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ANOTÁCIA 

 

      Témou tejto záverečnej práce je vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom 

území Nová Bystrica na zameranie novostavieb na vydanie kolaudačného rozhodnutia, na 

rozdelenie pozemkov a na odňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Prvá časť sa 

zaoberá zhrnutím teoretických poznatkov o geometrických plánoch a spôsobe ich tvorby. 

Druhá časť sa zapodieva konkrétnym prípadom geometrického plánu a záznamom 

podrobného merania zmien na základe výsledkov meračských prác v teréne a na základe 

získaných podkladov. Meračské práce boli uskutočnené kombináciou globálneho 

určovania polohy a terestrickej metódy merania. Výsledkom tejto práce je geometrický 

plán a záznam podrobného merania zmien so všetkými náležitosťami podľa Smernice na 

vyhotovovanie geometrických plánov a podľa Smernice na meranie a vykonávanie zmien 

v súbore geodetických informácií katastra nehnuteľností. 

 

      Kľúčové slová: geometrický plán, záznam podrobného merania zmien, parcela, 

technológia GNSS, SKPOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMMARY 

 

      The theme of this final work is execution of a survey sketch in the cadastre unit Nová 

Bystrica to target new buildings to issue certificate of practical completion, on the 

allocation of parcels and the withdrawal of agricultural land fund. The first part deals with 

the theoretical background of survey sketch and how they work. The second part deals 

with the specific case of survey sketch and record detailed measurements changes based on 

the results of measuring work in the field and on the basis of acquired documents. The 

measuring work has been performed by combining global positioning and terrestrial 

measuring methods. The result of this work is the survey sketch and record detailed 

measurements of changes with all requirements pursuant to directive for the creation of 

survey sketches and directive to measure and make changes in the geodetic information 

file of cadastre. 

 

      Keywords: survey sketch, record detailed measurements of changes, parcel, GNSS 

technology, SKPOS 
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ZOZNAM SKRATIEK      

 

BPEJ  Bonitovaná pôdno-ekologická jednotka 

Bpv  Baltský výškový systém po vyrovnaní 

DVRM Digitálny výškový referenčný model  

ETRS-89 Európsky terestrický referenčný systém 1989 

EVRS  Európsky vertikálny referenčný systém 

GLONASS Ruský satelitný navigačný systém 

GNSS  Globálny družicový polohový systém 

GPS  Globálny polohový systém 

GRS-80 Referenčný elipsoid 1980 

KN  Kataster nehnuteľností 

LV  List vlastníctva 

NAVSTAR Satelitný navigačný systém armády Spojených štátov amerických 

NTRIP  Protokol pre sieťový prenos GNSS korekcií cez internet vo formáte RTCM 

PBPP  Podrobné bodové polohové pole 

PDOP  Polohové zhoršenie presnosti 

PPF  Poľnohospodársky pôdny fond 

ROEP  Register obnovenej evidencie pozemkov 

RTCM  The Radio Technical Commission for Maritime Services 

RTK  Kinematická metóda merania GNSS v reálnom čase 

SGI  Súbor geodetických informácií 

S-Gr  Gravimetrický systém 

S-JTSK Systém jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej 

SKPOS Slovenská priestorová a observačná služba  

SPI  Súbor popisných informácií 

ŠPS  Štátna priestorová sieť 

ÚGKK SR Úrad geodézie kartografie a katastra Slovenskej republiky 

VGP  Vektorový geodetický podklad 

VKM  Vektorová katastrálna mapa 

ZPMZ  Záznam podrobného merania zmien  
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ÚVOD 

 

      Dôležitosť vyhotovovania geometrických plánov v dnešnej dobe nestratila svoje 

opodstatnenie oproti dobám minulým, a to z dôvodu, že geometrický plán slúži ako 

dokument potrebný pre nakladanie s nehnuteľnosťou, ako podklad k aktualizácii údajov 

katastra nehnuteľností a ako podklad pre vytyčovanie lomových bodov hranice pozemku 

a katastrálneho územia. 

      Geometrický plán je technickým podkladom pre právne úkony, verejné listiny a iné 

listiny, ktoré osvedčujú práva k nehnuteľnosti, vrátane nájomných práv. 

      Vyhotovenie geometrického plánu je postavené na výsledkoch geodetických prác, 

ktoré obsahuje grafické znázornenie nehnuteľnosti pred zmenou a po zmene s uvedením 

doterajších a nových parcelných čísel, druhov pozemkov, výmer parciel a údaje o právach 

k nehnuteľnostiam. 

      Cieľom záverečnej práce je vysvetliť postup zhotovenia geometrického plánu pre 

zameranie novostavieb na vydanie kolaudačného rozhodnutia, na rozdelenie pozemkov 

a na odňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Predmetom geometrického plánu bol 

obytno-rekreačný areál v katastrálnom území Nová Bystrica. 

      Zameranie skutočného stavu v teréne bolo uskutočnené metódou globálneho určovania 

polohy a geodetickou metódou určovania polohy podrobných bodov – polárnou metódou. 

      Spracovanie geometrického plánu bolo vykonané podľa Smernice na vyhotovovanie 

geometrických plánov a vytyčovanie hraníc pozemkov. Pre spracovanie geometrického 

plánu bol použitý grafický program GEUS 17.0.6 a program GeoTab V4.0. 
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1 GEOMETRICKÝ PLÁN 

                         

      Definíciu geometrického plánu uvádza [5], kde je napísané, že geometrický plán je 

technický podklad právnych úkonov, verejných listín a iných listín a slúži ako podklad na 

vklad a záznam práv k nehnuteľnostiam. Údaje o pozemkoch, ktoré vzniknú 

prostredníctvom geometrického plánu, sa do katastra nehnuteľností zapíšu aj bez právneho 

úkonu na žiadosť vlastníka; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu. Ak ide 

o pozemnú komunikáciu, geometrický plán sa zapíše bez právneho úkonu do katastra 

evidenčným spôsobom na žiadosť právnickej osoby zriadenej štátom. 

      Geometrický plán (GP) je grafickým znázornením nehnuteľností, ktoré vzniknú 

rozdelením alebo zlúčením nehnuteľností a vyjadruje stav nehnuteľnosti pred zmenou a po 

zmene s uvedením doterajších a nových parcelných čísel, výmer, druhov pozemkov 

a ďalších údajov. Geometrickým plánom sa graficky znázorňuje aj vecné bremeno k časti 

pozemku [11]. 

      Tvorba geometrického plánu vychádza z výsledkov geodetických prác v teréne. 

      Zásady a náležitosti vyhotovenia geometrických plánov upravujú Smernice na 

vyhotovovanie geometrických plánov a vytyčovanie hraníc pozemkov, ktoré vydáva Úrad 

geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.  

 

1.1 História geometrického plánu 

 

      História katastra bola vždy úzko spätá s výberom daní a s potrebou nakladania 

s nehnuteľnosťami. V počiatkoch bol kataster založený len na odovzdávaní ústnych 

informácií o odhadovaných katastrálnych výnosoch bez merania katastrálnych údajov 

v teréne. Toto obdobie bolo ukončené vydaním patentu cisárom Jozefom II. dňa 20.4.1785, 

ktorý bol prvým podkladom pre katastrálne mapovanie. Vzniká Jozefínsky kataster v roku 

1789 [3]. 

      Druhým dôležitým bodom bolo vydanie patentu cisára Františka I. o pozemkovej dani 

dňa 23.12.1817. Vzniká stabilný kataster, ktorý je považovaný za dielo na vysokej úrovni 

a veľká časť mapového fondu stabilného katastra sa používa dodnes, tzv. mapy určeného 

operátu. V Uhorsku sa pre veľký odpor šľachty práce nevykonávali. 
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      Operát stabilného katastra však nebol pravidelne aktualizovaný, čo spôsobilo 

zastarávanie stabilného katastra a bolo potrebné operát katastra doplniť o zmeny 

prostredníctvom zememeračských úradníkov, ktoré sa dôsledkom času a vývoja udiali.  

      Udalosti, ktoré mali vplyv na zmeny v obsahu katastra možno rozdeliť na politické, 

hospodárske, technické a právne.  

      Medzi politické udalosti patrí zrušenie poddanstva v roku 1848, čo umožnilo roľníkom 

svoj majetok rozdeľovať medzi všetkých svojich potomkov. Pôvodné pozemky sa 

rozdeľovali na parcely orientované v smere spádnice, aby každý z nových nadobúdateľov 

nakladal s rovnakým množstvom kvalitnej a nekvalitnej časti pozemku. Rozdrobené 

parcely mali mnoho technicko-hospodárskych chýb – neprístupnosť pozemkov, 

nepravidelný tvar pozemkov, rozdrobenosť, náchylnosť k vodnej erózii, čo viedlo 

k potrebám sceľovania pozemkov. Ďalšou udalosťou vplývajúcou na stabilný kataster bol 

prudký rozvoj cestnej a železničnej siete, rozširovanie sídel o továrne a predmestia 

v dôsledku priemyselného rozvoja.  

      V roku 1849 vzniká pozemkový kataster v Uhorsku, ktorého dokončenie bolo 

oddialené Rakúsko-Uhorským vyrovnaním v roku 1867. 

      Zákonom z roku 1883 bola nariadená sústavná evidencia a zákonom z roku 1886 boli 

zakladané nové pozemnoknižné vložky, účelom čoho bolo uskutočniť súlad medzi údajmi 

katastra, údajmi pozemkovej knihy a skutočným stavom. 

     Tieto udalosti si nutne vyžiadali vytvorenie špeciálneho nástroja, umožňujúceho 

komunikáciu medzi katastrálnymi a justičnými orgánmi a nástroja, ktorého tvorba nie je 

závislá na obmedzených kapacitách štátnych orgánov a môže byť zverená aj odborne 

kvalifikovanej súkromnej sfére. Bolo potrebné upraviť niektoré doterajšie zememeračské 

a katastrálne zvyklosti tak, aby boli zrozumiteľné všetkým užívateľom.  

      Princíp geometrického plánu vznikol z povinnosti udržiavať katastrálny operát v súlade 

so skutočnosťou, ako dokument, ktorý jednoznačne geometricky, polohovo a rozmerovo 

určení zmeny údajov katastra v teréne. 

      Plynutím desaťročí sa vyvíjala a menila terminológia a podoba geometrického plánu. 

Neskôr bol geometrický plán označovaný ako situačný plán, geometrovský plán, 

geometrický polohový plán, geometrický situačný plán, geometrický (polohopisný) plán, 

geometrický (výškopisný) plán (polohopisný plán s výškovými kótami podrobných 
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bodov), geometrický (oddeľovací) plán a iné. Pojem geometrický plán sa stal zaužívaným 

až v roku 1964, vznikom evidencie nehnuteľností. 

      V priebehu rokov sa menila aj vizuálna stránka plánu. V minulosti sa všetky rovnopisy 

plánu vyhotovovali ručne ako originály, ktorých podkladom boli voskované tkaniny, oleáty 

alebo pauzovací papier a kresliacim materiálom boli tuše. Doterajší stav sa v grafickej časti 

geometrického plánu kreslil tenkou čiernou čiarou a nový stav červenou, konštrukčné 

a omerné miery modrou a meračské priamky čiernou bodkovanou čiarou. Nové parcely sa 

zvýrazňovali zafarbením alebo farebným lemovaním. Neskôr sa farebná škála obmedzila 

červeno-čierne prevedenie plánu a predloha na pauzovacom papieri bola rozmnožovaná 

reprodukčne na biely papier. Veľké zmeny vo vzhľade geometrického plánu zohral aj 

vývoj výpočtovej techniky, ktorý zmenil technické aj technologické postupy merania 

a vyhotovovania geometrických plánov.  

 

1.2  Geometrický plán v súčasnosti 

 

      V súčasnosti je nevyhnutnosť vyhotovovania geometrických plánov neoddeliteľnou 

súčasťou aktualizácie katastra nehnuteľností. Pretože v predchádzajúcich obdobiach 

nedochádzalo k veľkým počtom zmien v katastrálnom operáte tak ako dnes, význam 

geometrického plánu narástol.  

