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Anotácia 

Obsahom diplomovej práce je spracovanie geometrického plánu na určenie vlastníckych 

práv k nehnuteľnostiam C KN parcelné číslo 154/5, 156/3, 157/1-2, 158/1-3, 159/4-6, 

2597/19, 2770/7-19. V kapitolách mojej diplomovej práce je jednotlivo popísaný postup 

tvorby, spôsob merania zmien v teréne a vyhotovenie geometrického plánu na základe 

mojich znalostí a skúseností z praxe a získaných počas môjho štúdia. Cieľom mojej práce 

je poukázať na význam geometrického plánu pri právnych úkonoch zápisu ako je vklad a 

záznam práv do katastru nehnuteľnosti, kde je doložený ako technický podklad. 

 

Kľúčová slová: geometrický plán, parcela, nehnuteľnosť, záznam podrobného merania 

zmien, katastrálny operát, kataster nehnuteľností. 

 

Summary 

ThecontentsoftheDiplomaThesisiscontains a geometricsplan to 

determinetheownershiprights to realestate C KN parcelnumber 154/5, 156/3, 157/1-2, 

158/1-3, 159/4-6, 2597/19, 2770/7-19. Thechaptersof my 

thesisisindividuallydescribedprocessofcreation, a wayofmeasuringchanges in thefield and 

practicalexperience and acqiredduring my studies. Theaimof my workis to 

highlighttheimportanceofgeometricplan in legalmatterssuchasenrollmentdeposit and entry 

in theLand Register, whichisdocumentedas a technicalbasis.  

 

Keywords: geometricplan, parcel, property, registration detail measurementchanges, 

cadastraloperation, terrierproperty. 
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Zoznam použitých skratiek a pojmov  

KN     -kataster nehnuteľností 

ZPBP –základné polohové bodové pole 

UO    - určený operát 

ZPMZ – Záznam podrobného merania zmien 

PPBP –Podrobné polohové bodové pole 

PBP   - Podrobné bodové pole 

ML    - mapový list  

S JTSK – Systém jednotnej trigonometrickej siete katatrálnej 

GP    - geometrický plán 

KM  - katastrálna mapa 

SKPOS- Slovenská priestorová observačná služba 

RTK  -  realtimekinematic (kinematická metóda v reálnom čase) 

USM - usmernenie 

UGKK SR – Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

VKMč – vektorová katastrálna mapa číselná 

GNSS – globálny navigačný satelitný systém 

GPL – nadstavba na tvorbu geometrických plánov v programe Kokeš 

XML – elektronický výkaz výmer 

VGI – výmenný formát grafických podkladov 

 WGS-84 – World geodetic system 1984 – svetový geodetický systém
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 Úvod 

V minulých rokoch došlo v Slovenskej republike k mnohým zmenám v legislatíve, 

ktorá určovala vývoj vlastníctva a zásady tvorby geometrických plánu ako aj zmeny 

súradnicových systému. Predmetom mojej diplomovej práce je spracovanie geometrického 

plánu podľa najaktuálnejších predpisov a  usmernení vydaných Úradom geodézie, 

kartografie a katastru Slovenskej republiky. Mojou úlohou je spracovanie geometrického 

plánu tak, aby zodpovedal platným údajom katastru nehnuteľností. Tiež aby zodpovedal 

presnosťou a náležitosťami predpisom. V práci je popísaný postup spôsobu prípravy 

podkladu, rekognoskácia, zameranie a spracovanie geometrického plánu. Geometrický 

plán sa vyhotovil v súčinnosti s katastrálnym odborom v Považskej Bystrici, kde mi 

poskytli potrebné údaje na vyhotovenie plánu.  

Výsledkom mojej diplomovej práce je geometrický plán vyhotovený na zákazku za 

účelom určenia vlastníckych práv k nehnuteľnostiam a prevodu vlastníctva na osoby, ktoré 

nehnuteľnosti už roky užívajú. Jedná sa o cirkevné pozemky v katastrálnom území Horná 

Mariková, ktoré po reštitúcii prešli zase do jej vlastníctva a odpredáva ich do vlastníctva 

dlho ročných užívateľov.         

Pre túto tému som sa rozhodla pretože je táto téma aktuálna pre účely katastra ako i 

kvôli mojím osobní skúsenosti zo zamestnania. Grafické spracovanie som vyhotovila 

.v grafickom programe Kokeš verzia 7.25.  
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1 Geometrický plán 

Geometrický plán je technický podklad právnych úkonov, verejných listín a iných listín, 

ktorý slúži tiež ako podklad na vklad a záznam práv k nehnuteľnostiam. Údaje 

o pozemkoch, ktoré vzniknú na základe geometrického plánu, sa zapíšu do katastra 

nehnuteľností aj bez právneho úkonu za základe žiadosti vlastníka, tým nie sú dotknuté 

ustanovenia osobitného predpisu. Ak ide o pozemnú komunikáciu, geometrický plán sa 

zapíše evidenčným spôsobom na žiadosť právnickej osoby zriadenej štátom. [1] 

Geometrický plán sa vyhotovuje z výsledkov geodetických prác a obsahuje hlavne grafické 

znázornenie nehnuteľnosti pre zmenou a po zmene s uvedením dovtedajších a nových 

parcelných čísel, druhov pozemkov a ich výmer, ako aj údaje o právach 

k nehnuteľnostiam. [1] 

      Ten, kto vyhotovil geometrický plán, a nemá osobitné oprávnenie vydané úradom na 

autorizačné overenie, zabezpečí jeho overenie osobou, ktorá oprávnenie má podľa 

osobitného predpisu. [1] 

1.1 Vyhotovenie geometrických plánov 

Geometrický plán sa vyhotovuje na [3]:  

a, rozdelenie nehnuteľností 

b, úpravu hranice nehnuteľností 

c, určení vlastníckych práv k nehnuteľnostiam 

d, zameranie stavby (príp. rozostavanej stavby) a ako podklad na vydanie kolaudačného 

rozhodnutia na užívanie stavby, ktorá je predmetom evidovania v KN a ešte nie je v súbore 

popisných informácii KN evidovaná 

e, priznanie práv k časti nehnuteľností, ktoré obmedzujú vlastníka alebo inú oprávnenú 

osobu v prospech inej fyzickej osoby alebo právnické osoby  

f, vymedzenie zmien v poľnohospodárskom pôdnom fonde a lesnom pôdnom fonde 

rozdelenie nehnuteľností 
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g, zmenu priebehu hranice katastrálneho územia, hranice obce, resp. hranice okresu 

h, zlúčenie nehnuteľností 

i, obnovenie hranice pôvodných pozemkov alebo ich častí 

j, pozemkové úpravy  

k, rozdelenie pôvodných nehnuteľností, ktoré sú v údajoch o parcelách registra C súboru 

popisných informácii KN a v katastrálnej mape zlúčené do väčších celkov, alebo zlúčené 

do iných parciel  

1.2 Podklady pre vyhotovenie geometrických plánu 

Za základné podklady na vypracovanie geometrického plánu sa pokladajú údaje súboru 

geodetických a popisných údajov KN. Ako ďalšia podklady, ktoré sa používajú podľa 

účelu vyhotovenia a rozsahu meračských prác sa používajú: katastrálna mapa bývalého 

pozemkového katastra, alebo iné grafické zobrazenia nehnuteľností, údaje pozemkovej 

a železničnej knihy, pozemkových reforiem, rozsudkov súdov a verejných listín a iných 

listín, ktorými sa potvrdzujú práva k nehnuteľnostiam, pokiaľ tieto nie sú zapísane na liste 

vlastníctva, dokumentácia geodetických prác, ktorá tvorí súčasť dokumentácie vyhotovenia 

stavby, údaje o bodoch ZPBP.  Ak ešte existuje viacej podkladov, za prioritné sa pokladajú 

podklady s vyššou meračskou hodnotou. Rozhoduje pritom stanovisko katastrálneho 

odboru príslušného okresného úradu. Geometrický plán sa musí zásadne vyhotovovať na 

základe platných údajov katastra nehnuteľností. Pokiaľ sú práva deklarované 

v podkladoch, ktoré netvoria súčasť katastra nehnuteľností, údaje z nich sa použijú súčasne 

s údajmi katastra nehnuteľností. [3] 

2 Časti geometrického plánu 

      Geometrický plán tvoria tieto časti [3]: 

1. Popisové pole 

2. Grafické znázornenie hraníc parciel a ich zmien 

3. Výkaz výmer parciel a dielov 
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      Ak sa geometrický plán ide odovzdať na úradné overenie, spravidla musí byť v obale, 

pri rozsiahlejších plánoch čelná strana obalu musí byť v spodnej časti opatrená tabuľkou 

popisového poľa geometrického plánu. Bunky pre autorizačné a úradné overenie sa 

vyčiarknu, pretože na obale sa overenia nevyznačujú. Geometrický plán a jeho časti musia 

byť spojené takým spôsobom, aby sa vylúčila dodatočná výmena jeho listou alebo častí.  

