Križan 

Katastrálny odbor  Nitra    Ing. Katarína Šagátová 

Katastrálny odbor Žilina   Ing. Anna Štrengerová 

Katastrálny odbor Banská Bystrica  
  JUDr. Jakub Šišovský 

Katastrálny odbor Prešov   JUDr. Daniel Švirk 

Katastrálny odbor Košice  Ing. Eva Trembeczká 

 
Ing. Nora Gavorová, v. r. 

Osobný úrad 
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15. Aktualizácia zoznamu členov Komory geo-
detov a kartografov 

 Vybavuje: Komora geodetov a kartografov 
 

Členovia Komory geodetov a kartografov, ktorí boli 
vyčiarknutí zo zoznamu autorizovaných geodetov             
a kartografov a Komory geodetov a kartografov: 

 
Číslo 

oprávnenia 
rozhodnutia 

Pôsobiaci 
v územnom 

obvode 
Meno a priezvisko 

Dátum 
účinnosti 

457 Košický kraj Ing. Marcel Pinka 
marec 2013 

(úmrtie) 

098 Bratislavský kraj Ing. Vladimír Grác 
august 2013 

(úmrtie) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
strana 70 SPRAVODAJCA ÚGKK SR, ročník XLV. 2013 čiastka 2 – 3  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vydavateľ:  Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Redakcia: Úrad geodézie, kartografie a katastra 

Slovenskej republiky, Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava 212, telefón: 02/2081 6002, Martina Šimková, e-mail: 
martina.simkova@skgeodesy.sk. Technická redaktorka: Katarína Baďurová, e-mail: katarina.badurova@skgeodesy.sk, 
telefón: 02/2081 6226. Zabezpečenie rozmnoženia: Geodetický a kartografický ústav Bratislava.  
Vychádza podľa potreby.  
Administrácia a distribúcia predplatiteľom: Geodetický a kartografický ústav Bratislava, Chlumeckého 4, 827 45 
Bratislava, telefón: 02/2081 6282. Účet predplatného: Štátna pokladnica, č. ú.: 7000062334/8180, ročné zálohové 
predplatné za vydané čiastky a poštovné v roku 2013: 5,80 €.  Distribúcia jednotlivých čiastok za hotovosť: Geodetický a 
kartografický ústav Bratislava - Mapová služba, Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava, telefón: 02/2081 6282. 
 
ISSN 1335-0447   