      Geometrický plán je súčasťou kúpno-predajných zmlúv, vyvlastňovacích rozhodnutí, 

návrhov na vklad. Z čoho vyplýva, že geometrický plán ako technický podklad je 

nevyhnutný pre nakladanie s nehnuteľnosťami. 

 

1.3 Použitie geometrického plánu 

 

      Pre potreby katastra nehnuteľností (KN) musí byť GP autorizačne overený fyzickou 

osobou, ktorá je odborne spôsobilá vyhotovovať GP a musí byť úradne overený odborom 

okresného úradu vykonávajúcim štátnu správu na úseku KN (katastrálnym odborom 

okresného úradu) [11]. 
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      GP je technickým podkladom : 

- k právnym úkonom, verejným listinám, spisovaniu zmlúv, ktoré podľa zákona 

potvrdzujú alebo osvedčujú práva k nehnuteľnostiam v KN, vrátane nájomných 

práv, 

- na vykonávanie zmien v KN, 

- na obnovenie lomových bodov hraníc pozemkov v teréne vytyčovaním, ak bol GP 

podkladom na vykonanie zmeny v KN. 

 

     GP sa používa ako podklad k právnym úkonom, ak údaje doterajšieho stavu výkazu 

výmer sú zhodné s platnými údajmi v KN.  

 

1.4 Účel tvorby geometrického plánu 

 

      GP sa vyhotovujú na [11]: 

 

- rozdelenie nehnuteľností, 

- úpravu hranice nehnuteľností, 

- určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam v KN, 

- zameranie stavby (prípadne rozostavanej stavby) ako podklad na vydanie 

kolaudačného rozhodnutia na užívanie stavieb, ktorá ešte nie je evidovaná v súbore 

geodetických informácií a v súbore popisných informácií KN, 

- priznanie práv k časti nehnuteľnosti, ktoré obmedzujú vlastníka nehnuteľnosti 

alebo inú právnickú osobu v prospech iného (vyznačenie vecného bremena), 

- vymedzenie zmien v poľnohospodárskej pôde a lesnom pôdnom fonde, 

- zmenu priebehu hranice katastrálneho územia, hranice obce alebo okresu, 

- zlúčenie nehnuteľností, 

- obnovenie hraníc pôvodných pozemkov alebo ich častí, 

- pozemkové úpravy, 

- rozdelenie pôvodných nehnuteľností, ktoré boli v katastrálnej mape zlúčené do 

väčších celkov alebo do iných parciel, 

- zmenu hranice zastavaného územia obce. 
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     GP sa vyhotovujú pre jeden alebo viac účelov naraz, pokiaľ to spôsob vyhotovenia 

jednotlivých druhov plánov dovoľuje. 

 

      GP vyhotovujú: 

 

- fyzické alebo právnické osoby, ktoré sú odborne spôsobilé vykonávať geodetické 

a kartografické práce, 

- katastrálne odbory okresných úradov. 

 

      GP sa vyhotovuje na predpísaných tlačivách, musí byť čitateľný, vyhotovený 

trvanlivým záznamom na kvalitnom papieri v predpísanej farebnosti. Ak sa GP vyhotovuje 

v prostredí výpočtovej techniky, výstupy musia zodpovedať formátom, obsahom a úpravou 

predpísaným tlačivám. 

 

1.5 Podklady pre vyhotovenie geometrického plánu 

 

      Hlavným podkladom na vyhotovenie GP sú údaje súboru geodetických informácií 

a súboru popisných informácií KN. Ďalšími podkladmi, ktorých využitie závisí od účelu 

GP, sú [11]:  

- katastrálna mapa bývalého pozemkového katastra alebo iné grafické zobrazenie 

nehnuteľností spolu s príslušnými ďalšími údajmi (z pozemkovej knihy, železničnej 

knihy, verejných listín a iných listín), 

- predchádzajúce geometrické plány, meračské náčrty z pôvodného merania alebo 

merania na údržbu máp KN, záznamy podrobného merania zmien, 

- údaje o bodoch základného a podrobného polohového bodového poľa (zoznamy 

súradníc, geodetické údaje, prehľady sietí bodových polí). 

 

      Ak existuje viac využiteľných podkladov, prednostne sa na vyhotovenie GP použijú 

podklady s vyššou kvalitou geodetických údajov. 
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1.6 Spolupráca katastrálneho odboru okresného úradu so 

zhotoviteľmi GP 

 

      Katastrálny odbor okresného úradu poskytne zhotoviteľovi GP v priestoroch na to 

určených podklady potrebné na jeho vyhotovenie týmto spôsobom [11]:  

- umožní mu nazrieť do operátu KN, robiť si poznámky, kópie a vykonať 

kartometrické meranie, 

- poskytne katastrálnu mapu na vykonanie zobrazenia zmeny a výpočet výmer 

zmenených parciel, 

- vyhotoví na vlastné náklady kópie, odpisy a výpisy z katastrálneho operátu 

súvisiace s vyhotovovaným geometrickým plánom. 

 

      Vyhotovenie potvrdených údajov z KN, poskytnutie geodetických údajov 

o geodetických bodoch, poskytnutie časti katastrálneho operátu alebo operátu bývalého 

pozemkového katastra na nahliadnutie pre potreby vyhotovenia náčrtu alebo výpisu sa 

spoplatňuje. 

 

      Vyhotoviteľ GP si od katastrálneho odboru okresného úradu vyžiada pridelenie: 

- čísla záznamu podrobného merania zmien, 

- parcelných čísel novovytváraných parciel, 

- čísel pevných bodov podrobného polohového bodového poľa (PBPP), ak ich bude 

zakladať s cieľom zamerania zmeny. 

- výrez z katastrálnej mapy, a to buď naskenovaný rastrový podklad katastrálnej 

mapy vo formáte *.tif alebo výrez vektorovej katastrálnej mapy vo formáte *.vgi. 

 

     Pridelenie vyžiadaných údajov potvrdí oprávnený zamestnanec katastrálneho odboru 

okresného úradu spravidla pod popisným poľom záznamu podrobného merania zmien. 

 

      Ak medzi overením GP a jeho predložením na zápis do KN dôjde v katastrálnom 

operáte k zmene údajov tvoriacich doterajší stav výkazu výmer (zmena sa nedotýka 

nového stavu výkazu výmer), tak katastrálny odbor okresného úradu takýto GP použije. Pri 
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zápise je potrebné ku geometrickému plánu priložiť aktuálny doterajší stav a nový stav pre 

zvyškové parcely. 

 

1.7 Časti geometrického plánu 

 

      Geometrický plán sa skladá z [7]: 

 

• popisného poľa, 

• grafického znázornenia doterajšieho stavu nehnuteľností a návrh zmien, 

• výkazu výmer parciel a dielov. 

 

     Ak má grafické znázornenie väčší rozmer ako A4, spravidla sa odovzdáva v obale, kde 

na jeho čelnej strane v dolnej časti musí byť uvedená tabuľka popisného poľa GP. V tejto 

tabuľke sa kolónky úradne overil a autorizačne overil uhlopriečne vyčiarknu [11].  

     Časti GP musia byť spolu dostatočne spojené, aby sa vylúčila dodatočná výmena 

jednotlivých častí GP. 

 

1.7.1 Popisné pole 

 

     Popisné pole sa vypĺňa podľa predtlače a obsahuje tieto informácie [11]: 

- zhotoviteľ – meno, priezvisko a adresa fyzickej osoby alebo názov a sídlo 

právnickej osoby alebo organizácie, podľa živnostenského listu a jej identifikačné 

číslo organizácie (IČO); osoby musia mať spôsobilosť vykonávať geodetické 

a kartografické činnosti,  

- kraj, okres, obec, katastrálne územie, 

- číslo GP – poradové číslo, lomiacej čiary a rok, kedy bolo poradové číslo pridelené 

zhotoviteľom GP, 

- číslo mapového listu, 

- geometrický plán na ... – účel geometrického plánu a parcelné čísla riešených 

parciel; ak sa jedná o väčšie množstvo parciel, môžu sa uviesť len podlomenia 

parcelných čísel od ... do..., 
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- vyhotovil dňa, meno, 

- nové hranice boli v prírode označené ... – spôsob stabilizácie podrobných bodov 

v teréne, 

- záznam podrobného merania zmien č. ..., 

- „Súradnice bodov označených číslami a ostatné meračské údaje sú uložené vo 

všeobecnej dokumentácii.“, 

- autorizačne overil, meno, dňa, pečiatka a podpis s textom „Náležitosťami 

a presnosťou zodpovedá predpisom.“ – meno, priezvisko osoby, ktorá geometrický 

plán autorizačne overila, podpis, dátum, predpísaný text, odtlačok okrúhlej pečiatky 

autorizovaného geodeta a kartografa (pečiatka má priemer 36 mm, na vonkajšom 

obvode je titul, meno, priezvisko a text kartografov č. a text „Rozsah oprávnenia 

podľa § 6 zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii.“, v strede 

pečiatky sa nachádza štátny znak Slovenskej republiky), 

- úradne overil, meno, dňa, číslo, pečiatka a podpis s textom „Úradne overené podľa    

§ 9 zákona NR SR č. 21 S /1995 Z. z. o geodézii a kartografii.“ – meno, priezvisko 

zamestnanca katastrálneho odboru okresného úradu, ktorý má osobitnú spôsobilosť 

a v mene katastrálneho odboru okresného úradu geometrický plán úradne overí, 

podpis, dátum, poradové číslo podľa registra overených geometrických plánov, 

predpísaný text a odtlačok okrúhlej pečiatky katastrálneho odboru okresného úradu 

so štátnym znakom Slovenskej republiky. 

 

 
Obr. 1.1 – Popisné pole geometrického plánu 
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     V záhlaví popisného poľa je umiestnené upozornenie: „Geometrický plán je podkladom 

na právne úkony, keď údaje doterajšieho stavu výkazu výmer sú zhodné s údajmi platných 

výpisov z katastra nehnuteľností.“ (viď. obr. 1.1). 

 

1.7.2 Grafické znázornenie 

 

      Grafické znázornenie doterajšieho stavu nehnuteľností a návrh zmien sa vytvára 

z kópie alebo zväčšeniny katastrálnej mapy v takej mierke, aby bola zabezpečená 

dostatočná čitateľnosť a prehľadnosť kresby a popisu. Grafické znázornenie tvorí aj blízke 

okolie dotknutého územia (predovšetkým celé susedné parcely registra C KN riešenej 

parcely). Mierka grafického znázornenia sa neudáva [11]. 

 

     Ak práva k nehnuteľnostiam sú graficky vyjadrené na iných podkladoch ako 

v katastrálnej mape, grafické znázornenie sa doplní parcelnými číslami v zátvorke 

a kresbou polohopisu čiarkovanou čiernou čiarou. V niektorých prípadoch sa môže 

geometrický plán vypracovať v dvoch grafických znázorneniach (právny stav z iných 

podkladov, ako je stav registra C KN a stav v registri C KN).  