2.1      Popisové pole  

Popisové pole obsahuje tieto bunky (obr. č. 1) [3]: 

- Vyhotoviteľ – uvedie sa meno a adresa fyzickej osoby, prípadne názov podľa 

živnostenského oprávnenia so sídlom alebo názov a sídlo právnickej osoby, ktorá 

plán vyhotovila a má spôsobilosť robiť geodetické a kartografické činnosti. Pod 

týmito údajmi sa uvedie identifikačné číslo organizácie. 

- Kraj, okres, obec, katastrálne územie, číslo plánu, mapový list 

- Geometrický plán na ... – uvedie sa účel vyhotovenia a parcelné čísla dotknutých 

nehnuteľností 

- Vyhotovil, dňa, meno  

- Záznam podrobného merania zmien – uvedie sa číslo prideleného záznamu 

príslušným katastrálnym odborom, spolu s textom „súradnice bodov označených 

číslami a ostatné meračské údaje sú uložené vo všeobecnej dokumentácii" 

- Autorizačne overil, dňa, meno, podpis, pečiatka 

- Úradne overil, dňa, meno, číslo, pečiatka a podpis 

- V záhlaví popisového poľa geometrického plánu sa nachádza všeobecné 

upozornenie: „Geometrický plán je podkladom na právne úkony, keď údaje 

doterajšieho stavu výkazu výmer sú zhodné s údajmi platných výpisov z KN"   
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Obr. č. 1 Tabuľka geometrického plánu 

2.2      Grafické znázornenie hraníc parciel a ich zmien 

      Grafické znázornenie doterajšie stavu tvorí kópia katastrálnej mapy, jej časť, ktorá je 

v takej mierke aby zaručila dostatočnú prehľadnosť a čitateľnosť kresby a popisu. Grafická 

časť obsahuje aj bezprostredné okolie riešeného územia. V grafickej časti mierku 

neuvádzame. V prípade keď práva k nehnuteľnosti sú graficky vyjadrené v iných 

podkladoch ako v katastrálnej mape, doplní sa grafické znázornenie parcelným číslom 

v zátvorke a čiarkovanou čiernou čiarou .  

V grafickom znázornení sa používajú hlavne tieto typy čiar [3]: 

- na zobrazenie doterajšieho stavu sa používa tenká, plná, čierna čiara o hrúbke 0,18 

mm 

- na zobrazenie nového stavu používame červenú, plnú, tenkú čiaru o hrúbke 0,18 

mm 

- na zobrazenie kladu mapových listou sa používa čiarkovaná, čierna čiara o hrúbke 

0,18 mm s dĺžkou čiar 5mm a medzerou 2mm. Rovnobežne s čiarou sa uvádza 

označenie mapových listou 
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- no zobrazenie práv k nehnuteľnostiam, zakreslených v iných podkladoch ako 

katastrálnej mape sa kreslí čiernou, čiarkovanou, tenkou čiarou o hrúbke 0,18 mm 

s veľkosťou čiarok 1mm a veľkosťou medzery 1mm 

- čierny krúžok ak sa jedná o starý stav a červený ak sa jedná o nový stav o priemere 

1mm s bodkou sa používa na označenie lomových bodov hranice nehnuteľností 

označených medzníkmi 

- parcelné čísla čierne ak sú v pôvodnom stave a červené ak vyjadrujú nový stav sa 

zobrazia písmom o veľkosti 2mm, ak sú parcelné čísla prevzaté z iného operátu ako 

z katastrálnej mapy sa uvádzajú v zátvorke 

- značky vyjadrujúce druh pozemku sa umiestňujú nad parcelné číslo podľa platného 

značkového kľúča, nové červenou farbou, pôvodné čiernou farbou 

- nepltná kresba sa ruší červenou farbou dvomi krátkymi čiarami vedenými kolmo na 

rušenú čiaru, zrušené parcelné číslo a značka sa prečiarknu červenou vodorovnou 

čiarou 

- ak sa použijú diely parciel v grafickom zobrazení sa použije označenie arabským 

číslom o výške 2mm a umiestni sa do krúžku čiernou farbou 

- kontrolné omerné miery sa uvádzajú čiernou farbou o veľkosti písma 1,5mm medzi 

znaky „--", merné miery nemerané sa označia skratkou n.m., čísla podrobných 

bodov sa označujú arabskými číslami o výške 1,5 mm čiernou farbou 

- Ak je priebeh hranice nehnuteľnosti v katastrálnej mape totožní s priebehom 

hranice v inom grafickom podklade, potom sa priebeh hraníc z katastrálnej mapy 

zobrazí prioritne a čiarkovaná čiara sa odsunie a zobrazí sa iba v okolí lomových 

bodov hranice 

      Grafické znázornenie sa orientuje na sever, ak to nie je možné vyznačí zhotoviteľ 

geometrického plánu orientáciu na sever smerovou ružicou. Ak geometrický plán 

prechádza cez viacero katastrálnych území, potom sa vyhotovuje pre každé katastrálne 

územie zvlášť. Ak mierka neumožní zobrazenie potrebnej úrovne podrobnosti, toto územie 

sa zobrazí mimo vlastnej kresby ako detail.  
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2.3     Výkaz výmer parciel a dielov 

      Do výkazu výmer sa uvádzajú parcelné čísla, výmery parciel a dielov, druhy pozemkov 

a ich spôsob využívania, čísla listov vlastníctva, mená a priezviská s adresami vlastníkov, 

dôležité upozornenia a poznámky týkajúce sa geometrického plánu, kontrolné súčty. 

Výkaz výmer sa delí na doterajší stav, zmeny a nový stav.  Pri jeho zostavovaní musíme 

vychádzať z doterajšieho právneho stavu dotknutých nehnuteľností. Pokiaľ sú práva 

k všetkých dotknutým parcelám registra C v doterajšom stave zapísané na liste vlastníctva, 

tak nad riešenie uvádzame „Stav právny totožný s registrom C KN" (obr. č. 2). V prípade, 

že právny stav registra C v doterajšom stave nie je zapísaný na list vlastníctva, rieši sa 

„Stav právny" (obr. č.3) a „Stav podľa registra C KN" (obr. č. 4). [3] 

 

Obr. č. 2 Výkaz výmer – stav právny totožný s registrom C KN 

 

 

Obr. č. 3 Výkaz výmer – stav právny 



Bc. Miroslava Jánošíková: Geometrický plán v katastrálnom území Horná Mariková 
 

8 

2014 

 

Obr. č. 4 Výkaz výmer – stav podľa registra C KN 

      Pre každý riešený stav sa z výmery parciel v doterajšom stave, tiež z výmer parciel 

v novom stave a z výmer dielov parciel v časti zmeny prevedie kontrolný súčet výmer. 

