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ANOTÁCIA: 

Táto diplomová práca sa zaoberá vyhotovením geometrických plánov v eskej 

a Slovenskej republike a ich vzájomným porovnaním. Porovnáva vyhotovenie 

geometrických plánov z poh adu ich tvorby, právnych predpisov, formálnych náležitostí, 

obsahu a alších dôležitých kritérií. Aby bolo možné geometrické plány vytvori

a porovna , bolo nutné dôkladne sa oboznámi  s legislatívou v oboch krajinách. 

V diplomovej práci boli použité citácie zo zákonov, vyhlášok a metodických usmernení 

jednotlivých krajín a príslušných katastroch nehnute ností. Práca sa zárove  v jej úvode 

zaoberá historickým vývojom katastra nehnute ností na územiach eskej a Slovenskej 

republiky vo všeobecnosti, ako aj konkrétne vývojom samotných geometrických plánov. 

Podrobne popisuje a porovnáva ich grafické a písomné asti a zvyšnú dokumentáciu. 

Obsahuje informácie o aktuálnych legislatívnych  predpisoch, ktoré upravujú tvorbu 

a obsah geometrických plánov na Slovensku a v eskej republike. 

K Ú OVÉ SLOVÁ: Geometrický plán, záznam Podrobného merania zmien, Slovenská 

republika, eská republika, Kataster nehnute ností, Katastrálne územie, Parcela, Delenie 

pozemkov 
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SUMMARY: 

This Master Thesis delves into the complex process of geometrical survey and map 

production in Slovakia and in the Czech Republic and compares geometrical survey 

processes in the two countries. This work assesses the processes involved in geometrical 

surveys in Slovakia and in the Czech Republic and compares them based on crucial criteria 

including survey concept and creation, legal requirements and other formalities. In order to 

realize such a comprehensive Master Thesis, it was necessary to familiarize oneself fully 

with the researched topic through extensive study of legislature, Land Registry guidelines 

and regulations and methodical directives of both countries in question. In its Intro, this 

Master Thesis elaborates on the history of Land Registries in Slovakia and in the Czech 

Republic, as well as on the history of geometrical maps in both countries. The author 

examines the graphic and the written part of geometrical maps in great detail and cross-

examines further supporting documentation. This Master Thesis also includes 

contemporary legislative directives which govern the production and the content of 

geometrical maps in Slovakia and in the Czech Republic. 

KEYWORDS:  Geometrical survey, Geometrical map, Slovak Republic, Czech Republic, 

Land Registry, Survey amendment record, Cadastral area, Distribution of land 
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ÚVOD 

V tejto práci sa budem zaobera  geometrickými plánmi v eskej a v Slovenskej 

republike. Ich vyhotoveniu a zárove  vzájomnému porovnaniu s prihliadnutím na ich 

hlavné podobnosti a odlišnosti. V druhej kapitole rozoberiem všeobecnú históriu celej 

evidencie nehnute ností v oboch krajinách. Okrem charakterizovania samotného vývoja 

evidencie nehnute ností na našich územiach, budem dba  aj na prepojenie technografickej 

histórie katastra, tak ako ju dobre poznáme, s historickými, spolo ensko-politickými 

a ekonomickými faktormi, ktoré tento vývoj vyvolali alebo ho výraznejšie ovplyvnili. 

Práve takéto prepojenie je dos  málo známe. História katastra sa asto berie len ako súbor 

dátumov a názvov kde, kedy a o vzniklo alebo za alo plati . Takéto prepojenie nám 

umožní lepšie pochopi  spôsob fungovania dnešnej evidencie a spozna  dôvody pre o sa 

evidovanie pôdy to kokrát menilo. Zárove  nám poskytne nový poh ad na celý dnešný 

kataster nehnute ností. V alších kapitolách sa budem venova  výhradne geometrickým 

plánom. Rozoberiem geometrické plány, ako ich chápe slovenský a eský kataster. 

Teoreticky a aj prakticky prejdem postup vyhotovenia geometrického plánu v echách 

a na Slovensku.  