 

      V grafickom znázornení sa podľa normy STN 01 3411 [10] používajú tieto druhy čiar 

a mapových značiek: 

- doterajší stav – tenká, plná, čierna čiara s hrúbkou 0,18 mm, 

- nový stav – tenká, plná, červená čiara s hrúbkou 0,18 mm, 

- rám mapových listov – tenká, čierna, čiarkovaná čiara s hrúbkou 0,18 mm, s dĺžkou 

čiarok 5 mm a veľkosťou medzier 2 mm; rovnobežne s čiarou sa uvedie označenie 

mapových listov, 

- práva k nehnuteľnostiam vyjadrené z iných grafických podkladov ako z katastrálnej 

mapy – tenká, čierna, čiarkovaná čiara s hrúbkou 0,18 mm, s dĺžkou čiarok 1 mm 

a veľkosťou medzier 1 mm, 

- nezreteľné hranice v teréne, vlastnícke hranice vedené cez technické objekty – 

tenká, čierna (nový stav – červená), bodkočiarkovaná čiara s hrúbkou 0,18 mm, 

s dĺžkou čiarok 1 mm a veľkosťou medzier 0,8 mm, 
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- vecné bremeno alebo iné obmedzenie vlastníckeho práva – tenká, červená, 

bodkočiarkovaná čiara s hrúbkou 0,18 mm, s dĺžkou čiarok 3 mm a veľkosťou 

medzier 1,3 mm (ak sa GP vyhotovuje na zriadenie vecného bremena na priznanie 

uloženia inžinierskych sietí, použijú sa príslušné značky normy pre inžinierske siete 

a bodkočiarkovanou čiarou sa zobrazí aj ochranné pásmo), 

- lomové body hraníc nehnuteľností označených medzníkmi – čierny (nový stav – 

červený) krúžok s priemerom 1,0 mm s bodkou, 

- parcelné čísla – čierne (nový stav – červené) s výškou číslic 2,0 mm, 

- parcelné čísla z iných podkladov ako z katastrálnej mapy – čiernou farbou 

v zátvorke, 

- značky druhov nových pozemkov – červenou farbou podľa platného značkového 

kľúča, nad nové parcelné číslo, ak je to možné alebo vedľa prečiarknutej neplatnej 

značky druhu pozemku, 

- neplatná kresba – ruší sa dvomi krátkymi červenými čiarami, kolmo na rušenú 

čiaru,  

- rušené slučky – prečiarknu sa dvomi krátkymi červenými čiarami rovnobežnými so 

smerom hranice, 

- rušené značky druhov pozemkov – prečiarknu sa vodorovnou červenou čiarou, 

- rušené parcelné čísla – prečiarknu sa červenou čiarou rovnobežnou s rušeným 

parcelným číslom (ak je v tvare zlomku, osobitne sa prečiarkne kmeňové číslo 

i podlomenie); ak nové parcelné číslo vzniká podlomením, doterajšie parcelné číslo 

sa na zobrazenie nového nepoužíva, ale zruší sa; ak sa oddeľuje nová parcela 

z doterajšej parcely, doterajšie parcelné číslo sa ponechá zvyšku pôvodnej parcely; 

ak doterajšie parcelné číslo ešte nebolo podlomené, prvé podlomenie sa priradí 

zvyšku doterajšej parcely s najväčšou výmerou; parcelné čísla z iných podkladov 

ako katastrálnej mapy sa neprečiarkujú, 

- diely parciel sa označia čiernou farbou arabským číslicami s výškou 2,0 mm 

v krúžku (pre účely spisovania zmlúv, verejných listín alebo rozhodnutí o odčlenení 

pozemkov z poľnohospodárskeho pôdneho fondu), 

- merané kontrolné omerné miery nových hraníc a doterajších hraníc, na ktorých sú 

nové podrobné body, sa kreslia čiernou farbou s výškou 1,5 mm a vkladajú sa 

medzi pomlčky; ak omernú mieru nie je možné v teréne overiť, uvedie sa n.m., 
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- čísla nových podrobných bodov so súradnicami v S-JTSK sa označujú čiernou 

farbou s výškou 1,5 mm, 

- ak sa hranica v katastrálnej mape zhoduje s hranicou z iného grafického podkladu, 

prioritne sa zobrazí hranica z katastrálnej mapy a čiarkovaná čiara hranice z iného 

grafického podkladu sa odsunie o 1 mm a zobrazí sa v okolí lomových bodov, 

- grafické znázornenie je orientované na sever; ak je tomu inak, sever sa vyznačí 

smerovou ružicou, 

- ak riešené parcely zasahujú do viac katastrálnych území, GP sa vyhotoví pre každé 

katastrálne územie zvlášť; názvy katastrálnych území sa v grafickom znázornení 

kreslia rovnobežne s priebehom hranice katastrálneho územia, 

- ak mierka grafického znázornenia neumožňuje dostatočnú podrobnosť, môže sa 

vytvoriť detail príslušnej časti s označením rovnakým, veľkým písmenom abecedy, 

- pre GP na zriadenie vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych 

sietí, sa údaje o výške sietí alebo hĺbke uloženia podzemných vedení do grafického 

znázornenia neuvádzajú, 

- ak sa GP zhotovuje len na účel odňatia časti pozemku z poľnohospodárskeho 

pôdneho fondu alebo na vyňatie z lesného pôdneho fondu, práva k nehnuteľnostiam 

z iných podkladov sa nezobrazujú. 

 

1.7.3 Výkaz výmer 

 

     Výkaz výmer parciel a dielov je zostava, do ktorej sa zadávajú parcelné čísla, výmery 

parciel a dielov, druhy pozemkov, spôsob využívania nehnuteľností, súpisné čísla stavieb, 

čísla listov vlastníctva a čísla vložiek z pozemkovej knihy (PK vložiek), mená, priezviská 

a adresy, prípadne názvy a sídla nových vlastníkov alebo držiteľov, nájomcov a poznámky 

týkajúce sa zhotovovaného GP a kontrolné súčty výmer [11]. 

     Výkaz výmer sa skladá z doterajšieho stavu, zmien a nového stavu. 

 

     Parcela registra C KN je parcela, ktorej hranice sú v teréne viditeľné a zobrazené 

v katastrálnej mape. 
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     Parcela registra E KN je parcela, ktorá je zapísaná v KN, ale nie je zobrazená 

v katastrálnej mape; je pôvodná parcela z pozemkovej knihy, ktorej hranice nie sú v teréne 

viditeľné a prevažne sa nachádzajú v extraviláne obce a sú zlúčené do väčších celkov. 

 

     Výkaz výmer musí vždy vychádzať z doterajšieho platného právneho stavu dotknutých 

nehnuteľností. Ak práva k nehnuteľnostiam registra C KN dotknutých zmenou nie sú 

zapísané na liste vlastníctva (LV), je nutné identifikovať a kvantifikovať práva 

k zodpovedajúcim nehnuteľnostiam, ktoré sú evidované v údajoch o parcelách registra 

E, pozemkovej knihe, železničnej knihe, operáte pozemkových reforiem, rozsudkoch 

súdov a iných. 

     V GP sa takýto stav rieši: 

a. ak parcela registra C v doterajšom stave je evidovaná na LV v súbore 

popisných informácií, , vo výkaze výmer sa rieši „stav právny je totožný 

s registrom C KN“, 

b. ak parcela registra C v doterajšom stave nie je evidovaná na LV v súbore 

popisných informácií, vo výkaze výmer sa rieši „stav právny“ a „stav podľa 

registra C KN“, 

c.  ak GP, ktorý sa použije pre účely pozemkových úprav, sa rieši podľa 

schváleného rozdeľovacieho plánu pozemkových úprav. 

     Keď sa v doterajšom stave nachádza parcela registra E, používa sa výkaz výmer 

s kolónkou KN-E v doterajšom stave. Keď sa v doterajšom stave vyskytuje 

pozemnoknižná parcela s tzv. hluchým LV, uvedie sa do stĺpca PK (parcela zo železničnej 

knihy ŽK).  

      Doterajší stav obsahuje číslo PK vložky alebo LV, číslo pozemnoknižnej parcely alebo 

parcely registra C, výmeru a druh pozemku. Môžu sa tu uviesť aj iné verejné listiny alebo 

listiny o právach k nehnuteľnostiam, ktoré neboli zapísane v pozemkovej knihe, 

pozemkovom katastri, ani v KN (komasačný hárok, prídelová listina a iné). Doterajší stav 

môže obsahovať aj číslo LV a aj číslo PK vložky, ak časť práv k parcele registra E je 

zapísaná na LV a časť je evidovaná v pozemkovej knihe, alebo ak je evidovaná na 

hluchom LV. 
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      Ak sú výmery v pozemkovej knihe chybné, uvedie sa výmera z parcelného protokolu 

alebo sa výmera neuvedie, pokiaľ parcelný protokol nie je k dispozícii, čo sa spomenie 

v poznámke. Výmera v siahovej miere sa prevedie na plošnú metrickú mieru. 

 

     V časti zmeny sa označia diely parciel arabskými číslami, uvedú sa výmery dielov 

parciel, ich odčlenenie od pôvodných parciel a pričlenenie k novým parcelám. 

      Skrz diely sa vo výkaze výmer rieši: 

a. Stav právny, 

b. Stav podľa registra C KN, ak sa vytvorí nová parcela zlúčením viacerých druhov 

pozemkov, prípadne ak sa vytvorí nová parcela so zmeneným druhom pozemku 

z viacerých pôvodných parciel, 

c. Stav právny je totožný s registrom C KN, ak je nutné sprehľadniť väzbu medzi 

parcelami v doterajšom stave a v novom stave pre účely spísania listín, prípadne 

rozhodnutí a súhlasov príslušných orgánov ochrany poľnohospodárskeho alebo 

lesného pôdneho fondu. 

 

      Nový stav obsahuje čísla nových a doterajších parciel po navrhovanej zmene, ich nové 

výmery, druhy pozemkov, spôsob využívania nehnuteľností v zátvorke, meno, priezvisko 

a adresa navrhovaného nového vlastníka. 

      Nový stav je vytváraný podľa zásad: 

a. meno, priezvisko a adresa v novom stave má informatívny charakter; nie sú 

záväzné pre spísanie listiny, 

b. v stĺpci vlastník, adresa sa k zvyškovým parcelám uvedie text „doterajší“, 

c. ak sa viackrát po sebe nachádza rovnaký údaj v stĺpci vlastník, adresa, použije sa 

skratka „detto“,  

d. ak sa stav právny rieši osobitne, potom sa v stave podľa registra C KN v stĺpci 

vlastník, adresa k novej identickej parcele uvedie text „ako v stave právnom“. 

      Pre každý riešený stav sa osobitne spraví kontrolný súčet výmer parciel. 

      Poznámky k údajom vo výkaze výmer sa umiestňujú v dolnej časti tlačiva. 

      Ak je predmetom GP zlučovanie alebo zmena druhov pozemkov, pričom na zápis do 

KN je potrebný súhlas na zmenu druhu pozemku alebo rozhodnutie orgánu ochrany 
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poľnohospodárskeho pôdneho fondu o odňatí alebo lesného pôdneho fondu o vyňatí, je 

možné vytvorenie nových parciel riešiť takto: 

a. v stave podľa registra C KN sa vyčíslia diely druhov pozemkov, pod výkaz výmer 

sa umiestni poznámka o potrebe doloženia rozhodnutia orgánu ochrany pôdy, 

b. z dielov sa vytvoria samostatné parcely. 

 

1.8 Autorizačné overenie GP 

 

      Autorizačné overenie GP realizuje autorizovaný geodet a kartograf alebo znalec 

v odbore geodézie a kartografie, ktorý má osobitnú odbornú spôsobilosť [11]. 

      Osoba vykonávajúca autorizačné overenie preskúma náležitosti  GP, či svojou kvalitou 

a presnosťou meračských, zobrazovacích a výpočtových prác zodpovedajú predpisom. 

Overením berie autorizovaný geodet spoluzodpovednosť za správnosť údajov, za 

náležitosti a presnosť meračských, výpočtových a zobrazovacích prác, za správnosť 

vyhotovenia GP v elektronickej forme, za správnosť číslovania nových geodetických 

bodov, novonavrhovaných parciel a záznamu podrobného merania zmien. 

      Autorizačne sa overia všetky prvopisy geometrického plánu a záznam podrobného 

merania zmien. 

 

1.9 Úradné overenie GP 

 

      Na úradné overenie sa predkladá autorizačne overený GP príslušnému katastrálnemu 

odboru okresného úradu, minimálne v štyroch prevedeniach, pričom jeden prvopis zostáva 

na katastrálnom odbore okresného úradu [11]. 

 

        Spolu s GP sú úradne overené: 

- záznam podrobného merania zmien, 

- operát zriaďovania novourčených geodetických bodov, 

- zoznam súradníc novourčených podrobných bodov, 

- výpočet výmer parciel a dielov, 

- oznámenie o zistených nedostatkoch geodetických bodov. 
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      Vyhotoviteľ geometrického plánu odovzdáva GP aj v elektronickej forme 

v predpísanej štruktúre, vrstvách a výmennom formáte *vgi pre aktualizáciu súboru 

geodetických informácií a vo výmennom formáte *xml pre aktualizáciu súboru popisných 

informácií. 