Poznámky k uvedeným údajom sa uvádzajú v dolnej časti tlačiva výkazu výmer za 

kontrolný súčet výmer. [3] 

2.4 Súčinnosť katastrálneho odboru okresného úradu s vyhotoviteľmi 

geometrických plánov 

      Katastrálny odbor okresného úradu umožní zhotoviteľovi geometrického plánu nazrieť 

do katastrálneho operátu prípadne iných operátov, vyhotoviť si kópie a odpisy, spraviť 

kartometrické merania a zobrazenie zmien a určovať výmeru zmenených parciel. Na 

požiadanie katastrálny odbor vyhotoví kópie a odpisy , výpisy z katastrálneho operátu 

z územia, ktoré súvisí z vyhotovením geometrického plánu. Pri evidencii katastrálnej mapy 

v elektronickej forme sa zhotoviteľovi geometrického plánu poskytne výrez riešeného 

územia z katastrálnej mapy v elektronickej forme vo výmennom formáte vgi s príslušným 

označením uvedením v tabuľke č. 1.Poskytnutie týchto údajov sa spoplatňuje podľa 

platného sadzobníka pri podaní geometrického plánu k úradnému overeniu.  

Tabuľka č. 1 označenie poskytnutých podkladov 

Poskytnutý podklad Označenie podkladu 
Podklad z katastrálnej mapy XY____pkn.vgi 

Podklad z mapy UO XY____puo.vgi 
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 Prvé dve písmenká označenia, označujú skratku katastrálneho územia, ____ číslo 

prideleného ZPMZ, p označuje podklad, kn znamená katastrálna mapa a uo mapa určeného 

operátu. 

      Vyhotoviteľ si od katastrálneho odboru vyžiada [3]: 

- Pridelenie čísla záznamu podrobného merania zmien 

- Parcelné čísla novovytvoreným parcelám 

- Čísla PBPP, pokiaľ budú zakladané 

      Pridelenie údajov potvrdí podpisom poverený zamestnanec katastrálneho odboru 

podpisom pod popisovým poľom ZPMZ. [3] 

3 Meračské práce v teréne 

      Pre vyhotovenie geometrického plánu, je potrebné zameranie zmien v teréne pomocou 

vhodne zvolených meračských metód.  

      Predmetom merania sú [3]: 

      Hranice nových pozemkov, na ktorých lomové body pred meraním označíme. Pri 

vyhotovení geometrického plánu na účely zamerania skutočného stavu si lomové body 

hranice označia na svoje náklady vlastníci, alebo iná oprávnená osoba. Pri geometrickom 

pláne na zmenu, označí vlastník alebo iná oprávnená osoba lomové body pred meraním 

dočasne alebo trvalo, pričom trvalo ich označí do 30dní po oznámení o vklade do KN. 

Body hranice, ktoré sú označené pevnými predmetmi (múrmi, stĺpmi...) sa považujú za 

trvalo označené. 

     Okrem hraníc novo vzniknutých pozemkov sa v teréne merajú hranice spôsobu 

využívania, hranice vymedzujúce vecné bremeno, hranice chránených území, zastavaného 

územia obce, katastrálne hranice ... pri stavbe sa meria prienik vonkajšieho plášťa so 

zemským povrchom, poprípade priemet vonkajšieho obvodu na zemský povrch. 

Predmetom merania sú aj pomocné meračské body a pevné body, ktoré sú súčasťou 

meračských sietí určených v súradnicovom systéme.  
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      Meranie v teréne sa vykoná tak, aby bolo možné na jeho základe zapísať vzniknuté 

meny do súboru geodetických informácii, súboru popisných informácii a aby sa meranie 

dalo použiť ako podklad na obnovu katastrálneho operátu. [3] 

 

3.1         Podklady a presnosť pre zameranie zmien v teréne 

      Ako základný podklad pre meranie zmien nám slúži katastrálna mapa. Pre prácu 

v teréne sa používa pracovná mapa alebo kópia katastrálnej mapy, v takej mierke aby sa do 

nej dal kresliť pracovný náčrt. Ďalšie podklady sú výstupy a kópie zo súboru geodetických 

informácii katastra nehnuteľnosti: predchádzajúce záznamy podrobného meranie zmien 

a meračské náčrty, geodetické údaje o bodoch polohového podrobného bodového poľa, 

zoznamy súradníc podrobných bodov, výrezy z vektorovej katastrálnej mapy a vektorovej 

mapy určeného operátu vo výmennom formáte vgi. 

Podrobné meranie sa vykonáva s takou presnosťou, ktorú udáva stredná súradnicová chyba 

pre body tretej triedy presnosti, čo je hodnota 0,14m. Toto kritérium sa vzťahuje na blízke 

body PPBP, alebo na pevné body miestneho súradnicového systému. Na splnenie presnosti 

merania je dôležité dodržať postupy, geometrické parametre a kritéria pri meraní. [4] 

 

3.2      Podrobné meranie zmien a kontrola merania 

Na zameranie zmien v teréne používame tieto metódy merania:  

- Polárna metóda – vhodná do prehľadného členitého terénu s väčším výškovým 

rozdielom a v priestoroch v vysokou dopravnou frekvenciou. Pri neprehľadnom 

teréne sa použije v kombinácií s inými metódami merania. 

- Metóda pravouhlých súradníc – vhodná do neprehľadného, rovinatého terénu 

k zameraniu zmien malého rozsahu. Efektívne sa využíva v kombinácií s ostatnými 

metódami merania.  
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- Metóda pretínania – používa sa v neprístupnom, prehľadnom, členitom teréne, 

s riedkou výstavbou. Vzhľadom na charakter metódy, nie je vhodná na meranie 

zmien veľkého rozsahu. Efektívne využitie má v kombinácií s ostatnými metódami. 

- Meranie s použitím technológie globálneho navigačného satelitného systému 

(GNSS) – metóda je vhodná do prehľadného terénu. Meranie sa môže uskutočniť 

v akomkoľvek počasí. Jediná podmienka je nutnosť viditeľnosti družíc. [4] 

      Kontrolu merania vykonávame súčasne s podrobným  meraním. Kontrola sa vykonáva 

kontrolnými omernými mierami, poprípade krížovými mierami. Dĺžky hraníc do 50m je 

možné merať pásmom, dĺžky nad 50 meriame diaľkomermi. Dĺžky medzi lomovými 

bodmi na stavbe môžeme merať pásmom bez ohľadu na vzdialenosť. Určenie polohy 

nového podrobného bodu je potrebné skontrolovať nezávislým spôsobom. Kontrolné 

omerné miery a krížové miery sa uvádzajú v meračskom náčrte. Ak kontrolu vykonáme 

opakovane niektorou z metód merania, odmerané údaje sa uvedú v zápisníku v poznámke 

zápisom „kontr.”.  [4] 

 

4 Záznam podrobného merania zmien 

      Všetky namerané zmeny sa zaznamenávajú v zázname podrobného merania zmien. 

Tento záznam pozostáva  z troch častí [4]:  

- Popisového poľa 

- Meračského náčrtu 

- Textovej časti  

-  

4.1 Popisové pole 

Popisové pole (obr. č. 5) obsahuje [4]: 

- Všeobecné údaje 

- Údaje o meraní zmien 
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- Organizačné údaje o spracovaní 

- Pridelené údaje z KN 

- Údaje o autorizačnom a úradnom overení   

 

Obr. č. 5 Popisové pole ZPMZ 

4.2       Meračský náčrt 

      Meračský náčrt obsahuje kresbu doterajšieho stavu, čo predstavuje kópia katastrálnej 

mapy dotknutého územia, vykreslenú čiernou tenkou čiarou. Nový stav sa vykreslí tenkou 

červenou čiarou, spolu so slučkami, označením druhov pozemkov, prečiarknutia zrušeného 

stavu. Na zobrazenie bodov PBP použitých na pripojenie meračskej siete a ich čísel, 

pevných bodov a ostatných bodov meračskej siete sa použije príslušná značka. Ak je bod 

použitý na pripojenie meračskej siete vzdialený a formát papiera u neumožní  zobrazenie, 

zakreslí sa čiarkovanou čiarou so šípkou na konci červenej farby smer na bod a k šípke sa 

zapíše číslo bodu výškou 1.6. Čísla bodov doterajšieho stavu sa vo výkrese označia v tvare 

254-23 číslo meračského náčrtu – poradové číslo bodu čiernou farbou výškou textu 1.5. 