Každá z nasledujúcich kapitol bude písaná najmä so zrete om na porovnanie 

jednotlivých astí práve rozoberanej problematiky  medzi eským a slovenským katastrom. 

Zameriam sa prvotne na asti, v ktorých sa slovenské a eské geometrické plány líšia 

a asti, v ktorých sú totožné alebo aspo  ve mi podobné. Pretože aj ke  sa obe republiky 

v ich histórií formovali po desa ro ia spolo ne, ich rozdelenie pred 20 rokmi znamenalo 

odštartovanie samostatného vývoja každého z týchto štátov, najmä ako samostatného 

právneho subjektu. S vlastnými právnymi a technickými predpismi. Hlavným cie om tejto 

práce bolo zisti  aký výrazný vplyv mal spolo ný vývoj Slovenskej a eskej republiky na 

ich po atie katastra a na ich platné právne a technické predpisy spojené s tvorbou 

geometrických plánov. Zárove  zisti  ko ko si toho oba štáty po ich rozdelení ponechali 

z predchádzajúceho systému evidencie pôdy. Chcel som zisti i ich spolo ný vývoj mal 

taký zásadný vplyv, že ani po viac ako 20-ro nej samostatnej existencii sa oba katastre 

nehnute ností a ich predpisy výraznejšie nelíšia alebo tomu bude práve naopak a hne  po 

rozdelení spolo ného štátu sa oba katastre za ali výrazne odlišova .  
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1 ZÁKLADNÉ POJMY 

V tejto kapitole rozoberiem nieko ko dôležitých pojmov a termínov, ktoré v texte 

mojej práce použijem. Sú to pojmy, pri ktorých som usúdil, že ich stru ná charakteristika 

bude pre ich pochopenie dosta ujúca. Zložitejšie pojmy a termíny, ktoré si vyžadujú vä šiu 

pozornos  a zd havejšie vysvetlenie, rozoberiem priamo v texte diplomovej práce a nebudú 

do tejto charakteristiky základných pojmov zahrnuté.  

Charakteristika základných pojmov: 

- DGPS: diferen né meranie vykonávané pomocou prijíma ov GNSS, podporované 

sie ou kontinuálne pracujúcich referen ných staníc GNSS. [14] 

- Geometrické ur enie pozemku: je ur enie tvaru a rozmeru pozemku, 

vymedzených jeho hranicami v zobrazovacej rovine. [2] 

- GLONASS: je ruský naviga ný systém, obdoba amerického systému NAVSTAR. 

Bol vytvorený pre potreby ruskej armády so stopercentným pokrytím územia Ruska 

a takmer polovi ného pokrytia ostatných astí Zeme. [14] 

- GNSS: Globálny naviga ní satelitní systém, je rádionaviga ný systém, pracujúci na 

princípe umelých družíc Zeme. Poskytuje užívate om informácie o aktuálnej 

polohe, ase, smeru a rýchlosti pohybu. [14] 

- Kataster nehnute ností: je geometrické ur enie, súpis a popis nehnute ností, 

ktorého sú as ou je evidencia právnych vz ahov k týmto nehnute nostiam. 

Predmetom evidencie katastra nehnute ností sú najmä katastrálne územia, 

pozemky, stavby, byty a nebytové priestory a práva k nehnute nostiam evidovaným 

v katastri. Nehnute nosti sa v katastri evidujú pod a katastrálnych území. [21]  

- Katastrálna mapa: je technickým podkladom na evidovanie nehnute ností v 

katastri. Katastrálna mapa sa tvorí a dop a na mapových listoch v analógovej 

forme alebo v digitálnej forme ako vektorová katastrálna mapa (VKM, DKM,  KM 

- D), vo výmennom formáte VGI alebo VFK. [21] 

- Katastrálne územie: je územno-technická jednotka, ktorú tvorí územne uzavretý 

a v katastri spolo ne evidovaný súbor pozemkov. [9] 

- Komasa né mapy: Jedny z graficky najcennejších máp nášho územia. Obsahujú 

unikátne umelecké vyobrazenia. Boli vyhotovované v období 1792-1944. [19] 
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- Mapa ur eného operátu: je operát zobrazujúci hranice pôvodných pozemkov. 