      Osoba s príslušnou odbornou spôsobilosťou poverená vykonávať úradné overovanie 

GP katastrálnym odborom okresného úradu preskúma súlad údajov KN v GP s platnými 

údajmi KN, súlad označenia nových parciel, ceruzkový zákres novonavrhovaného stavu do 

katastrálnej mapy a ďalšie náležitosti. 

      Ak sú údaje v GP v nesúlade s údajmi v KN, katastrálny odbor vráti GP bez úradného 

overenia s protokolom o kontrole, ktorý obsahuje zistené nedostatky.  

      Ak je GP v súlade s predpismi, zamestnanec katastrálneho odboru okresného úradu 

v príslušnej časti popisného poľa plánu v mene katastrálneho odboru okresného úradu GP 

úradne overí doložkou „Úradne overené podľa § 9 zákona NR SR č. 215/1995 Z.z. 

o geodézii a kartografii“, menom, priezviskom a svojím podpisom, dátum a odtlačkom 

okrúhlej pečiatky, číslom z registra overených geometrických plánov, na všetkých 

výtlačkoch GP. 

      Úradné overenie podlieha lehote 7 pracovných dní odo dňa odovzdania GP, ktorý 

obsahuje menej ako dvadsaťpäť novovytvorených parciel alebo pre líniové stavby kratšie 

ako 1,5 km. 

      GP pre stavbu diaľnice a pre pozemkové úpravy platí lehota 15 pracovných dní odo 

dňa podania GP. 

      V lehote 30 pracovných dní odo dňa podania GP katastrálny odbor okresného úradu 

úradne overí plán, ktorý rieši minimálne dvadsaťpäť novovytvorených parciel. 
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2 MERANIE ZMIEN V TERÉNE 

 

      Meranie zmien pre účely katastra nehnuteľností upravujú Smernice na meranie 

a vykonávanie zmien v súbore geodetických informácií katastra nehnuteľností 

S 74.20.73.43.20 [12]. 

      Predmetom meračských prác je zameranie skutočného stavu a zmien hraníc 

katastrálnych území, zastavaných území obcí, pozemkov, ochranných pásiem chránených 

objektov, rozsahu vecného bremena, objektov základnej bázy údajov pre geografický 

informačný systém a hraníc stavieb.  

      Predmetom merania sú aj podrobné geodetické body a pomocné meračské body, ktoré 

zhusťujú meračskú sieť potrebnú pre podrobné meranie.  

      Meračské práce sa vykonávajú tak, aby ich výsledok bol presne zobrazený a spojený 

s obsahom katastrálnej mapy alebo mapy určeného operátu a tiež, aby zabezpečili určiť 

súradnice lomových bodov predmetov merania v platnej národnej realizácii systému JTSK 

[7]. 

      Ak sa na doterajšej hranici vkladá bod novej hranice do priamky, zamerajú sa body 

tvoriace túto doterajšiu hranicu, s výnimkou, ak ide o hranicu medzi pozemkami jedného 

vlastníka, alebo táto hranica zaniká. 

      Čísla a súradnice bodov, ktoré tvoria hranicu pozemkov a boli zamerané v inom ZPMZ 

v S-JTSK, sa preberú po overení ich identity a presnosti porovnaním s novourčenými 

súradnicami. Ak nevyhovujú stanoveným kritériám, nepreberú sa a táto skutočnosť sa 

uvedie v technickej správe ZPMZ. 

      Zmeny sú merané terestrickými, satelitnými a fotogrametrickými metódami. 

      Pred meračskými prácami pre vyhotovenie geometrického plánu vlastník alebo iná 

oprávnená osoba trvalo alebo dočasne označí lomové body hraníc. Ak lomové body novej 

alebo zmenenej parcely nie sú trvalo označené, vlastník alebo iná oprávnená osoba ich 

trvalo označí v lehote do 30 dní od doručenia rozhodnutia o vklade alebo oznámenia 

o zápise práva do katastra nehnuteľností záznamom. 
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2.1 Identické body 

 

      Identické body sú jednoznačne identifikovateľné podrobné body v teréne a zobrazené 

v katastrálnej mape, ktoré sa používajú na zobrazenie a spojenie výsledku merania 

s obsahom mapy. Ako identické body sa môžu použiť aj pevné body PPBP [7]. 

      Overenie identických bodov katastrálnom území s nečíselnou katastrálnou mapu sa 

uskutoční určením ich polohy alebo odmeraním vzdialenosti identického bodu od 

minimálne dvoch identických bodov a ich porovnaním s údajmi v súbore geodetických 

informácií.  

      Body sa pokladajú za identické, ak sú dodržané kritériá presnosti stanovené vyhláškou 

[7] v prílohe č. 13.  

      Overenie identických bodov v katastrálnom území s číselnou katastrálnou mapou sa 

zabezpečí určením polohovej odchýlky ∆p medzi polohou bodu pri pôvodnom meraní 

obsahu mapy a polohou identického bodu pri meraní pomocou aktívnych geodetických 

základov s využitím základnej transformácie.  

      Polohová odchýlka sa vyráta  

∆ = ∆ + ∆ , 

 

kde ∆x a ∆y sú súradnicové rozdiely bodov z pôvodného merania a z merania 

v podmienkach globálnych navigačných satelitných systémov a transformované do S-

JTSK základnou transformáciou. Polohová odchýlka je kritérium posudzovania 

súradnicových rozdielov a má hodnotu ∆p = 0,24 m. 

 

2.2 Výsledky merania zmien 

 

      Medzi výsledky merania patria [12]: 

- namerané číselné údaje v teréne a 

- grafické znázornenie doterajšieho stavu a návrh zmien, 

ktoré sa zaznačujú do záznamu podrobného merania zmien (ZPMZ). 

      Zápisník v ZPMZ môže nahradiť výstup z pamäťového média s číselnými údajmi 

merania zmien v predpísanom usporiadaní. 
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2.3 Spracovanie výsledkov merania zmien a ich 

dokumentácia 

 

      Spracovanie výsledkov merania zmien predstavuje určenie [12]: 

- súradníc lomových bodov nových a zmenených hraníc nehnuteľností a hraníc 

rozsahu vecného bremena, 

- súradníc identických lomových bodov nezmenených hraníc nehnuteľností, 

- súradníc bodov meračskej siete a identických bodov, 

- výmer riešených parciel a dielov parciel. 

 

      Dokumentácia výsledkov merania zmien zahŕňa: 

- operát novourčených pevných bodov PPBP, ak boli určované, 

- ZPMZ, 

- zoznam súradníc novourčených bodov podrobného merania, 

- výpočet výmer parciel a dielov. 

 

      Dokumentácia sa odovzdáva príslušnému katastrálnemu odboru okresného úradu. 

 

2.4 Overenie výsledkov merania zmien 

 

      Ak výsledky merania budú použité pre spracovanie geometrického plánu, súčasne sa 

overia na príslušnom katastrálnom odbore okresného úradu, pričom podliehajú aj 

autorizačnému overeniu, ktoré sa vykoná pred odovzdaním dokumentácie katastrálnemu 

odboru. Autorizačné overenie sa vyznačí v popisnom poli ZPMZ doložkou „Náležitosťami 

a presnosťou zodpovedá predpisom.“ s uvedením dátumu overenia, mena 

overovateľa, jeho podpisu a odtlačku pečiatky [12]. 

      Ak výsledky merania zodpovedajú predpisom, katastrálny odbor vykoná úradné 

overenie  v popisovom poli ZPMZ doložkou „Úradne overené podľa § 9 zákona NR SR č. 

215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii.“ s uvedením dátumu overenia, mena overovateľa 

a jeho podpisu, čísla registra (G 5) a odtlačky okrúhlej pečiatky katastrálneho odboru. 
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2.5 Podklady merania zmien v teréne 

 

      Primárnym podkladom merania zmien je katastrálna mapa. Pre prácu v teréne slúži 

pracovná mapa alebo kópia katastrálnej mapy. Ďalším podkladom sú doterajšie záznamy 

podrobného merania zmien, meračské náčrty, údaje o geodetických bodoch, zoznamy 

súradníc podrobných bodov, geodetické údaje referenčných bodov geodetických základov 

a údaje Slovenského priestorového observačného systému [7]. V katastrálnych územiach 

s vektorovou katastrálnou mapou, sa použije kópia súboru vektorovej katastrálnej mapy vo 

formáte *.vgi [12]. 

      Na vyhotovenie grafického znázornenia doterajšieho stavu a návrhu zmien sa ako 

podklad použije kópia alebo zväčšenina katastrálnej mapy. 

 

2.6 Meračská sieť 

 

      Meračská sieť je geometrickým základom podrobného merania zmien v teréne, ktorú 

tvoria body geodetických základov, podrobné geodetické body a pomocné meračské body, 

ktorých poloha je určená súradnicami v platnom súradnicovom systéme JTSK pripojením 

na body Štátnej priestorovej siete alebo na body určené prostredníctvom Slovenskej 

priestorovej observačnej služby SKPOS [7]. 

      Tvar a veľkosť meračskej siete závisí od veľkosti meranej zmeny a od existujúcich 

terénnych podmienok a od zvolenej metódy podrobného merania. Orientácie meračskej 

siete musia byť dostatočne dlhé. 

 

      Geodetické základy tvoria pasívne a aktívne geodetické základy [8]. 

 

      Pasívne geodetické základy predstavujú geodetické body, ktorých parametre sú 

stanovené aspoň v jednom záväznom geodetickom systéme. Tvoria ich tieto siete: 

- Štátna priestorová sieť pre národnú realizáciu Európskeho terestrického 

referenčného systému ETRS-89, 

- Štátna trigonometrická sieť s alfabetickým kódom pre národnú realizáciu systému 

JTSK, 
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- Štátna nivelačná sieť s alfabetickým kódom pre národnú realizáciu Baltského 

výškového systému po vyrovnaní Bpv a Európskeho výškového referenčného 

systému EVRS, 

- Štátna gravimetrická sieť s alfabetickým kódom pre národnú realizáciu 

Gravimetrického systému S-Gr. 

 

      Aktívne geodetické základy predstavuje permanentná lokalizačná služba – Slovenská 

priestorová observačná služba. Stanice Slovenskej priestorovej observačnej služby (viď. 

obr. 2.1) sú udržiavané na vybraných bodoch Štátnej priestorovej siete, ktorých prevádzku 

zabezpečuje Geodetický a kartografický ústav [1]. 

 

 
Obr. 2.1 – Permanentné stanice SKPOS 

 

      Služby poskytované SKPOS: 

• SKPOS-dm – diferenciálne korekcie pre kódové merania pre navigáciu a určovanie 

polohy v reálnom čase s presnosťou 1 m – 0,2 m, 

• SKPOS-cm – fázové meranie opravené o systematické vplyvy na presné určovanie 

polohy v reálnom čase s presnosťou max. 20 mm, 
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• SKPOS-mm – kódové a fázové meranie na veľmi presné určovanie polohy v post-

processingu s presnosťou 20 mm – 0,5 mm. 

 

2.7 Metódy podrobného merania zmien 

 

      Medzi základné metódy merania podrobných bodov patria [12]: 

- polárna metóda – používa sa v prehľadnom členitom teréne s väčšími výškovými 

rozdielmi a v terénoch s hustou dopravou; 

- ortogonálna metóda – používa sa v neprehľadnom, málo členitom teréne s s nízkou 

dopravnou frekvenciou a môže sa použiť v kombinácii s polárnou metódou; 

- metóda pretínania – používa s v prehľadnom členitom a nedostupnom teréne s 

riedkou zástavbou, spravidla pri zmenách menšieho rozsahu; 

- meranie pomocou technológie globálneho navigačného satelitného systému 

(GNSS). 

 

      Platí, že nezáleží na použitej metóde merania, pokiaľ jej použitím dodržíme 

požadovanú presnosť podrobného merania v katastri nehnuteľností. Výber metódy merania 

pre účely katastra nehnuteľností vyplýva z použitého prístroja a pomôcok na meranie, 

štruktúry bodového poľa, reliéfu terénu a tvaru pozemkov. Náklady na zameranie by mali 

byť v súlade s cenou za vykonanú prácu. 