čísla všetkých nových bodov podrobných sa zapíšu červenou farbou, výška textu 1.5. zápis 

kontrolných omerných mier a overovacích mier sa vykoná čiernou farbou, výška textu 1.5. 

doterajšie parcelné čísla sa zobrazia výškou textu 2. a spolu so značkou druhu pozemku sa 

zobrazí čiernou farbou. Nové parcelné čísla a značky druhov pozemkov sa zobrazia 

červenou farbou. Do ZPMZ sa tiež zapíšu súpisné čísla stavieb výškou textu 1.5, farebne 
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sa rozlíši spáliteľná – žltou farbou a nespáliteľná budova – ružovou farbou. Do meračského 

náčrtu sa taktiež zobrazí mierka výkresu, severka a aj klad mapových listov ak riešeným 

územím prechádza rám ML a pod a nad čiaru znázorneného rámu sa zapíše názov ML. ak 

sa v danej mierke nedajú zobraziť všetky skutočnosti, vyhotoví sa detail príslušnej časti. 

V jednom ZPMZ môže byť riešená len jedna zmena. [4] 

 

4.3        Textová časť 

      Výpočtový protokol obsahu súradnice daných bodov v S JTSK s uvedením kódu 

kvality bodu, merané údaje vrátane overovacích meraní z uvedením použitej metódy 

merania bodu. V zápisníku sa ďalej uvádza výpočet priesečníkov, výmer parciel 

uvedených vo výkaze výmer, súradnice novo určených bodov v S JTSK s uvedením kódu 

kvality bodu. [4] 

 

4.4       Číslovanie ZPMZ 

      Číslovanie ZPMZ sa vykonáva vrámci jedného katastrálneho územia od čísla 1 po 

9 999 vzostupne. Pokiaľ sa v katastrálnom území konala obnova katastrálneho operátu 

novým mapovaním, pokračuje sa v číslovaní ZPMZ nasledujúcim číslom za posledným 

číslom náčrtu z mapovania. [3] 

 

4.5       Autorizačné a úradné overenie  

      Autorizačné overenie geometrického plánu  vykonáva autorizovaný geodet, prípadne 

znalec v odbore. Pred overením geometrického plánu autorizovaný geodet a kartograf 

preskúma, kvalitu a presnosť meračských, zobrazovacích a výpočtových prác, a tiež aj 

ďalšie náležitosti geometrického plánu či vyhovujú predpisom. Po overení preberá 

autorizovaný geodet a kartograf spoluzodpovednosť za obsah správnosť údajov novo 

navrhovaného a doterajšieho stavu a za náležitosti a presnosť prác, za správnosť 

vyhotovenia GP v elektronickej forme jeho súlad s papierovou formou, za správnosť 
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očíslovania PBPP, novo navrhovaných parciel a ZPMZ. Autorizačné overenie sa vyznačí 

na všetkých prvopisoch plánu a na ZPMZ. [3] 

      Úradné overenie GP vykoná zamestnanec okresného úradu, katastrálneho odboru na to 

poverený. Na úradné overenie sa predloží GP v aspoň štyroch vyhotoveniach, jeden 

prvopis ostáva na katastrálnom odbore v archíve spolu so ZPMZ. Zhotoviteľ predkladá 

k overeniu GP ZPMZ, výsledný operát zriaďovania novourčených bodov PBPP, zoznam 

súradníc novourčených podrobných bodov, výpočet výmer parciel, oznámenie 

o nedostatkoch zistených na geodetických bodoch. Okrem týchto podkladov sa predkladá 

taktiež VGI súbor v predpísanej forme a súbor XML. Ak je GP vyhotovený podľa 

príslušných predpisov, plán sa úradne overí. Ak nie vráti sa zhotoviteľovi na prepracovanie 

spolu s protokolom o zistených nedostatkoch. Po odstránení chýb a opätovnom predložení 

GP na úradné overenie sa plán overí v skrátenej lehote. Úradné overenie GP je správny 

úkon, ktorý sa spoplatňuje. [3] 

 

5 Mapy katastra nehnuteľnosti 

      Katastrálna mapa  je polohopisná mapa veľkej mierky, ktorá zobrazuje všetky 

nehnuteľnosti a katastrálne územia evidované v katastri. Nehnuteľnosti sa v KM zobrazujú 

priemetom svojich hraníc do zobrazovacej roviny a označujú sa parcelným číslom 

a druhom pozemku. [1] 

     Mapa určeného operátu (Obr. č. 6).zobrazuje pozemky vymedzené vlastníckymi 

hranicami v nájme právnických osôb s fyzických osôb a sú zlúčené do väčších celkov.     

Určený operát môže mať viacej častí. V týchto častiach sa nemôžu opakovať parcelné 

čísla.  
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Obr. č. 6 Snímka pozemno-knižnej mapy 

 

6 Vyhotovenie geometrického plánu na určenie vlastníckych práv 

v katastrálnom území Horná Mariková 

      Úlohou bolo vyhotovenie geometrického plánu na majetkoprávne vysporiadanie 

parcely E KN p.č. 2745/3 a 2745/61, ktoré boli v reštitúcii vrátené cirkvi. Na týchto 

parcelách majú obyvatelia obce postavené stavby a časti pozemkov užívajú dlhodobo. 

Preto sa cirkev rozhodla tieto pozemky, ktoré sú v užívaní odpredať.  

      Pri vyhotovené plánu sa postupovalo nasledovne: 

- Zhromaždenie potrebných podkladov  

- Meračské práce v teréne 

- Spracovanie nameraných dát   

- Vypracovanie ZPMZ 
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- Vypracovanie GP 

 

6.1      Získanie podkladov, prípravné práce 

      Podklady ku geometrickému plánu zo súboru popisných a geodetických informácii my 

poskytol Okresný úrad Považská Bystrica, katastrálny odbor v Považskej  Bystrici. Dostala 

som vektorovú katastrálnu mapu číselnú (obr. č. 7) zo záujmového územia a vektorovú 

mapu UO (obr. č. 8) vo výmennom formáte vgi., kópie geometrických plánov a ZPMZ 

z okolitých parciel, kópiu pozemno-knižnej mapy a jej rastre v S JTSK, výkres PBPP 

v digitálnom tvare,  pridelené číslo ZPMZ č. 934 a parcelné čísla pre novo vzniknuté 

parcely 154/5, 156/3, 157/1, 157/2, 158/1, 158/2, 158/3, 159/4, 159/5, 159/6, 2597/19, 

2770/7-19.  

Obr. č. 7 Výrez z vektorovej katastrálnej mapy číselnej 
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Obr. č. 8 Výrez z vektorovej mapy UO 

      Mapu UO bolo potrebné overiť s originálom mapového listu pozemno-knižnej mapy 

uloženú v archíve katastrálneho odboru. Mapový list naskenovaný natransformovaný 

v súradnicovom systéme S JTSK mi poskytol  katastrálny odbor. V grafickom programe 

Kokeš, som si otvorila raster a výrez vektorovej mapy UO. Porovnala som zákresy a zistila 

som, že mapy sú totožné. Vzhľadom na skutočnosť, že pri rekognoskácií terénu aj 

s majiteľmi okolitých pozemkov nebolo možné jednoznačne identifikovať pôvodné hranice 

pozemkov, keďže medze boli rozorané a hraničné znaky zničené som po porovnaní 

mapového listu pozemno-knižnej mapy s rastrovým súborom skonštatovala správnosť 

zákresu pozemkov v mape UO a body číslo 1809340053-1809340055, 1809340070-

1809340091 som po konzultácií zistených skutočností s úradným overovateľom prevzala 

z mapy UO vyhotovenej pri spracovaní ROEP-u.  
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Obr. č. 9 Zobrazenie prekrytu mapy UO a VKMč 

      Po načítaní si máp do grafického programu Kokeš (obr. č. 9), som zistila že parcely E 

KN p.č. 2745/3 a 2745/61 prechádzajú cez viacero parciel C KN a v teréne je ich nutné 

zamerať. 

 

6.2      Meračské práce a použité prístroje 

      Pred samotným začatím meračských prác bolo nutné vykonať rekognoskáciu terénu. 