V niektorých katastrálnych územiach je vytvorená vektorová mapa ur eného 

operátu, ktorá sa v digitálnej forme dop a. [9] 

- NAVSTAR: je satelitný naviga ný systém vytvorený armádou Spojených štátov 

amerických, ktorý sa celosvetovo využíva na ur ovanie ve mi presnej polohy 

kdeko vek na zemskom povrchu a presného asu. [14] 

- Parcela: je obraz pozemku, ktorý je geometricky a polohovo ur ený, zobrazený 

súvislým priemetom hraníc v katastrálnej mape a ozna ený parcelným íslom. [21] 

- Parcela registra C KN: je parcela, ktorá sa nachádza na katastrálnej mape. Jej 

hranice sú vidite né v teréne. Každý pozemok, ktorý je sú as ou registra C KN, má 

pridelené parcelné íslo. Parcely registra C KN tvoria katastrálne územie. [9] 

- Parcela registra E KN: je parcela, ktorú nenájdeme na katastrálnej mape. Je to 

pôvodná parcela, ktorá sa nachádza na pôvodných mapách. Jej hranice nie sú 

v teréne vidite né. Je možné ju geometrickým plánom obnovi  do registra C KN.

[9]

- Parcelné íslo: je íslo, ktorým sa ozna uje pozemok zobrazený v katastrálnej 

mape, na mape ur eného operátu alebo v geometrickom pláne, ktorý tak tvorí 

parcelu. Parcelné ísla tvoria arabské íslice v íselnom rade, po núc jednotkou. [1]

- Pozemková kniha: slúžila na evidovanie vlastníckych práv a iných vecných práv 

spojených s nehnute nos ami. Vklad (intabulácia) do pozemkovej knihy garantoval 

vlastnícke práva a iné vecné práva k nehnute nosti. Tento intabula ný princíp 

proklamoval, že vlastníctvo k nehnute nosti sa nadobúda až zápisom do 

pozemkovej knihy a nie podpisom zmluvy. [7]

- Pozemkový kataster: bol hlavnou štátnou pozemkovou evidenciou. Obsahoval 

údaje o každom pozemku, ako aj údaje spojené s pôdou a jej využívaním. 

Poskytoval informácie o celkovom povrchu krajiny, vypovedal o ve kosti, tvare, 

polohe a obvode každého evidovaného pozemku. Hlavné atribúty evidencie boli 

plošná výmera, druh pozemku a hodnota pozemku, tzv. katastrálny vý ažok. [7]

- Pozemok: je prirodzená as  zemského povrchu oddelená od susednej asti 

zemského povrchu hranicou územnej správnej jednotky alebo hranicou k.ú., 

vlastníckou hranicou, hranicou držby, hranicou rozsahu zástavného práva, hranicou 

druhov pozemkov poprípade rozhraním spôsobu využívania pozemkov. [21] 
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- Rover: je ozna enie pohybujúceho sa prijíma a signálu GNSS [14] 

- RTK: kinematické meranie pomocou metódy GNSS vykonané v reálnom ase. 

Medzi referen nou stanicou a mobilným prijíma om GNSS musí existova

komunika ný kanál, ktorý umož uje prenos potrebných dát (korekcií). [14] 

- SGI: zah a katastrálnu mapu, ktorá je štátnym mapovým dielom a obsahuje body 

bodového po a, polohopis a popis. V stanovených územiach má podobu íselného 

vyjadrenia. [1]   

- S-JTSK: je súradnicový systém Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej, ktorý 

sa na území eskej a Slovenskej republiky používa mimo iné aj pre katastrálne 

mapy. [21] 

- SPI: zah a údaje o katastrálnych územiach, parcelách, stavbách, bytoch 

a nebytových priestoroch, vlastníkoch a iných oprávnených osobách, právnych 

vz ahoch a právach a skuto nostiach. [1]   