 

      Kontrola podrobného merania sa realizuje súčasne s podrobným meraním kontrolnými 

omernými mierami medzi dvomi susednými bodmi hranice pozemku, stavby alebo 

krížovými mierami, ktoré sa uvedú v meračskom náčrte. Pri meraní omerných a krížových 

mier do 50 m sa použije pásmo, nad 50 m diaľkomer. Kontrolné meranie sa môže vykonať 

aj iným nezávislým meraním napr. z iného z stanoviska, čo sa uvedie v zápisníku 

s poznámkou kontrolovaného bodu v skratke „kontr.“. 
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3  ZÁZNAM PODROBNÉHO MERANIA ZMIEN 

 

      Údaje podrobného merania zmien sa zaznamenávajú do záznamu podrobného merania 

zmien. Číslo ZPMZ, parcelné čísla novovytváraných parciel a čísla nových  podrobných 

geodetických bodov na vyžiadanie pridelí katastrálny odbor okresného úradu [12]. 

 

3.1 Časti ZPMZ 

 

      ZPMZ je tvorené z týchto častí [7]: 

• popisného poľa, 

• grafického znázornenia doterajšieho stavu nehnuteľností a návrh 

zmien,   

• technickej správy. 

      Záznamy podrobného merania zmien sa číslujú priebežne v každom katastrálnom 

území od čísla 1 po 9999. Ak bol operát katastra v katastrálnom území vyhotovený novým 

mapovaním, číslovanie ZPMZ postupuje za posledným číslom z mapovania [12]. 

 

3.1.1  Popisné pole 

 

      Na zhotovenie ZPMZ sa používa tlačivo ÚGKK SR (obr.). Obsahuje popisné pole, 

priestor pre grafické znázornenie, v spodnej časti klauzulu, v ktorej objednávateľ svojím 

podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený s priebehom a označením hraníc pozemkov 

v teréne (viď. obr. 3.1). Na rube je technická správa. Ak je grafický znázornenie väčšie ako 

formát A4, poskladá sa do formátu A4 [12]. 

 

      Popisné pole pozostáva z týchto údajov: 

- všeobecné údaje – kraj, okres, obec, katastrálne územie;  

- údaje o meraní zmeny – kto, kedy a akým prístrojom zmenu zameral; 

- organizačné údaje o spracovaní zmeny – číslo ZPMZ, číslo GP; 

- údaje o katastrálnom operáte na spracovanie zmeny a potvrdenie ich pridelenia – 

počet nových bodov, čísla nových parciel, číslo mapového listu; 
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- autorizačné overenie; 

- úradné overenie a číslo položky výkazu zmien. 

 

3.1.2 Grafické znázornenie 

 

      Grafické znázornenie doterajšieho stavu a návrh zmien obsahuje [12]: 

- kresbu doterajšieho stavu polohopisu katastrálnej mapy tenkou čiernou čiarou, 

- kresbu nového stavu polohopisu tenkou červenou čiarou, znaky zlúčenia, druhov 

pozemkov a prečiarknutie zrušených hraníc dvojitou čiarkou, 

- body PPBP s číslami ležiace v grafickom znázornení a orientácie na body ležiace 

mimo rozsahu grafického znázornenia označené červenou čiarkovanou čiarou so 

šípkou a číslom body, na ktorý sa orientuje, 

- spojnica bodov meračskej siete sa kreslia hrubšou čiarkovanou červenou čiarou, 

- čísla novourčených bodov majú červené vlastné čísla, 

- doterajšie čísla parciel a značky druhov pozemkov sú čierne a nové červenej, 

- kontrolné omerné, resp. krížové miery čiernou farbou, 

- údaje pre spracovanie zmeny, spôsob využívania nových pozemkov a stavieb, 

súpisné čísla a údaje o nadobúdateľovi nehnuteľnosti, 

- názvy ulíc, námestí, významných stavieb, vodných tokov, obcí, 

- murované budovy sa vyplnia bledočervenou farbou a horľavé budovy žltou farbou, 

- mierka grafického znázornenia, 

- značka severu červenej farby, 

- rámy mapového listu s číslami mapových listov prechádzajúcich grafickým 

znázornením. 

 

       Grafické znázornenie sa zhotoví v takej mierke a veľkosť písmen a číslic v rozsahu  

1,5 - 3 mm sa vyberie tak, aby zabezpečili prehľadnosť a čitateľnosť kresby. Lokálne 

prehustenie polohopisu sa vykreslí vo väčšej mierke ako detail s označením príslušnej časti 

a detailu veľkým písmenom abecedy. 
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Obr. 3.1 – Popisné pole záznamu podrobného merania zmien 
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3.1.3 Technická správa 

 

      Technická správa sa skladá z týchto častí: 

1. názov  

- Technická správa, číslo ZPMZ, názov katastrálneho územia, číslo zákazky 

geometrického plánu, 

2. zoznam súradníc daných bodov v platnej realizácii JTSK  

- body platnej katastrálnej mapy, 

- body meračskej siete a pomocné meračské body a podrobné body z iných ZPMZ, 

-  geodetické údaje o bodoch, 

3. záznam určenia súradníc bodov – zápisník meraných veličín s výpočtom súradníc 

bodov 

- súradnice bodov určených metódou GNSS, 

- súradnice bodov určených terestrickými metódami, 

- súradnice bodov určené kartometricky, 

- poznámka k bodu, v ktorej sa uvedie, či ide o identický bod, overený bod alebo 

kontrolný charakter merania bodu, 

4. výpočet výmer parciel a dielov parciel  

- výpočet sa uvedie pre každú parcelu a diel samostatne, 

- musí zahŕňať číslo parcely alebo dielu, zoznam lomových bodov hranice parcely 

v poradí a výmeru v m2, 

- môže obsahovať aj súradnice lomových bodov, omerné miery a výmeru pred 

zaokrúhlením, 

5. výsledky overenia dosiahnutej presnosti  

- uvedie sa spôsob overenia dosiahnutej presnosti, 

- a klauzula „Presnosť určenia súradníc zodpovedá predpisom.“, 

6. ďalšie skutočnosti 

- spôsob pripojenia meračskej siete – dátum a čas pripojenia k SKPOS s uvedením 

prihlasovacieho mena; použitá referenčná stanica umiestnená na bode Štátnej 

priestorovej siete alebo na podrobnom geodetickom bode, 

- výpočet transformácie, 

- dátum vyhotovenia technickej správy a podpis zhotoviteľa. 
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4 GEOMETRICKÝ PLÁN V KATASTRÁLNOM ÚZEMÍ NOVÁ 

BYSTRICA 

 

      Cieľom tejto diplomovej práce je vyhotovenie geometrického plánu na zameranie 

novostavieb na vydanie kolaudačného rozhodnutia, na oddelenie pozemkov a na odňatie 

z poľnohospodárskeho pôdneho fondu na základe objednávky vlastníka dotknutých 

parciel.  

      Podľa stavebného zákona [4] dokončenú stavbu spôsobilú na samostatné užívanie, 

pokiaľ táto stavba vyžadovala stavebné povolenie, možno užívať len na základe vydaného 

kolaudačného rozhodnutia. Súčasťou návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia je aj 

geometrický plán na zameranie stavby, pokiaľ nedošlo k zmene vonkajšieho ohraničenia 

stavby. 

      Pred samotným vyhotovením geometrického plánu je potrebná príprava, ktorá zhŕňa 

rekognoskáciu terénu, vyhľadanie podkladov a meranie zmien v teréne. 

 

4.1 Katastrálne územie Nová Bystrica 

 

      Nová Bystrica je slovenská obec v okrese Čadca v Žilinskom samosprávnom kraji, 

ktorá leží v severozápadnej časti Slovenska na rozhraní Slovenských Beskýd a Kysuckej 

vrchoviny v údolí rieky Bystrica. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1661 [15]. 

      Rozloha katastrálneho územia po zlúčení zátopových obcí Riečnica a Harvelka je 

12 526 ha a celé územie sa rozprestiera v nadmorskej výške od 500 do 1 226 m n. m.  

      Súčasťou obce je národopisná expozícia kysuckej dediny v prírode vo Vychylovke, kde 

sa nachádza aj úzkokoľajná historická železnička vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. 

V zátopovej oblasti bývalých susedných obcí Riečnica a Harvelka je vybudovaná vodná 

nádrž Nová Bystrica, ktorá zásobuje pitnou vodou okresy Čadca, Kysucké Nové Mesto 

a Žilina. 

 



     Bc. Petra Tatarková: Geometrický plán v katastrálním území Nová Bystrica   

2014                                                                                                                                                   29 
 

 
Obr. 4.1 – Katastrálne územie Nová Bystrica s vyznačením záujmovej lokality 

 

4.2 Meraná lokalita  

 

      Meraná lokalita sa rozprestiera v mierne svahovitom teréne (viď. obr. 4.2) 

a v katastrálnej mape je zobrazená na jednom mapovom liste Oravská Lesná 8-8/2. 

Predmetom merania boli novostavby a terénne úpravy v zastavanom areáli s obytno-

rekreačnou funkciou; konkrétne išlo o novostavby rodinných domov, tenisového ihriska, 

pivnice, garáže, protipožiarnej nádrže, bazéna, technickej budovy bazéna a altánkov. 

      Zmena sa dotkla týchto pôvodných parciel registra C KN: 11925/2 (LV 607), 11928/2, 

11929/1, 11929/2, 11931, 11932, 11933, 11934, 12008 a 12009 (LV 1349). 

      Zameraná oblasť, sa pred zástavbou nachádzala v zastavanom území obce a po 

dokončení stavby sa už nachádza mimo zastavaného územia obce v dôsledku 

prebiehajúceho registra obnovenej evidencie pozemkov (ROEP) v katastrálnom území 
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Nová Bystrica, v rámci ktorého bola zmenená hranica zastavaného územia obce. Z tohto 

dôvodu sa dodatočne vyhotovil geometrický plán aj za účelom odňatia z PPF. 

 

 
Obr. 4.2 – Záujmová lokalita 

 

4.3 Podklady pre spracovanie GP 

 

      Podklady pre zhotovenie geometrického plánu bolo potrebné získať na katastrálnom 

odbore Okresného úradu v Čadci zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických 

informácií. Katastrálny odbor poskytol číselnú vektorovú katastrálnu mapu katastrálneho 

územia Nová Bystrica vo výmennom formáte KN841633_1_1.vgi (viď. obr. 4.3) a údaje 

o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách (BPEJ) vo výmennom formáte 

BJ841633.vgi (viď. obr. 4.4).  

      Výpisy z listov vlastníctva č. 607 a 1349 na riešené parcely registra C KN boli získané 

z internetového portálu katastra nehnuteľností [16], ktoré sa nachádzajú v prílohe 1. Výrez 

z vektorovej katastrálnej mapy a výrez z vektorovej mapy BPEJ na podklade vektorovej 

katastrálnej mapy sú v prílohe 2. 

      Na žiadosť katastrálny odbor pridelil údaje katastrálneho operátu potrebné pre 

vyhotovenie GP: 

- číslo ZPMZ – 1561, 
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- parcelné čísla novovytváraných parciel – 11925/3, 11925/4, 11925/5, 11925/6, 

11929/4, 11929/5, 11929/6, 11929/7, 11929/8, 11931/1, 11931/2, 11932/1, 

11932/2, 11932/3, 11932/4, 11932/5, 11932/6, 11932/7, 11932/8, 11932/9, 

11933/1, 11933/2, 11933/3, 11933/4, 11933/5, 11933/6, 11934/1, 11934/2, 

11934/3. 

 

 
Obr. 4.3 – Vektorová katastrálna mapa  

 

 
Obr. 4.4 – Vektorová mapa BPEJ 
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      Pred zástavbou lokality bol na riešené parcely registra C KN vyhotovený geometrický 

plán č. 43461014 – 6/2008 (ZPMZ č. 1124 E) na určenie vlastníckych práv 

k nehnuteľnostiam, ktorý bol podkladom pre vytýčenie hraníc pozemkov v tejto lokalite 

a tiež bol použitý ako podklad pre zhotovenie geometrického plánu na vydanie 

kolaudačného rozhodnutia, ktorý je obsahom tejto diplomovej práce. 