Záujmová časť geometrického plánu sa nachádza v časti obce Horná Mariková (obr. č. 10), 

katastrálne územie Horná Mariková,  pod sídelným názvom Mlynárske brehy. Horná 

Mariková leží v okrese Považská Bystrica. Katastrálne územie má rozlohu 4755 ha, číslo 

katastrálneho územia je 817 287 a na jeho území sa rozprestiera 108 osád a desať 

administratívnych častí [8]. 
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Obr. č. 10 Záujmová lokalita 

      Nachádza sa tu pokrytie mobilným signálom, takže je možné použiť GNSS meranie 

metódou RTK a pripojenie do Slovenskej priestorovej observačnej služby SKPOS.  Na 

meranie som použila prijímač GNSS Trimble R6 (obr. č. 11) . Tento prijímač je založený 

na technológii so 6 čipmi s 220 kanálmi TrimbleMaxwell. Táto technológia poskytuje 

spoľahlivosť a presnosť pri meraní a ponúka kvalitu v rámci sledovania a RTK. Vďaka 

signálom GPS L5, L2C, a podpore japonského QZSS, Glonasu a BeiDou sa dá v náročnom 

prostredí zachytiť vysielanie viacerých družíc a dosiahnuť vyššiu kvalitu merania. L2C 

komplexná štruktúra signálu zaisťuje väčšiu silu a týmto spôsobom spoľahlivejšie 

sledovanie družíc. [6]                                                                                                                

      Pri spustený prijímača  GNSS Trimble R6 som spravila inicializáciu, čo zahrňuje 

vyhodnotenie prijímania signálu družíc GPS, Glonass a Galileo a taktiež pripojenie 

pomocou internetu do služby SKPOS.   
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Obr. č. 11 Trimble R6 

 

Obr. č. 12 Leica TC406 

      Po zinicializovaní prístroja som zamerala body 1809340001 – 1809340028, 

1809340048 – 1809340057, 1809340070 – 1809340091, ktoré predstavujú lomové body 

hraníc pozemkov, ploty a  pomocné meračské body 1809345001 – 1809345005. Taktiež 

som zamerala overovacie body 1800240545, 1801320007, 1800420047, 1800430052, 
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1800420166, 1806560030, z ktorých som si určila v kancelárií veľkosť polohovej 

odchýlky ∆p, ktorou som si overila správnosť polohy bodov prevzatých z vektorovej 

katastrálnej mapy. Tieto hodnoty sú uvedené v prílohe číslo 2 a 3 a tiež v ukážke predpisu 

polárnej metódy v tabuľke číslo 2. Zamerané body sa ukladali na pamäťové médium 

a pomocou USB kľúča som si ich exportovala a nahrala do počítača na ďalšie spracovanie. 

Namerané dáta som vyexportovala do textového súboru. Pri meraní som si vkladala k číslu 

bodu aj poznámku, aby som v kancelárii vedela čo ktorý bod predstavuje a mala predstavu 

ako spájať kresbu. Súradnice zameraných bodov sa nachádzajú v prílohe č. 2 a 3. 

      Stavby a hranice pozemkov, ktoré sa nedali zamerať prijímačom GNSS Trimble R6, 

som zamerala polárnou metódou pomocou totálnej stanice Leica TC 406 (obr. č. 12). 

Polohopisné meranie touto metódou sa zakladá na meraní polárnych prvkov, ktoré 

predstavujú uhol a dĺžku. Ako stanovisko som si zvolila vždy jeden z pomocných 

meračských bodov, ktoré si treba vhodne rozmiestniť po meranej lokalite. Na orientáciu 

meraných smerov som volila ďalší pomocný meračský bod. Predpis merania bodov 

polárnou metódou sa nachádza v prílohe číslo 3 vo výpočtovom protokole, ktorý je 

súčasťou ZPMZ.  

Parametre totálnej stanice sú: 

Zväčšenie ďalekohľadu 30x 

Minimálna zaostrovacia vzdialenosť 1,7 m 

Uhlová presnosť 7´´/2mgon 

Presnosť meranej vzdialenosti ±(5mm+2ppm) 

Hmotnosť 4,2 kg 
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Tabuľka č.2 Ukážka polárnej metódy:  

Polárna metóda - zadanie priamky (2 body) 

   číslo bodu                              Y            X           

   1809345003                        474053.23   1166941.20                 

   1809345002                        474007.53   1166916.20                 

------------------------------------------------------------------------- 

   číslo bodu     dĺžka        smer        Y            X         

------------------------------------------------------------------------- 

 1803650001      4.37   126.0299g  474052.83   1166945.55 over. ∆p= 0.13m  

 1800420045      5.80   353.7050g  474051.28   1166935.74 over. ∆p= 0.15 

 

      Na záver boli zamerané omerné miery pomocou digitálneho laserového dĺžkomera 

Leica Disto D2 (obr. č. 13). Jeho funkcie a parametre sú:  

- Presnosť ± 1.5mm, dosah 0.05m až 60m 

- 3- riadkový displej 

- Podsvietenie displeja 

- Vyklápací zadní diel na efektívnejšie meranie od rohov 

- Funkcia Tracking na nepretržité meranie s určením maximálnej a minimálnej dĺžky 

- Samospúšť na odloženie štartu až 60s 

- Sčítanie, odčítanie a výpočet plôch a kubatúr 

- Rôzne varianty Pytagorovej vety  

- Pamäť na posledných 10 meraní 

- Hmotnosť 90g                                                                                                          [4] 
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Obr. č. 13 Digitálny dĺžkomer Leica 

 

6.2.1      Meranie RTK metódou a služba SKPOS 

     Prístrojové vybavenie na meranie metódou RTK je jeden prijímač pohybujúci sa a jeden 

prijímač nepohybujúci. Oba prijímače vykonávajú simultatívne fázové merania. Podstatné 

je mať medzi prijímačmi trvalé rádiové spojenie prostredníctvom modemov.  Princíp 

metódy je v okamžitom prenose odmeraných údajov z referenčného sa prijímača do 

prijímača pohybujúceho sa. V tomto je zabudovaný softvér na spracovanie fázových 

meraní. Takže hneď po inicializácii sa z meraní prijatých z referenčného prijímača 

a z vlastných meraní tvoria diferencie a uskutočňuje sa relatívne spracovanie polohy 

s využitím vysielaných efemeríd. Oneskorenie spracovania je len niekoľko sekúnd, takže 

výsledky merania dostaneme v reálnom čase. Kinematické meranie v reálnom čase 

znamená, že pohybujúci prijímač plynule mení svoju polohu, registrujú sa súradnice.[2]      

Polohová presnosť sa udáva vzťahom [2]:  

10mm+2ppm.b                                                          (1) 
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Vo vzťahu b znamená vzdialenosť medzi dvomi prijímačmi. 

      SKPOS je Slovenská priestorová  observačná služba, ktorá je zabezpečená 

softwarovým vybavením, z ktorého realizujeme sieťové riešenie v koncepte virtuálnej 

referenčnej stanice. Do sieťového riešenia je zapojených 26 staníc slovenských a vhodných 

zahraničných staníc. Okrem národných staníc sú so susednými štátmi uzavreté dohody na 

ďalšie stanice GNSS. SKPOS má dve základné poskytujúce služby[7]:   

- Pre reálna čas (RTK) , sú dva typy služieb – SKPOS_dm a SKPOS_cm 

- Na dodatočné spracovanie údajov – SKPOS –mm VS a SKPOS—mm RS 

      Koncový užívateľ pre reálny čas musí byť schopný prijať signály GNSS korekcie  cez 

NSC cez GPRS. Korekcie SKPOS_cm sa vysielajú v koncepte virtuálnych referenčných 

staníc (tabuľka č. 3) [7].               