- Vecné bremeno: je právo k cudzej nehnute nosti, obmedzuje vlastníka 

nehnute nosti v prospech niekoho iného tak, že je povinný nie o trpie , nie o 

kona  alebo sa naopak nejakého konanie zdrža . Aby obmedzenie malo charakter 

vecného bremena, musí ma  opakujúci sa charakter alebo musí prebieha

permanentne. [21] 

- Vlastník: je fyzická alebo právnická osoba, ktorá ma k nehnute nosti vlastnícke 

právo a je evidovaná v katastre. [2] 
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2 HISTÓRIA EVIDENCIE PÔDY 

Hlavným cie om diplomovej práce nie je len vyhotovi  geometrické plány tak, aby 

vyhovovali platným predpisov v eskej a Slovenskej republike, ale zárove  sa snaži  prís

na prípadné rozdiely v ich tvorbe, obsahu a ich alších nevyhnutných náležitostiach. 

Pokia  to bude možné, pokúsim sa identifikova  aj možné prí iny, ktoré viedli k týmito 

odlišnostiam. Za týmto ú elom som sa rozhodol do práce zaradi  kapitolu, v ktorej by som 

sa venoval celému katastru nehnute ností a jeho vývoju na našich územiach. Bez 

existencie katastra by geometrické plány nemali ve ký zmysel a pravdepodobne by nikdy 

ani nevznikli. Navyše znalos  predošlých evidencií nehnute ností nám umožní lepšie 

pochopi  fungovanie dnešného katastra nehnute ností a tvorbu geometrických plánov. 

Druhý dôvod, pre ktorý som sa rozhodol pár strán z mojej práce venova  aj histórií je ten, 

že doterajšie preh ady histórie katastra boli ve mi strohé. Prakticky som sa nestretol 

s preh adom, ktorý by okrem množstva dátumov venoval pozornos  aj aspo  stru nému 

vysvetleniu udalostí a spolo enských zmien, ktoré k tomu viedli. Aj v tejto kapitole budem 

klás  dôraz na porovnanie rozdielnych a spolo ných etáp vo vývoji katastra nehnute ností 

na územiach dnešnej eskej a Slovenskej republiky. 

2.1 Vznik evidencie nehnute ností 

Kataster nehnute ností aký poznáme dnes nevznikol zo d a na de  rozhodnutím 

vlády, i panovníka alebo iného štátneho orgánu. Je to neoby ajne zložitý systém, ktorý sa 

formoval po celé stáro ia. Postupne sa vyvíjal a nadväzoval na výsledky predchádzajúcich 

evidencií. Je to práve jeho kontinuita a nadväznos , ktorá je jeho hlavnou silou, ale zárove

aj jeho najvä šou slabinou. Akéko vek prerušenie celistvosti tejto evidencie sa odstra uje 

len ve mi ažko a ve mi zd havo. Práve preto je ve mi dôležité, pre správne pochopenie 

fungovania dnešného katastra, pozna  aspo  tie najdôležitejšie rty jeho predchodcov. 

Napriek malému množstvu zdrojov z ias vzniku katastra nehnute ností a prvých evidencií 

nehnute ností je práve toto obdobie z celého vývoja katastra nehnute ností 

najzaujímavejšie a najak nejšie. Tento fakt je z asti spôsobený tým, že takmer každá 

spolo enská zmena v tej dobe bola ve mi cite ná a prejavila sa ve mi výrazne na spôsobe 

evidovania nehnute ností. V nieko kých nasledujúcich kapitolách sa preto pokúsim 

priblíži  zrod evidencie nehnute ností na našich územiach a rozobra  postupný vývoj 
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katastra až k dnešnému katastru nehnute ností Slovenskej a eskej republiky. Hoci esi 

a Slováci prežili ve kú as  svojej modernej histórie spolo ne, o sa týkalo otázky 

evidovania nehnute ností, už jej po iatky boli na oboch územiach odlišné. 