 

4.4 Prístrojové vybavenie 

 

      Na podrobné meranie zmien v teréne a určenie polohy pomocných meračských bodov 

bol použitý prístroj Trimble R4-3 (viď. obr. 4.5) založený na technológii GNSS 

s pripojením na referenčné stanice SKPOS vďaka dostatočnému pokrytiu rádiovým 

signálom GPRS. Konkrétne bola použitá metóda merania v reálnom čase (RTK). 

Zameranie stavieb bolo vykonané polárnou metódou pomocou totálnej stanice Leica 

TC605L (viď. obr. 4.6). 

 

      Technické parametre Trimble R4-3 [14]: 

- typ antény – R4-3 Internal, 

- výrobné číslo – 5320437015, 

- typ prijímača – dvojfrekvenčný, ktorý dokáže prijímať signály s frekvenciou L1 

a L2 NAVSTAR, GLONASS, 

- kontrolér – Trimble Slate, 

- presnosť merania: 

• statická metóda 

- poloha – 3 mm + 0,1 ppm, 

- výška – 3,5 mm + 0,4 ppm, 

• RTK metóda 

- poloha – 10 mm + 1 ppm, 

- výška – 20 mm + 1 ppm, 

- doba inicializácie ˂ 25 s, 

- napájanie – Li-lon batéria s prevádzkovým časom cca 11 hodín; možnosť externého 

napájania, 

- prevádzková teplota – -40°C – 65°C, 
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- hmotnosť – 3,7 kg RTK rover, batéria, výtyčka, kontroler a držiak, 

- komunikácia medzi roverom a kontrolérom prostredníctvom bluetooth. 

 

 
Obr. 4.5 – Trimble R4-3 

 

      Technické parametre Leica TC605L: 

- výrobné číslo – 502580, 

- presnosť merania dĺžok – 3 mm + 3 ppm, 

- presnosť merania uhlov – 5´´, 

- 28-násobné zväčšenie ďalekohľadu, 

- dosah merania dĺžok – 800 - 2000 m, 

- interná pamäť, 

- automatická korekcia kolimačnej chyby, chyby výškového indexu, zakrivenia 

Zeme, refrakcie a oprava sklonu,  

- LCD displej a jedna alfanumerická klávesnica, 

- prevádzková teplota – -20°C – 50°C, 

- hmotnosť – 4,3 kg. 
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Obr. 4.6 – Leica TC605L 

 

      Pomôcky: 

- statív Leica, 

- odrazný hranol Leica, 

- oceľové pásmo na vidlici dĺžky 50 m. 

 

4.5 Rekognoskácia terénu 

 

      Pred vlastným meraním zmien prebehla rekognoskácia terénu, ktorá sa uskutočnila dňa 

2.8.2013. Počas rekognoskácie bolo potrebné zistiť prítomnosť bodov PPBP a identických 

bodov, ktoré v danej lokalite neboli nájdené.  

      Preskúmalo sa, akým spôsobom boli stabilizované lomové body riešených parciel, a to 

stavbami, kovovým plotom, ohradenou stenou, obrubníkmi chodníkov a kolíkmi.  

      Určilo sa rozmiestnenie a stabilizácia bodov pomocnej meračskej siete 5001 – 5010 

tak, aby bola zabezpečená dobrá viditeľnosť a schopnosť zamerať všetky stavby, ktoré sú 

predmetom podrobného merania a určiť ich súradnice lomových bodov v platnej národnej 

realizácii súradnicového systému JTSK.  

      Tiež bola zistená skutočnosť, že meranie môže byť vykonané pripojením na aktívne 

geodetické základy, čo umožnil riedky porast a žiadna okolitá zástavba, ktorá by spôsobila 

zákryt pred signálom vysielaným z družíc. 
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4.6 Meračské práce v teréne 

 

      Meranie sa uskutočnilo dňa 03.08.2013 kombináciou metódy GNSS pomocou 

dvojfrekvenčného prijímača Trimble R4-3 a polárnej metódy pomocou totálnej stanice 

Leica TC605L.  

      Určenie súradníc podrobných bodov pôvodných a novourčených parciel a súradníc 

bodov pomocnej meračskej siete v platnej národnej realizácii súradnicového systému JTSK 

sa realizovalo satelitnou metódou merania GPS RTK s pripojením na sieť permanentných 

staníc na bodoch ŠPS prostredníctvom služby SKPOS (SKPOS_cm).  

      Pomocné meračské body 5001 – 5010 boli zvolené na začiatku merania. Body 5001 – 

5008 boli označené dočasnou stabilizáciou kolíkmi a body 5009, 5010 boli 

stabilizované klincami do kamennej dlažby. Následne bola určená ich poloha pomocou 

technológie GNSS. Stanoviská boli vybrané pre meranie podrobných bodov polárnou 

metódou, konkrétne pre meranie lomových bodov stavieb. 

 

      Predmetom podrobného merania boli: 

- novostavby rodinných domov, 

- terasy, 

- garáž, 

- technická budova bazéna, 

- bazén, 

- protipožiarna nádrž, 

- pivnica, 

- altánky, 

- tenisové ihrisko, 

- spevnené plochy ako cesty, chodníky, schodiská a  

- oplotenie pozemkov. 

 

      Overenie polohy bodov pôvodných parciel bolo uskutočnené priamym meraním 

súradníc, ktoré spĺňali kritérium polohovej odchýlky ∆p na posudzovanie súradnicových 

rozdielov (viď. tab. 4.1). Nové súradnice overovaných bodov sa uviedli v technickej správe 

ZPMZ v zozname súradníc meraných bodov s uvedením poznámky over. (viď. príloha 4). 
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Kontrolným meraním týchto bodov sa docielilo overenia správnosti ich polohy, pretože 

boli určené v predchádzajúcom geometrickom pláne. 

 

Tab. 4.1 – Príklad overovaných bodov v [m] 

Číslo bodu              Y                    X                ∆p 
29 0312 0423    420251.07    1156824.99       0.03 
29 1239 0001    420319.62    1156816.61       0.08 
29 1239 0002    420341.68    1156799.14       0.07 

29 1239 0003    420348.98    1156814.34       0.03 

29 0312 0461    420339.15    1156829.08       0.05 

29 0312 0846    420335.81    1156835.48       0.02 

 

4.6.1 Meranie technológiou GNSS 

 

      V geodetickej praxi sa čoraz viac aplikuje technológia globálneho určovania polohy 

GPS. GPS je globálny družicový navigačný systém na určovanie polohy, času a rýchlosti 

nezávisle na meteorologických podmienkach. Pre presné určenie polohy meraného bodu je 

potrebné poznať polohu aspoň štyroch družíc, ktoré musia mať vhodnú kompozíciu na 

sfére.  

       V súčasnosti je najlepšie prepracovaný americký družicový systém NAVSTAR GPS, 

ktorý bol pôvodne vyvinutý pre vojenské účely. Ruskou alternatívou družicového systému 

je GLONASS, ktorý je v mnohom podobný americkej verzii. Ďalším navigačným 

systémom je európsky systém Galileo, ktorý nie je ešte v prevádzke, no v budúcnosti je 

plánovaná jeho úplná nezávislosť od systémov NAVSTAR a GLONASS [2]. 

 

      Segmenty NAVSTAR GPS: 

 

• kozmický segment – je tvorený sústavou družíc rozmiestnených na šiestich 

obežných dráhach; sústavu družíc predstavuje 21 navigačných a 3 záložné družice; 

každá družica vysiela navigačnú správu, 

• riadiaci segment – je tvorený hlavnou riadiacou stanicou, štyrmi monitorovacími 

pozemnými stanicami, ktoré prijímajú dáta z družíc a posielajú ich hlavnej riadiacej 
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stanici, kde sú vypočítané efemeridy družíc, teda presné parametre obežných dráh 

družíc, ktoré sú následne vysielané do prijímačov GPS, 

• používateľský segment – je tvorený prijímačmi GPS, užívateľmi 

a vyhodnocovacími nástrojmi.  

 

      Metódy merania technológiou GNSS: 

 

      Na geodetické účely sa používajú relatívne metódy merania, ktoré vyžadujú dva a viac 

prijímačov. Súradnice nového bodu sa určia využitím simultánneho merania na bode, 

ktorého poloha je známa [1].  

 

• statická metóda – presnosť v polohe 5 – 10 mm, doba merania 20 – 60 minút, 

• rýchla statická metóda – doba merania 5 – 8 minút, 

• metóda Stop and Go – počas celého merania musí rover prijímať signály aspoň zo 4 

rovnakých družíc ako referenčná stanica, 

• meranie v reálnom čase (RTK GPS) – presnosť v polohe 10 – 30 mm, doba 

merania 10 – 60 sekúnd. 

 

      Vlastné meranie podrobných bodov a bodov meračskej siete a tiež kontrolné meranie 

bodov meračskej siete bolo prevedené metódou RTK GPS s pripojením na referenčnú 

stanicu SKPOS. RTK je formou relatívneho kinematického merania v reálnom čase. 

Vychádza sa z merania fáz nosnej vlny a pri spracovaní sa využívajú diferenciálne 

korekcie RTCM vysielané rádiovým signálom prostredníctvom protokolu NTRIP. 

      Prístrojové vybavenie sa skladá z referenčného, statického prijímača (permanentne 

observujúca stanica SKPOS na bode ŠPS) a z pohybujúceho sa prijímača (rover). Oba 

prijímače realizujú simultánne fázové meranie, medzi ktorými je telekomunikačné spojenie 

prostredníctvom modemov zabezpečujúce okamžitý prenos meraných dát referenčnej 

stanice do rovera. Výsledky merania sú k dispozícii ihneď v čase merania. 

      Pred meraním je potrebné uskutočniť inicializáciu „počas pohybu“, pri ktorej dochádza 

k vyriešeniu ambiguít na referenčnom bode. 
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      Softvéry pre metódu RTK poskytujú okrem možnosti práce v geocentrickom 

súradnicovom systéme ETRS-89 na elipsoide GRS-80 aj prácu v rovinnom súradnicovom 

systéme S-JTSK prostredníctvom transformácie medzi ETRS-89 a S-JTSK.  

      Pri založení zákazky v menu prístroja Trimble R4-3 bolo zvolené meranie súradníc 

s pripojením na službu SKPOS (výmenný formát RTCM_2.3), pričom samotné súradnice 

boli merané v systému ETRS-89 a tie boli automaticky prostredníctvom softvéru Trimble 

Access prepočítané na súradnice v systéme S-JTSK. Počas merania bol plynulý príjem 

signálu z 8 až 15 satelitov a PDOP nepresiahol hodnotu 4. Touto metódou bolo 

zameraných celkom 204 bodov, ktoré sú uvedené v časti technickej správy (viď. príloha 4). 

      Transformácia súradníc z realizácie ETRS-89 do realizácie S-JTSK pozostáva z dvoch 

krokov. Prvým krokom je prevod súradníc z realizácie ETRS-89 do realizácie JTSK03 na 

základe globálneho transformačného kľúča. Globálny transformačný kľúč je platný pre 

celú Slovenskú republiku. Sedem globálnych transformačných parametrov (viď. tab. 4.2) 

určených priestorovou podobnostnou transformáciou Burša – Wolfovým modelom sa 

použije na prevod z národnej realizácie ETRS-89 do národnej realizácie JTSK03 [8].  

      Druhým krokom je prevod súradníc z realizácie JTSK03 do realizácie S-JTSK, ktorý 

definuje Prevodná interpolačná tabuľka (základná transformácia) [7]. Realizácia S-JTSK je 

záväzná pre preberanie výsledkov geodetických a kartografických prác do KN. 