Tabuľka č. 3 vysielanie korekcii 

služba formát koncept GNSS 

SKPOS_dm_SVK RTCM 2.1 VRS GPS+GLONASS 

SKPOS_cm_23 
RTMC 2.3 + správa 

59 
VRS GPS+GLONASS 

SKOPS_cm_31 RTMC 3.1 VRS GPS+GLONASS 

SKPOS_mm RINEX 2.11 vrátane kódu L2C 
GPS (bloku IIR+M) 

+ GLONASS 

 

6.2.2      Transformácia súradníc 

      Meranie GNSS pracuje v globálnom geocentrickom trojrozmernom karteziánskom 

súradnicovom systéme WGS 84, kde sa výsledky merania vzťahujú k okamihu 

pozorovania. Na ďalšie použitie potrebujeme súradnice transformovať do súradnicového 

systému S JTSK. Na transformáciu potrebuje poznať transformačné koeficienty, ktoré 

môžu byť vopred dané, alebo ich musíme určiť pomocou identických bodov, ktorých 

súradnice máme v oboch súradnicových systémoch. Pre tento typ sa používajú modely 

transformácií medzi trojrozmernými priestorovými systémami, kde môžeme použiť afinné, 

podobnostné, zhodnostné poprípade polynomické modely. Voľba záleží na charaktere 

a presnosti súradníc, ktoré potrebujeme transformovať. [2] 
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       Pre spoľahlivé určenie transformačných parametrov potrebujeme 4-5 identických 

bodov s vhodnou geometrickou konfiguráciou. Pre územie 20-30 km volíme konformnú 

transformáciu a pre rozsiahlejšie územia polynomické modely. Pre výpočet elipsoidických 

výšok musíme použiť model kvázigeoidu. [2] 

Zoznam novo určených bodov v S JTSK: 

číslo bodu     Y            X      T   

1809340001 473875.62 1166730.91 1 

1809340002 473865.11 1166737.83 1 

1809340003 473858.22 1166744.17 1 

1809340004 473841.24 1166729.62 1 

1809340005 473837.07 1166729.75 1 

 

6.3      Spracovanie nameraných údajov a tvorba pracovného výkresu 

      Namerané údaje j nutné v kancelárií spracovať. Stiahnuté údaje z GNSS prijímača sú 

na základe výsledkov overovacích meraní, už v prijímači transformované do S-JTSK 

pomocou transformačného kľúča implementovaného v GNSS prijímači, ktorý je v zhode 

s rezortnou transformačnou službou. Takže súradnice bodov dostaneme priamo v S JTSK. 

Z totálnej stanice som si vyexportovala zoznam súradníc v S JTSK a aj tachymetrický 

zápisník pre skontrolovanie si nameraných údajov. 

      Grafické spracovanie som spravila v grafickom programe Kokeš 7_25. Ako prvý krok 

som si založila nový projekt GPL pod názvom gp, naimportovala som si do programu 

vektorovú katastrálnu mapu (obr. č. 7) a mapu UO (obr. č. 8). Po naimportovaní máp som 

si vytvorila v GPL nadstavbe som si vytvorila pracovný výkres cez GPL- Operácie- 

Operácie s výkresmi (obr. č. 14 a 15). V pracovnom výkrese som si načítala súradnice 

meraných bodov. Body som si očíslovala v tvare 18093400xx podľa poradia. Číslo bodu sa 

skladá z čísla katastrálneho územia, čo tvorí prvé dve čísla v čísle bodu, z čísla ZPMZ čo 

sú ďalšie štyri čísla v čísle bodu a posledné štyri čísla bodu je poradové číslo bodu v rámci 

ZPMZ.  



Bc. Miroslava Jánošíková: Geometrický plán v katastrálnom území Horná Mariková 
 

26 

2014 

 

Obr. č. 14 Vytvorenie pracovného výkresu 

 

Obr. č. 15 Vygenerovanie pracovného výkresu 



Bc. Miroslava Jánošíková: Geometrický plán v katastrálnom území Horná Mariková 
 

27 

2014 

      Na zobrazenie všetkých zmien som potrebovala ešte dopočítať niektoré body. Na 

dopočítanie som použila pri stavbách ortogonálnu metódu, keďže omerné miery som si 

zamerala v teréne. Ďalej som potrebovala dopočítať priesečníky priamok, pomocou 

výpočtovej úlohy priesečník priamok. 

      Keď som už mala  nachystané všetky podrobné body, začala som vyhotovovať 

kresbu v pracovnom výkrese. Začala som spájať línie (obr. č. 16), nové línie sa kreslia 

červenou čiarou, ak ide o hranice nových parciel kreslia sa línie vo vrstve NKLADP, 

kresliacim kľúčom 1. Nové línie zobrazujúce ploty alebo rôzne druhy pozemkov na jednej 

parcele sa kreslia vo vrstve NZAPP. Všetkým novo vytvoreným parcelám sa priradí 

parcelné číslo a značka druhu pozemku červenej farby. Parcelné čísla sa píšu veľkosťou 

písma 2, fondom 1 a kresliacim kľúčom 1, parcelné čísla E KN parciel sa píšu výškou 

písma 2 fondom 2 a kresliacim kľúčom 1. 

 

Obr. č. 16 Tvorba pracovného výkresu 
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6.4      Tvorba Záznamu podrobného merania zmien 

      Záznam podrobného merania zmien, ktorý sa nachádza v prílohe číslo 4 a popisové 

pole v prílohe číslo 1 je neoddeliteľnou súčasťou geometrického plánu. Spolu 

v geometrickým plánom sa predkladá na úradné a autorizačné overenie. Výkres ZPMZ 

(obr. č. 17) sa generuje po zhotovení pracovného výkresu. Po jeho vygenerovaní pomocou 

príkazu Operácia s výkresmi, sa do ZPMZ dopĺňajú čísla podrobných bodov. Nové čísla 

bodov- zamerané body sa číslujú červenou farbou, výška písma 1,5, kresliacim kľúčom 1 

a fondom 2. Použité čísla bodov z iných záznamov podrobného merania zmien 

a meračských náčrtov z technicko- hospodárskeho mapovanie sa zobrazujú čiernou farbou, 

výška písma 1,5, kresliacim kľúčom 1 a fondom 2. 

 

Obr. č. 17  Tvorba ZPMZ 

      Ďalej sa v ZPMZ doplnia značky plotov zmenou kresliaceho kľúča na línií napr. 

kovový plot má kresliaci kľúč 48, drevený plot 44, hranica zastavaného územia kresliaci 

kľúč 298, na líniách vo vrstve NZAPP sa doplní symbol slučky. Na body, ktoré nie sú 
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stabilizované na plotoch ale kolíkmi, kovovými rúrkami sa dá symbol 426. V ZPMZ sa 

zakreslia aj omerné miery medzi všetkými použitými bodmi. Omerná mierka sa zobrazí 

číslom medzi dvomi pomlčkami čiernou farbou výška písma 1,5, kresliacim kľúčom 1 

a fondom 2. Do stavieb sa vpíše súpisné číslo čiernou farbou a vyfarbia sa nasledovne: 

murovaná stavba farbou podľa namiešania RGB farieb R= 255, G= 217 a B= 179, drevená 

stavba R= 255, G= 250, B= 150. Pomocné meračské body sa označia symbolom 1, číslom 

bodu o výške 1.6, kresliacim kľúčom 1 a fondom 2 a naznačí sa smer orientácií 

čiarkovanou čiarou všetko sa prevedie v červenej farbe. Do kresby sa vyznačí aj rám 

mapového listu s popisom a mierka výkresu čiernou farbou a severka sa doplní červenou 

farbou.  

      K záznamu podrobného merania zmien sa prikladá aj výpočtový protokol. Vo 

výpočtovom protokole sa uvádza zoznam súradníc použitých bodov v S JTSK, predpis 

polárnej metódy, ortogonálne metódy, priesečníka priamok, výpočty výmer všetkých 

parciel registra C KN z výkazu výmer, na záver sa uvádza zoznam súradníc nových bodov 

v S JTSK. 

      Taktiež sa k ZPMZ prikladá technická správa z merania GNSS, kde sa uvádza dátum 

a čas merania spolu s prihlasovacím menom a zoznamom nameraných bodov. Pri 

overovacích bodoch- identických bodoch sa uvádza veľkosť ∆p – polohová odchýlka 

povolená pre identický bod do 24cm a skratka over. Ako overený bod. Táto poznámka sa 

uvádza vo výpočtovom protokole aj v technickej správe pokiaľ sa tak takého body 

nachádzajú.  