2.1.1 Prvé evidencie na našich územiach 

V asoch vzniku evidencie nehnute ností si ešte nikto neuvedomoval jej plný 

potenciál a to aký rýchly spád jej využitie naberie. Do evidencie nehnute ností vyústil 

nápad alebo skôr potreba vybera  od udí peniaze. Výber týchto finan ných prostriedkov, 

známych ako dane, ktoré by naplnili krá ovskú pokladnicu so sebou priniesol potrebu 

vybudova  spo ahlivý  systém, ktorým by sa tento výber riadil. Týmto systémom sa asom 

stala práve evidencia nehnute ností. Historicky prvú da  z pôdy u nás zaviedol eský 

knieža Old ich z rodu P emyslovc , už v r.1022. Rozdelil pôdu na lány a zaviedol da

z lánu. Týkalo sa to však len územia vtedajšieho eského kniežactva. Na území Slovenska 

v tej dobe prebiehali rozsiahle mocenské boje. Následkom týchto bojov bolo prakticky celé 

územie Slovenska vy udnené. Vy udnenie sa dov šilo následným vpádom Mongolov do 

strednej Európy. To znamenalo, že aj keby v tej dobe existovala da  z pôdy a jej evidencia 

aj na území Slovenska, nebolo by ju takmer od koho vybera . Na prvú evidenciu pôdy si 

Slovensko muselo po ka  až do prvej polovice 14. storo ia, kedy ju knieža Karol Róbert 

zaviedol aj u nás.[10] To bolo skoro o tri stáro ia neskôr ako sa tak stalo na území eského 

kniežactva. Hne  na za iatku môžeme pozorova  prvú odlišnos  vo vývoji na území iech 

a Slovenska. Nakoniec sa ale ukázalo, že toto oneskorenie nemalo ve ký význam. Behom 

13. storo ia za ala prebieha  spolo ná kolonizácia iech, málo za udnenej Moravy 

a najmä vy udneného Slovenska. Nový osadníci pozývaní na naše územia, boli prevažne 

nemeckého a ma arského pôvodu. Tí so sebou priniesli okrem nem iny a ma ar iny aj 

nemecké a uhorské právo, ktoré sa neskôr prejavilo aj v našom právnom systéme. 

2.1.2 Zemské dosky a urbáre 

Zemské dosky slúžili pôvodne len na zápisy o súdnych sporoch. O evidencii 

nehnute ností v zemských doskách môžeme hovori  až odkedy si do nich za ala š achta 

zapisova  svoje súkromné práva k pôde. Nešlo však o zápis, ktorý by bol zákonom 

povinný. Jednalo sa len o zápisy z vlastnej vôle š achty. Bolo to pochopite né, pretože 
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š achta bola v tej dobe najvä ším súkromným vlastníkov pôdy. Mimo nej patrila pôda ešte 

cirkvi, meš anom, ale hlavne panovníkovi. Zemské dosky sa však nemohli využíva  za 

ú elom výberu daní. Š achta v tej dobe ešte nemala žiadnu da ovú povinnos  a jedinými 

platcami dane boli poddaní. A poddaným nebolo umožnené vlastni  pôdu a mali ju len 

v držbe výmenou za prácu. To mimo iné znamenalo, že s pôdou nemali právo naklada , 

nemohli ju predáva , vymie a , i prenecha  inému poddanému v držbe. Lenže ako 

jediných platcov dane ich bolo potrebné nejakým spôsobom evidova . Podkladmi na 

vymeriavanie výšky dane, boli po dlhé roky, len nedokonalé súpisy pôdy, ktoré sa 

vyhotovovali na základe panských oznámení o po te usadlostí na jeho území a nebrali 

v úvahu výmeru i druh pozemku. Práve tento problém bolo potrebné vyrieši  a  spresni

spôsob evidovania pozemkov a statkov. A tak sa za alo so zakladaním urbárov. Dialo sa 

tak na oboch územiach. Urbármi boli súpisy poddaných a ich pracovných povinností, 

pozemkov a vý ažkov z pozemkov (renty), ktoré slúžili zemepánovi na kontrolu 

a vyberanie poplatkov. Tieto súpisy prebehli v eských zemiach a aj v Uhorsku. Postupný 

vývoj však zvyšoval aj požiadavky na presnos  podkladov, pod a ktorých by sa vyberali 

dane, a ktoré by viac odpovedali skuto ným výnosom z pôdy. Vznikla potreba spresnenia 

informácií najmä o výmere, kvalite a výnosoch z pôdy. Zemské dosky sa však nevytratili 

úplne, ale neskôr sa stali vzorom pre zápisy do pozemkových kníh. 