 

      Tab. 4.2 – Globálne transformačné parametre 

Translačné prvky 
dX dY dZ 

- 485.021 m - 169.465 m - 483.839 m 

Rotačné prvky 
ωX ωY ωZ 

7.786342″ 4.397554″ 4.102655″ 

Zmena mierky 
ds 

0.000000 ppm 

 

      Pri prevode elipsoidických výšok na normálne výšky sa používa digitálny výškový 

referenčný model s alfabetickým kódom DVRM. 

 

      Výhody SKPOS: 

 

- jeden rover GPS, 

- súradnice vztiahnuté k ETRS-89, 
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- nonstop prístup, 

- možnosť post-processingu, 

- vysoká spoľahlivosť, 

- krytie celého územia, 

- dostatočná presnosť pre geodetické účely. 

 

      Jednou z nevýhod merania technológiou GPS je závislosť na príjme signálu z družíc, 

čo podmieňuje meranie v otvorených priestoroch bez výškovej zástavby, teda neschopnosť 

merania v podzemí, v lesoch a v úzkych údoliach. 

 

4.6.2 Polárna metóda merania 

 

      Polárna metóda je založená na meraní polárnych prvkov, teda dĺžok medzi 

stanoviskom a podrobným bodom, a vodorovných uhlov medzi zámerou na známy pevný 

bod meračskej siete a podrobný bod. Stanovisko prístroja je zvolené na bode meračskej 

siete. Dĺžky sú merané diaľkomerom alebo pásmom v rozsahu jeho dĺžky.  

      Zameranie lomových bodov stavieb troch rodinných domov s terasami, pivnice, 

samostatne stojacej garáže, dvoch altánkov a technickej budovy bazéna sa uskutočnilo 

polárnou metódou z piatich stanovísk 5002, 5003, 5004, 5006 a 5009.  

     Merané údaje boli registrované do pamäte prístroja. Súradnice podrobných bodov boli 

vypočítané hromadne funkciou Spracovanie polárnej metódy dávkou v programe GEUS, 

ktoré sú uvedené v časti technickej správy (viď. príloha 4). 
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4.7 Presnosť meračských prác 

 

      Presnosť meračských prác a súradníc bodov je stanovená charakteristikami a kritériami 

presnosti [7]. 

 

4.7.1 Presnosť bodov meračskej siete 

 

      Overenie presnosti určenia súradníc bodov meračskej siete sa previedlo kontrolným 

meraním v ten istý deň na konci podrobného merania technológiou GNSS nezávislým 

meraním za rozdielnych podmienok. Súradnice pomocných meračských bodov boli 

získané ako aritmetický priemer prvého a kontrolného merania (viď. tab. 4.3), pričom 

charakteristika presnosti určenia súradníc nesmela prekročiť hodnotu základnej strednej 

súradnicovej chyby mxy = 0,04 m [8]. 

 

         Tab. 4.3 – Pomocné meračské body v [m] 

 Y1   X1  YK  XK  Y  X  

5001 420394.22 1156782.58 420394.24 1156782.58 420394.23 1156782.58 
5002 420366.42 1156797.14 420366.43 1156797.13 420366.43 1156797.14 
5003 420314.29 1156797.01 420314.30 1156797.03 420314.30 1156797.02 
5004 420276.93 1156784.96 420276.95 1156784.95 420276.94 1156784.96 
5005 420313.9 1156749.19 420313.91 1156749.17 420313.91 1156749.18 
5006 420217.75 1156816.00 420217.78 1156816.00 420217.77 1156816.00 
5007 420181.56 1156799.3 420181.54 1156799.31 420181.54 1156799.31 
5008 420363.42 1156951.42 420363.42 1156951.43 420363.42 1156951.43 
5009 420274.08 1156833.3 420274.06 1156833.33 420274.07 1156833.32 
5010 420340.77 1156839.78 420340.78 1156839.78 420340.78 1156839.78 

 

      Posúdenie presnosti určenia súradníc bodov 5001 – 5010 sa previedlo pomocou 

výberovej strednej súradnicovej chyby sxy, ktorá sa vyráta podľa vzťahu 

 

= 0,5 + , 
 

kde sx a sy sú stredné súradnicové chyby: 
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= ∑ . , 
= ∑ . , 

 

kde vxi a vyi sú rozdiely súradníc od priemernej hodnoty, n je počet meraní a k je 

koeficient; k = 2 pre kontrolné meranie s rovnakou presnosťou ako prvotné meranie. 

Pomocné meračské body 5001 – 5010 spĺňajú kritérium presnosti uxy = 2.mxy (viď. tab. 

4.4). 

 

       Tab. 4.4 – Testovanie presnosti meračských bodov v [m] 

vx1  vy1 vxK  vyK  sx  sy  sxy  

 5001 0.01 0 -0.01 0 0.01 0.00 0.01 
 5002 0.01 0 0 0.01 0.01 0.01 0.01 
 5003 0.01 0.01 0 -0.01 0.01 0.01 0.01 
 5004 0.01 0 -0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
 5005 0.01 -0.01 0 0.01 0.01 0.01 0.01 
 5006 0.02 0 -0.01 0 0.02 0.00 0.02 
 5007 -0.02 0.01 0 0 0.02 0.01 0.02 
 5008 0 0.01 0 0 0.00 0.01 0.01 
 5009 -0.01 0.02 0.01 -0.01 0.01 0.02 0.02 

 5010 0.01 0 0 0 0.01 0.00 0.01 

 

4.7.2 Presnosť podrobného merania 

 

      Presnosť podrobného merania je charakterizovaná základnou strednou súradnicovou 

chybou mxy súradníc x a y podrobných bodov [8]. 

      Charakteristikou relatívnej presnosti určenia súradníc dvojíc podrobných bodov je 

základná stredná chyba md dĺžky spojnice dvoch bodov určenej zo súradníc.  

      Dodržanie presnosti sa overuje testovaním meračských prác, ktoré sa vykonáva podľa 

STN 01 3410 [9]: 

- kontrolným meraním omerných mier alebo meraním dĺžok priamych spojníc bodov 

a ich porovnaním dĺžkami určenými zo súradníc, 

- kontrolným meraním súradníc bodov a ich porovnaním s pôvodnými súradnicami. 
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      Pre testovanie presnosti určenia súradníc podrobných bodov sa vyrátajú 

súradnicové rozdiely ∆x a ∆y, ak rozdiel súradníc z prvého a z kontrolného merania 

a následne výberová stredná súradnicová chyba sxy ako kvadratický priemer stredných 

súradnicových chýb sx a sy: 

= ∑∆. , 
= ∑∆. , 

 

kde koeficient k = 2. Presnosť vyhovuje, keď 

- polohová odchýlka ∆p ≤ 1,7.uxy (pre body s kódom kvality T = 3 - uxy = 0,14m [7]), 

- výberová stredná súradnicová chyba sxy ≤ 0,09 m pre výber 100 až 300 bodov sxy ≤ 

0,08 m pre výber viac ako 300 bodov. 

 

      Overenie presnosti určenia súradníc podrobných bodov sa previedlo kontrolnými 

omernými mierami v priebehu merania, ktoré sa uskutočnilo meraním oceľovým pásmom. 

Testovanie presnosti sa vykonalo vyrátaním rozdielu dĺžok ∆d 

 

∆ = − , 
 

kde dm je dĺžka určená zo súradníc bodov a dk je meraná dĺžka a vyrátaním základnej 

strednej chyby dĺžky md 

= . + 12+ 20, 
 

kde d je dlhšia z porovnávaných dĺžok a koeficient k = √2. uxy pre bod s nižšou kvalitou. 

Medzný rozdiel dĺžky ud = 2.md. Presnosť vyhovuje, ak  

- |∆ | < , 
- min. 60% odchýlok spĺňa |∆ | < . 
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      Testovaním bolo dokázané, že podrobné body svojou presnosťou spĺňajú všetky 

kritériá presnosti (viď. tab. 4.5). Hodnoty testovania presnosti sú uvedené v technickej 

správe v prílohe 4.  

 

     Tab. 4.5 – Príklad testovania presnosti podrobného merania v [m] 

 dm dk ∆d ud 

29 1561 0001 -    29 1561 0002 11 11.01 -0.01 0.08 

29 1561 0002 -    29 1561 0003 7.01 7.02 -0.01 0.08 

29 1561 0003 -    29 1561 0004 10.98 11 -0.02 0.08 

29 1561 0004 -    29 1561 0001 7.01 7 0.01 0.08 

29 1561 0005 -    29 1561 0006 1.76 1.76 0 0.07 

29 1561 0006 -    29 1561 0010 4.75 4.75 0 0.08 

29 1561 0006 -    29 1561 0007 1.06 1.05 0.01 0.07 

 

 

4.8 Grafické spracovanie v programe GEUS 

 

      Pre grafické spracovanie GP bol použitý software GEUS 17.0.6, ktorý je založený na 

jednoduchom „autocad“ princípe. Najskôr boli z kontroléru Trimble Slate importované 

súradnice meračských bodov a podrobných bodov vo výmennom formáte *.txt pomocou 

dátového kábla do počítača. Potom bol založený nový zoznam súradníc v programe GEUS 

a body boli importované do programu (viď. obr. 4.7). Následne boli vypočítané súradnice 

ostatných podrobných bodov zameraných polárne cez funkciu Spracovanie polárnej 

metódy dávkou a všetky body boli zo zoznamu súradníc zobrazené v grafickej časti 

softwaru. Týmto bodom bol priradený kód kvality T = 1.  
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Obr. 4.7 – Import meraných bodov  

 

      Presnosť určenia podrobných bodov bola overená pomocou funkcie Kontrolné omerné, 

boli vyrátané medzné dĺžkové rozdiely ud porovnané s dĺžkovými rozdielmi ∆d a 

so strednými chybami dĺžok md, pričom všetky podrobné body svojou presnosťou 

vyhovujú pridelenému kódu kvality (viď. kap. 4.7.2).  

      Súradnice bodov pôvodných parciel porovnané so súradnicami overovaných bodov 

z nového merania spĺňali kritérium polohovej odchýlky ∆p (viď. kap. 4.6).  

      V grafickom znázornení GP boli pospájané všetky podrobné body podľa meračského 

náčrtu, ktorý bol vedený počas merania v teréne. Boli zostrojené body 217 až 222 ako 

priesečníky pôvodných hraníc a nových hraníc, pričom týmto bodom bol priradený kód 

kvality T = 3 podľa bodov s najnižšou presnosťou, ktoré boli použité pri výpočte súradníc 

priesečníkov.  

      Rušené hranice pôvodných parciel boli prečiarknuté krátkymi dvojitými čiarami 

červenej farby. Keďže parcela č. 11925/2 bola zapísaná na liste vlastníctva č. 607 a ostatné 

parcely na liste vlastníctva č. 1349, nebolo možné nové objekty ležiace na hranici 

s parcelou č. 11925/2 oddeliť pod jedným parcelným číslom. Tieto objekty (altánok, 
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pivnica, cesta a časť parcely s druhom pozemku orná pôda ohradená kamenným plotom) 

bolo nutné rozdeliť na viac parciel, pričom jedna bola podlomením parcely č. 11925 

a druhá podlomením parcely č. 11932 alebo parcely č. 11933 z listu vlastníctva č. 1349.  

      Nový stav bol vykreslený červenou farbou v inej vrstve ako doterajší stav zobrazený 

v katastrálnej mape. Novovzniknuté parcely boli označené novými parcelnými číslami 

a druhmi pozemkov červenou farbou. Doterajší stav, čísla nových podrobných bodov, 

kontrolné omerné miery, parcelné čísla, hranice parciel, kótovanie omernými mierami 

a smer severu boli vykreslené v čiernej farbe (viď. obr. 4.8). Grafické znázornenie GP sa 

nachádza v prílohe 3. 

      V ďalšom kroku boli určené výmery riešených parciel pomocou jednoduchej funkcie 

Výmera automaticky. Najskôr bolo potrebné zistiť výmery pôvodných parciel a zaistiť tak 

súlad výmer parciel doterajšieho stavu v SGI vo vektorovej katastrálnej mape a v SPI 

v údajoch na listoch vlastníctva. Potom boli zistené výmery novourčených parciel. Predpis 

výmer parciel je zaznamenaný v technickej správe. 