 

6.5.        Tvorba geometrického plánu 

      Výkres geometrického plánu, ktorý sa nachádza v príloha číslo 6 a popisové pole 

v prílohe číslo 5, vygenerujeme tiež ako aj pracovný výkres a výkres ZPMZ. Vo 

výkrese geometrického plánu sa už nezobrazujú druhy plotov, ani stabilizácia bodov, 

a taktiež sa nerozlišujú druhy stavieb ako murovaná a drevená stavba, nezobrazujú súpisné 

čísla stavieb a čísla použitých bodov. V geometrickom pláne sa vykresľujú čísla nových 

bodov o výške ako v ZPMZ ale čiernou farbou. Omerné miery sa zobrazujú rovnako ako 
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v ZPMZ. Vo výkrese geometrického plánu sa zobrazia aj hranice parciel registra E KN 

(obr. č. 18). 

      Parcelné čísla parciel registra E KN sa zobrazia v zátvorke písmom o veľkosti 2, 

fondom 2  a kresliacim kľúčom 1. Zobrazia sa tiež  čísla dielov parciel v krúžkoch, čiernou 

farbou. Hranice parciel registra E KN sa naznačia čiarkovanou čiarou ako je priebeh 

hranice totožný s hranicou C KN a odsunutím od hranice. Ako neprechádza hranica popri 

hranici parcely C KN, hranice parcely E KN sa vyznačí v celom svojom priebehu. Ak nie 

je geometrický plán pri tlači orientovaný na sever, doplní sa do kresby severka ako symbol 

číslo 490 a taktiež sa zobrazia rámy mapových listov aj s ich označením.   

 

Obr. č. 18 Tvorba geometrického plánu 

      Parcelné čísla parciel registra E KN sa zobrazia v zátvorke písmom o veľkosti 2, 

fondom 2  a kresliacim kľúčom 1. Zobrazia sa tiež  čísla dielov parciel v krúžkoch, čiernou 

farbou. Hranice parciel registra E KN sa naznačia čiarkovanou čiarou ako je priebeh 

hranice totožný s hranicou C KN a odsunutím od hranice. Ako neprechádza hranica popri 

hranici parcely C KN, hranice parcely E KN sa vyznačí v celom svojom priebehu. Ak nie 
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je geometrický plán pri tlači orientovaný na sever, doplní sa do kresby severka ako symbol 

číslo 490, hranica zastavaného územia obce a taktiež sa zobrazia rámy mapových listov aj 

s ich označením. 

      Výkaz výmer je možné v grafickom programe Kokeš vytvoriť ručne, alebo 

automatizovane (Obr. č. 19) načítaním údajov z vygenerovaných výkresov. Pre tvorbu 

výkazu výmer si vygeneruje výkresy ( obr. č. 20). 

 

Obr. č. 19 Vygenerovanie výkresov pre tvorbu výkazu výmer 
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Obr. č. 20 Tvorba výkazu výmer 

            Vytvoríme výkresy doterajšieho stavu, nového stavu, objektov UOV doterajšieho 

stavu,  právneho stavu a dielov, tieto výkresy vytvoríme pred vygenerovaním výkresu 

geometrického plánu.  

       Pomocou prevodu grafických údajov do písomnej časti si jednoducho vytvoríme 

výkaz výmer bez pracného vypisovania tabuľky ručne. Výkaz výmer si potov vložíme do 

výkresu geometrického plánu a upravíme podľa potreby (Obr. č. 21). Do výkazu výmer sa 

vytvorí legenda, kde sa uvedie kód spôsobu využívania pozemku aj s popisom čo číselný 

kód popisuje, a kód druhu stavby s vysvetlením. Pod legendy sa píšu poznámky, kde sa 

uvedie napr. že druh pozemku parcely číslo 159/6 sa zapíše do katastra nehnuteľností až po 

predložení dokladov o vyňatí z pozemkového pôdneho fondu a iné. 
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Obr. č. 21 Zostavený výkaz výmer 

      Po vygenerovaná výkazu výmer, ktorý sa nachádza v prílohe č. 7 potrebujem ešte 

vytvoriť súbor VGPm, ktorý odovzdáme spolu z geometrickým plánom na úradné 

overenie. Pre číselnú mapu má označenie súboru tvar HM0934kn_m.vgi. Toto označenie 

a štruktúru súboru určilo usmernenie č. USM_UGKKSR_9_2013, ktorým sa ustanovuje 

forma podkladov na aktualizáciu súboru geodetických informácii katastra nehnuteľností 

v katastrálnych územiach, v ktorých je spravovaná číselná mapa. Prvé dve písmená je 

skratka katastrálne územia a ďalej číslo ZPMZ. Tento súbor tvoria nové parcely a zmenené 

parcely, ktoré sú vo výkaze výmer. Súbor si vytvoríme vygenerovaní výkresu nového stavu 

a zmeníme mu mierku na 1: 1 000, v ktorej sa spravuje vektorová mapa číselná 

v katastrálnom území Horná Mariková. Upravíme si ho tak aby bol prehľadný a uložíme 

ho do výmenného formátu vgi. Tak isto odovzdáme aj výkres nového stavu UO, ktorý 

bude v mierka 1: 2800. Súbor bude mať označenie HM0934UO.vgi    

      K úradnému overeniu potrebujeme ešte odovzdať elektronický výkaz výmer vo 

formáte XML. Jeho štruktúru (Obr. č. 22) prepisuje usmernenie č. 

USM_UGKKSR_11_2013, zo dňa 19.4.2013, ktorým sa ustanovujú elektronické podklady 

na aktualizáciu súboru popisných informácii.  
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Obr. č. 22 Ukážka štruktúry súboru XML 

      Označenie súboru pri odovzdaní je HM0934.xml, prvé dve písmená sú skratka 

katastrálneho územia a za ním nasleduje číslo prideleného ZPMZ. Elektronický výkaz 

výmer sa nachádza v prílohe číslo 8 ( CD) spolu so súborom vgi. 

 

6.6        Technická správa a výpočtový protokol 

      V technickej správe sa uvedie názov: okresu, katastrálneho územia, metaúdaje merania, 

údaje o referenčnej stanici, zoznam súradníc novo určovaných bodov metódou GNSS 

v S JTSK. Overovacie body- identické body boli zamerané aj metódou GNSS, preto sa do 

poznámky za súradnice bodu uvedie skratka over. a veľkosť  polohovej odchýlky ∆p 

v metroch. Technická správa sa nachádza v prílohe číslo 3. 

      Vo výpočtovom protokole sa na začiatku uvádza zoznam súradníc použitých- daných 

bodov s S JTSK pod kódom úlohy 99, predpis polárnej metódy kód 11, za zamerané 

overovacie body- identické body sa napíše zase poznámka over. a veľkosť polohovej 
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odchýlky ∆p v metroch. Ďalej sa tam nachádza predpis ortogonálnej metódy kód 12, 

výpočet priesečníka priamok kód 21, prepis výpočtu výmer kód 95 a na konci sa uvedie 

zoznam novo určených bodov v S JTSK kód úlohy 99. V zozname súradníc sa uvedie číslo 

body, súradnice Y a X a kód kvality bodu T. Novo zameraný a stabilizovaný bod dostane 

kód kvality T=1, vypočítaný bod priesečníkovou metódou a ortogonálnou metódou sa 

pridelí kód kvality bodu, podľa použitého bodu vo výpočte s najnižšou kvalitou.dostane 

kód kvality podľa najnižšieho použitého bodu. Výpočtový protokol sa nachádza v prílohe 

číslo 2. 

 

 6.7        Výsledky dosiahnutej presnosti meračských prác 

      Presnosť meracích prác je stanovená charakteristikami presnosti a kritériami presnosti. 

Stredná súradnicová chyba mxy je charakteristika presnosti určenia súradníc podrobných 

bodov.  Základné stredné chyby určenia súradníc sú mx a my. 