2.1.3 Rustikálny kataster 

Aj napriek tomu, že na oboch našich územiach už fungovali súpisy pôdy, stále išlo 

len o nesystematickú a nejednotnú formu evidencie. Každý zemepán si ur oval svoje 

vlastné ve kosti da ovej jednotky. Výber daní tak bol nejednotný a nedal sa nijak ustráži . 

Navyše, po dlhotrvajúcich bojoch sa krajina opä  potykala s ve mi zlou finan nou 

situáciou a rozsiahlym vy udnením krajiny. Na území iech to mala na svedomí  najmä 

bitka na Bílé ho e, do ktorej vyústilo tzv. Stavovské povstanie a Tridsa ro ná vojna  

(1618-1648), ktorá vypukla vzápätí. Povstanie skon ilo totálnym neúspechom vzbúrencov. 

Protestanti, ktorí sa snažili o zvrhnutie vládnucich Habsburgovcov, boli porazení 

a nemilostne popravovaní. Cisár Ferdinand II. zakázal na celom území protestantské 

vyznanie a nariadil rázne represie vo i všetkým protestantom v krajine. Preto za ala najmä 

protestantská š achta, z obáv z alších represii, emigrova  do zahrani ia. Tí, o ostali prišli 

„len“ o svoje majetky. Tieto udalosti mali za následok rozsiahle zmeny v celej krajine, ale 
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najmä ve ké zmeny vo vlastníckych vz ahoch k pôde. Kým za situáciu v echách mohli 

najmä mocenské boje, na Slovensku išlo hlavne o prežitie. Z východu do Uhorska vpadli 

Turci a v bitke pri Mohá i bola do hlavy vyvraždená celá uhorská armáda aj s krá om. Dve 

tretiny Uhorska sa na 175 rokov stali sú as ou Osmanskej ríše. Slovensko, srdce Uhorska, 

síce ostalo Uhorským krá ovstvom, ale Turci na jeho územie vykonávali po celý as 

vražedné lúpežné výpravy. A tak sa stalo, že hlavne pohrani né oblasti Slovenska boli 

skoro neobývané a zvyšok územia zna ne vy udnený. Cisár si uvedomoval túto situáciu 

a za al pozýva  do krajiny kolonistov. História sa opakuje a opä  išlo najmä o nemecky 

hovoriacich pris ahovalcov. Ich po et v eských zemiach vzrástol najmä po 

zrovnoprávnení nemeckého jazyka.  

Na prvý poh ad boli historické udalosti na oboch územiach odlišné, ale ich dopad 

bol rovnaký. Vyše polovica územia bola neobývaná alebo obývaná novým obyvate stvom. 

Vlastnícke práva k pôde sa menili a bolo ich treba zaevidova . A tak sa pozornos

upriamila na novú evidenciu pôdy. Jej vývoj za al nezadržate ne smerova  k prvým 

jednotne zakladaným a vedeným katastrom. Prvým úradným súpisom pôdy ur eným 

cielene na da ové ú ely bola Prvá berná rula (Rustikálny kataster) z polovice 

17. storo ia. Prvá berná rula sa zaviedla na základe uznesenia z r. 1647 a mala mimoriadny 

právny dopad. Ustanovovala, že pôda v nej zapísaná bude naveky poplatná, nech ju neskôr 

získa ktoko vek. Okrem toho sa rozhodlo, že sa dane budú vymeriava  okrem poddaných 