 

 
Obr. 4.8 – Grafické znázornenie GP v programe GEUS 
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      V grafickom znázornení ZPMZ sa na rozdiel od grafického znázornenia GP zobrazujú 

čísla podrobných bodov doterajšieho stavu čiernou farbou, čísla podrobných bodov nového 

stavu, body meračskej siete, priamky meračskej siete, stabilizácia lomových bodov hraníc 

(kovový plot, murovaná stena) a popis červenou farbou (viď. obr. 4.9). Grafické 

znázornenie ZPMZ bolo vyhotovené v mierke 1:200, ktoré je v prílohe 4. 

 

 
Obr. 4.9 – Grafické znázornenie ZPMZ v programe GEUS 

 

      Technická správa obsahuje údaje o zákazke, súradnice daných bodov (bodov 

pôvodných parciel), výpočet bodov polárnou metódou, overenie presnosti bodov 

kontrolnými omernými mierami, výpočet priesečníkov, výpočet výmer parciel a zoznam 

súradníc novourčených bodov v S-JTSK, ktorá sa nachádza v prílohe 4.  

      Protokol určenia súradníc metódou GNSS je súčasťou technickej správy, v ktorej sa 

uviedol dátum a čas merania, údaje o meracích prístrojoch, metóda merania, prihlasovacie 

meno do SKPOS, údaje o referenčnej stanici, typ použitej transformácie, zoznam súradníc 

meraných bodov metódou GNSS, vrátane overených a kontrolných bodov.  
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4.9 Tabuľkové spracovanie v programe GeoTab 

 

      Vyhotovenie popisného poľa ZPMZ, popisného poľa GP, výkazu výmer parciel 

a dielov parciel sa uskutočnilo v tabuľkovom editore GeoTab 4.0.  

      Ako prvý krok bola založená nová zákazka č. 41/2013, pričom sa uviedlo číslo GP, 

názov katastrálneho územia a údaje o autorizačnom overovateľovi (viď. obr. 4.10). 

 

 
Obr. 4.10 – Založenie novej zákazky v programe GeoTab 

 

      Výkaz výmer bol zostavený vyplnením údajov doterajšieho stavu z listov vlastníctva 

a údajov nového stavu z výpočtových prác v grafickom editore GEUS, pričom súčet výmer 

parciel doterajšieho stavu a nového stavu bol totožný (viď. obr. 4.11). Vo výkaze výmer sa 

uviedlo „STAV PRÁVNY JE TOTOŽNÝ S REGISTROM C KN“. 
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Obr. 4.11 – Výkaz výmer v programe GeoTab 

 

      Pod výkaz výmer sa uviedla poznámka o odňatí parciel z PPF na základe doloženia 

rozhodnutia príslušného orgánu ochrany PPF a sedemmiestne kódy príslušných areálov 

BPEJ, v ktorých odnímané parcely ležia.  

 

      Popisné polia GP a ZPMZ boli zhotovené vyplnením čísla ZPMZ, účelu GP, údajov 

o zhotoviteľovi, autorizačnom a úradnom overovateľovi, o spôsobe stabilizácie nových 

hraníc, vyplnením čísla mapového listu, dátumov merania, vyhotovenia a overenia, názvu 

meracieho prístroja, pridelených čísel nových parciel a mierky (viď. obr. 4.12). 

      Výkaz výmer s popisným poľom GP sa nachádzajú v prílohe 3 a popisné pole ZPMZ 

sa nachádza v prílohe 4. 
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Obr. 4.12 – Popisné polia GP a ZPMZ v programe GeoTab 

 

4.10  Technický podklad pre vydanie rozhodnutia o odňatí 

poľnohospodárskej pôdy 

 

      Geometrický plán bol vyhotovený aj za účelom dodatočného odňatia 

poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu (PPF) z dôvodu zmeny 

hranice zastavaného územia obce v rámci projektu ROEP v katastrálnom území Nová 

Bystrica počas prebiehajúcich stavebných prác v danej lokalite a z dôvodu zmeny rozsahu 

stavebných prác, pretože pôvodne bola plánovaná iba výstavba troch rodinných domov bez 

rozsiahlejšej okolitej zástavby. 

      Odnímanou plochou je pozemok alebo jeho časť, na ktorej sa mení druh pozemku 

z poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársku pôdu. Poľnohospodárskou pôdou sa 

rozumie pozemok evidovaný v katastri nehnuteľností ako orná pôda, chmeľnice, vinice, 

ovocné sady, záhrady a trvalé trávne porasty [6]. 

      Geometrický plán možno do katastra nehnuteľností zapísať iba s rozhodnutím orgánu 

ochrany poľnohospodárskej pôdy, ktoré vydáva pozemkový odbor príslušného okresného 

úradu. Vyhotoviteľ GP spracuje ku geometrickému plánu technický podklad pre vydanie 
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rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej pôdy, ktorý sa skladá z grafickej časti GP bez 

právneho stavu s hranicami areálov BPEJ a s vyčíslením výmer dielov parciel nového 

stavu. Technický podklad je neoddeliteľnou súčasťou dvoch vyhotovení GP. Technický 

podklad nenahrádza žiadnu časť GP a nepodlieha autorizačnému, ani úradnému overeniu. 

Ak novonavrhované parcely ležia v jednom areáli BPEJ, technický podklad sa nevyhotoví 

a vo výkaze výmer parciel sa uvedie poznámka [13]. 

      Rozhodnutie o odňatí nie je potrebné, pokiaľ ide o výmeru odnímanej plochy do 500 

m2 v zastavanom území obce. 

      Pretože parcely v novom stave so zmeneným druhom pozemku na 

nepoľnohospodársku pôdu sa nachádzajú na hranici dvoch areálov BPEJ s kódom 1082682 

a 1000892 (viď. obr. 4.13), bolo potrebné ku GP spracovať technický podklad pre vydanie 

rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej pôdy.  

 

 
Obr. 4.13 – Grafická časť technického podkladu 

 

      V GP pod výkaz výmer sa uviedla poznámka „Novonavrhované parcely č. 11925/3-6, 

11929/4-8, 11932/1-5, 11932/8, 11933/1-3, 11934/2 a 12009 možno do KN zapísať iba na 
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základe doloženia príslušného rozhodnutia orgánu ochrany PPF o ich odňatí z PPF. 

Novonavrhované parcely č. 11929/4-8, 11932/8, 12009 ležia v areáli BPEJ 1082682 

a parcely č. 11925/3-6, 11929/4, 11929/8, 11932/1-5, 11932/8, 11933/1,2,3, 11934/2 ležia 

v areáli BPEJ 1000892, kde 1082682 a 1000892 je kód príslušného areálu.“. 

      Technický podklad sa nachádza v prílohe 5. 

 

4.11 Podklady na aktualizáciu katastrálneho operátu 

 

      Podklady na aktualizáciu katastrálneho operátu tvoria elektronické podklady na 

aktualizáciu súboru geodetických informácii a elektronický podklad na aktualizáciu súboru 

popisných informácií, ktoré sa odovzdávajú na úradné overenie v stanovených výmenných 

formátoch.  

 

4.11.1 Podklad na aktualizáciu súboru geodetických informácií 

 

      V katastrálnych územiach s vektorovou katastrálnou mapou (VKM) sa na aktualizáciu 

súboru geodetických informácií odovzdáva vektorový geodetický podklad (VGP) vo 

výmennom formáte *.vgi.  

      V katastrálnom území Nová Bystrica je spravovaná vektorová katastrálna mapa číselná 

(VKMč) v súradnicovom systéme S-JTSK. Na aktualizáciu SGI bol odovzdaný VGPm 

vyhotovený z meraných údajov s označením NB1561kn_m_1_2.vgi (viď. obr.4.14), kde 

NB je skratka katastrálneho územia, 1561 číslo ZPMZ, m znamená z meraných údajov, 1 

kvalita a 2 mierka mapy (1:2000). VGPm obsahuje celé nové a zmenené objekty VKMč.  
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Obr. 4.14 – VGPm 

 

      Na vytvorenie VGPm bol použitý program Kokeš, v ktorom sa najskôr zobrazil 

doterajší stav z VKMč a potom sa importovali novourčené súradnice v S-JTSK. Pri 

založení nového výkresu bola zvolená technológia ZMVM pre správne desaťmiestne 

číslovanie bodov. Nové a zmenené parcely boli vykreslené vo vrstve KLADPAR, ktorá pre 

každý samostatný objekt obsahuje: 

• jednu neprerušenú líniu, ktorá vznikla pospájaním jednotlivých bodov v smere 

hodinových ručičiek, 

• číslo parcely s výškou textu 1,6 a vzťažným bodom 5, 

• symbol a 

• atribút PARCIS. 

      Vektorový geodetický podklad NB1561kn_m_1_2.vgi je uložený na dátovom nosiči 

CD v prílohe 7. 

 

4.11.2 Podklad na aktualizáciu súboru popisných informácií 

 

      Podkladom na aktualizáciu súboru popisných informácií je  elektronický výkaz výmer 

vo výmennom formáte *.xml s predpísanou štruktúrou a požiadavkami.  



     Bc. Petra Tatarková: Geometrický plán v katastrálním území Nová Bystrica   

2014                                                                                                                                                   53 
 

      Na aktualizáciu SPI bol odovzdaný výkaz výmer s označením NB1561.xml, kde NB je 

skratka katastrálneho územia a 1561 číslo príslušného ZPMZ. Tento podklad bol vytvorený 

v programe GeoTab po vytvorení tabuľkovej časti GP. Ukážka výkazu výmer NB1561.xml 

sa nachádza v prílohe 6 a elektronický výkaz výmer je uložený na dátovom nosiči CD 

v prílohe 7.  

 

     Podklady na aktualizáciu údajov KN boli odovzdané Katastrálnemu odboru okresného 

úradu v Čadci súčasne s autorizačne overeným GP v siedmich vyhotoveniach 

a s autorizačne overeným ZPMZ. Po preskúmaní všetkých náležitostí bola dokumentácia 

GP úradne overená, pričom jedno vyhotovenie GP a ZPMZ si ponechal Katastrálny odbor 

okresného úradu v Čadci. Ďalších šesť overených vyhotovení GP bolo odovzdaných 

objednávateľovi ako podklad na odňatie pôdy z PPF, ako podklad pre vydanie 

kolaudačného rozhodnutia a ako podklad pre zápis nehnuteľností a práv k týmto 

nehnuteľnostiam do KN. 
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ZÁVER 

 

      Táto záverečná práca sa snažila oboznámiť so spôsobom vyhotovenia geometrického 

plánu na zameranie novostavieb na vydanie kolaudačného rozhodnutia, na rozdelenie 

pozemkov a na odňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu v katastrálnom území Nová 

Bystrica podľa požiadaviek objednávateľa.  

      Prvá časť práce sa zaoberá náležitosťami, ktoré podľa platných právnych predpisov 

musí dokumentácia geometrického plánu obsahovať. 

      Druhá časť rieši problematiku spracovania konkrétneho geometrického plánu, ktorá 

zahŕňa získanie podkladov na Katastrálnom odbore okresného úradu v Čadci, prevedenie 

meračských prác v záujmovej lokalite a vyhotovenie grafickej a textovej časti 

geometrického plánu.  

      Záujmová oblasť bola zameraná kombináciou metódy GNSS a polárnej metódy, čomu 

predchádzala rekognoskácia terénu a stabilizácia pomocných meračských bodov 

s pripojením na platnú realizáciu S-JTSK. Súradnice lomových bodov novostavieb boli 

určené polárnou metódou, súradnice bodov meračskej siete a ostatných podrobných bodov 

určené technológiou GNSS. Testovaním presnosti určenia súradníc pomocných bodov 

meračskej siete a podrobných bodov bolo zistené, že meračské práce zodpovedajú 

požadovanej presnosti. 

      Spracovaním nameraných výsledkov bola zhotovená dokumentácia geometrického 

plánu a elektronické podklady na aktualizáciu údajov katastrálneho operátu, vrátane 

technického podkladu pre vydanie rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej pôdy v súlade 

s platnou legislatívou. 
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