                                         mxy= 0,5(m + )                   
      Presnosť určenia súradníc dvojice bodov je základná stredná chyba dĺžky md 

vypočítanej zo súradníc. Súradnice podrobných bodov sa určia tak aby:  

- │∆d│< ud 

- charakteristika md nepresiahne hodnotu ud vypočítanú  pre každú dĺžku ako ud= 

0,12(d+12)/(d+20) v m 

      Dosiahnutie presnosti sa overuje pomocou: 

- Omerných mier, kontrolných dĺžok spojníc bodov a porovnanie z dĺžkami 

vypočítanými zo súradníc 

- Nezávislého kontrolného merania a výpočtu súradníc výberu bodov a ich 

porovnaním s prvým určením súradníc 

      Pre posúdenie presnosti som zvolila posúdenie kontrolnými dĺžkami, kde sa vypočítajú 

rozdiely dĺžok ∆d= dm – dk,  dm predstavuje dĺžku vypočítanú a dk dĺžku meranú. Presnosť 
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vyhovuje ak platí, že │∆d│≤2ud a tiež pre 60 % posudzovaných dĺžok platí, že │∆d│≤ud. 

Výpočet presnosti je uvedený v tabuľke číslo 4. 

      Polohová odchýlka nesmie presiahnuť ∆p= 0.24m, jej hodnoty sa nachádzajú v prílohe 

číslo 2 a 3  a získame ju zo vzťahu:   

                                         ∆p= (∆x + ∆y )                 

Tabuľka č. 4 presnosť kontrolnými dĺžkami 

Z bodu na bod 
meraná 
dĺžka 

počítaná 
dĺžka  

rozdiel kritérium 2.ud 
 

číslo číslo dk  (m) dm   (m) (m) ud   rozhodnutie 

1809340092 1809340093 4,50 4,52 0,02 0,08 0,16 Vyhovuje 

1809340036 1809340037 4,43 4,41 -0,02 0,08 0,16 Vyhovuje 

1809340038 1809340039 2,11 2,09 -0,02 0,08 0,15 Vyhovuje 

1806560028 1806560020 15,58 15,6 0,02 0,09 0,19 Vyhovuje 

1800240566 1800050038 15,61 15,64 0,03 0,09 0,19 Vyhovuje 

1809340090 1809340089 11,82 11,84 0,02 0,09 0,18 Vyhovuje 

1800420168 1809340025 10,13 10,15 0,02 0,09 0,18 Vyhovuje 

1809340047 1809340046 4,93 4,91 -0,02 0,08 0,16 Vyhovuje 

1809340046 1809340069 3,73 3,71 -0,02 0,08 0,16 Vyhovuje 

1809340069 1809340045 0,39 0,37 -0,02 0,07 0,15 Vyhovuje 

1809340045 1809340044 2,56 2,54 -0,02 0,08 0,15 Vyhovuje 

1809340044 1809340043 1,77 1,75 -0,02 0,08 0,15 Vyhovuje 

1809340043 1809340042 2,54 2,55 0,01 0,08 0,15 Vyhovuje 

1809340042 1809340041 0,35 0,35 0,00 0,07 0,15 Vyhovuje 

1809340041 1809340045 1,41 1,41 0,00 0,08 0,15 Vyhovuje 

1809340041 1809340040 2,72 2,69 -0,03 0,08 0,16 Vyhovuje 

1809340040 1809340039 1,20 1,17 -0,03 0,07 0,15 Vyhovuje 

1809340038 1809340068 3,21 3,23 0,02 0,08 0,16 Vyhovuje 

1809340036 1809340035 3,22 3,25 0,03 0,08 0,16 Vyhovuje 

1809340037 1809340029 2,80 2,82 0,02 0,08 0,16 Vyhovuje 

1809340034 1809340033 3,89 3,91 0,02 0,08 0,16 Vyhovuje 

1809340032 1809340031 3,13 3,15 0,02 0,08 0,16 Vyhovuje 

1809340030 1809340031 1,00 1,01 0,01 0,07 0,15 Vyhovuje 

1809340092 1809340094 10,19 10,19 0,00 0,09 0,18 Vyhovuje 

1802810002 1802810001 7,80 7,82 0,02 0,09 0,17 Vyhovuje 

1800240041 1800240042 6,29 6,27 -0,02 0,08 0,17 Vyhovuje 

1800240041 1809340013 6,07 6,05 -0,02 0,08 0,17 Vyhovuje 
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1800240656 1809340014 1,05 1,06 0,01 0,07 0,15 Vyhovuje 

1801320004 1809340048 5,37 5,40 0,03 0,08 0,16 Vyhovuje 

1820890001 1820890002 2,79 2,81 0,02 0,08 0,16 Vyhovuje 

1800420044 1800420043 1,57 1,59 0,02 0,08 0,15 Vyhovuje 

 

      Pomocné meračské body sa zamerali dvakrát, raz som ich polohu určila na začiatku 

merania a druhýkrát na záver meranie, aby boli dodržané podmienky merania a dosiahnuté 

dve nezávislé merania pomocných meračských bodov. Výsledné súradnice bodov 

1809345001- 1809345005 som získala ako aritmetický priemer meraní uvedených 

v tabuľke číslo 5. 

Tabuľka č. 5 výpočet súradníc pomocných meračských bodov 

číslo bodu 
prvé meranie druhé meranie výsledné súradnice 

Y X Y X Y X 
1809345001 474001,13 1166895,84 474001,15 1166895,84 474001,13 1166895,84 
1809345002 474007,52 1166916,20 474007,54 1166916,19 474007,53 1166916,20 
1809345003 474053,23 1166941,19 474053,23 1166941,21 474053,23 1166941,20 
1809345004 474101,14 1166950,69 474101,15 1166950,70 474101,15 1166950,70 
1809345005 473959,81 1166854,89 473959,82 1166854,91 473959,82 1166854,90 
       

      Posúdenie presnosti meračských bodov 1809345001- 1809345005  určím pomocou 

strednej súradnicovej chyby mxy= 0,5(m + ) . Vo vzorci mx a my predstavujú stredné 

chyby súradníc X a Y. Tieto chyby určím pomocou vzorcov: 

mx=
∑

.               my=
∑

.  

vx a vy predstavujú rozdiely súradníc od priemernej hodnoty, n je počet meraní a k je 

koeficient, ktorý pre merania s rovnakou presnosťou predstavuje hodnotu 2. Pomocné 

meračské body, ktorých súradnice sú určené dvomi nezávislými meraniami spĺňajú 

kritérium presnosti uxy=2.mxy. Hodnoty sú vypočítané v tabuľke číslo 6. 
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Tabuľka č. 6 posúdenie presnosti pomocných meračských bodov 

číslo bodu vY1 vX1 vY2 vX2 mx my mxy 

1809345001 0,00 0,00 -0,02 0,00 0,01 0,00 0,01 

1809345002 0,01 0,00 -0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

1809345003 0,00 0,01 0,00 -0,01 0,01 0,01 0,01 

1809345004 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 

1809345005 0,01 0,01 0,00 -0,01 0,01 0,01 0,01 
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7   Záver 

      Cieľom mojej diplomovej práce bolo vyhotovenie geometrického plánu na určenie 

vlastníckych práv k nehnuteľnostiam C KN p.č. 154/5, 156/3, 157/1-2, 158/1-3, 159/4-6, 

2597/19 a 2770/7-19 v katastrálnom území  Horná Mariková. 

      Geometrický plán bol vypracovaný na základe podkladov, ktoré mi poskytol Okresný 

úrad Považská Bystrica, katastrálny odbor a z výsledkov meračských prác v teréne. Na 

zameranie nového stavu v teréne bola použitá polárna metóda a metóda GNSS merania. 

Grafické spracovanie bolo vykonané v grafickom programe Kokeš 7.25.  

      Výsledkom mojej práce je vyhotovený geometrický plán a záznam podrobného  

merania zmien, podľa platných predpisov, ktorý je už autorizačne aj úradne overený 

a uložený v archíve katastrálneho odboru.  

      Na základe tohto môjho geometrického plánu objednávateľ zákazky odpredáva 

jednotlivé pozemky do vlastníctva dlhodobých užívateľov pozemkov.  
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