aj alším oby ajným obyvate om (meš anom, farárom a podobne). Na území iech sa 

berná rula zaviedla o nie o neskôr. Za ala plati  až po skon ení tridsa ro nej vojny 

uznesením eského snemu z r.1650. V prvej bule bola spísaná len pôda rustikálna, teda 

pôda sedliakov, ktorú obrábali na základe urbárov. Vzniku prvej buly predchádzala 

takzvaná Generálna vizitácia eskej zeme. Prostredníctvom komisií prebehli šetrenia po 

celom území. V každom panstve, tzv. domíniu, sa zis oval po et a kvalita usadlostí spolu 

so zápisom o stave dobytku, živnostiach a remeslách. Kým v echách bola základnou 

jednotkou súpisu usadlos , na Morave to bol lán a na Slovensku dvorec. V podstate, ale 

išlo o ve mi podobné jednotky.  

Druhý rustikálny kataster, resp. Druhá berná rula z r.1684, bola doplnením 

vz ahov daní a pozemkov z prvej buly. Upravilo sa ur ovanie ve kostí usadlosti 

v jednotlivých domíniách. Nové preverenie držby pôdy prebehlo v r.1680. Pozemková da

bola najvä ším finan ným za ažením každého sedliaka. Preto netrvalo dlho a za ali sa vo i 
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tejto povinnosti búri . To viedlo až k snahám o vyrubenie pozemkovej dane aj š achte. Tá 

sa vo i tomu opatreniu však úspešne bránila až do r.1706. Dodatkom k rustikálnemu 

katastru sa presadilo rozhodnutie zdani  pozemkovou da ou aj š achtu. A za al vznika

nový tzv. Dominikálny kataster. Dominikálna da  sa vymeriavala na základe po tu 

rustikálnych usadlostí na jej území. Tento kataster bol dokon ený až za Márie Terézie, 

v r.1747. To sa však týkalo len územia dnešných iech, Moravy a Sliezska, tzv. eských 

zemí. Uhorská š achta bola zásadne proti ich zdaneniu a odmietala akéko vek snahy 

o vyrubenie pozemkovej dane. V aka tomu, že bola zatia  ešte stále dostato ne silná, tak 

takýmto snahám úspešne odolávala. A v Uhorsku sa aj na alej používa predchádzajúca 

evidencia, ktorá zda ovala len rustikálnu pôdu. Takéto usporiadanie evidencie pôdy však 

platilo len do r.1748. 

2.2 Reformné obdobie v evidencií nehnute ností 

V druhej polovici 18.storo ia sa európskymi krajinami za ínajú šíri  vlny 

revolu ných myšlienok, ktoré už oskoro ovplyvnia aj naše územia. Zárove  to je obdobie 

neustálych bojov panovníckych a š achtických rodov o nástupnické práva v európskych 

krá ovstvách. Jedným z nich bol aj boj o trón Rakúskeho cisárstva a alších krá ovstiev po 

smrti Karola VI. Ten sa rozrástol až do otvoreného konfliktu, ktorý otriasol celou Európou. 

Pragmatická sankcia Karola VI. zabezpe ovala nástupnícke právo jeho dcére Márií Terézií. 

Táto, stále len 23-ro ná panovní ka, o  musela ale tvrdo bojova . Nakoniec, aj napriek 

silným snahám okolitých krajín, sa na tróne udržala a tým odštartovala rozsiahle správne, 

ekonomické a spolo enské zmeny na našich územiach. V tom istom duchu pokra oval aj 

jej syn, a preto môžeme toto obdobie právom nazýva  reformným obdobím. 

2.2.1 Tereziánsky kataster a Tereziánsky urbár 

V r.1740, po smrti Karola VI., zasadla na trón jeho dcéra Mária Terézia (1740-

1780). O rok neskôr ju prijal aj uhorský snem, a tak sa stala sú asne aj Uhorskou 

krá ovnou. Bola to prvá ženská panovní ka na našom území a s jej nástupom na trón 

nastalo obdobie takzvaného osvieteného absolutizmu. Obdobie ve kých spolo enských 

zmien a reforiem po celom území monarchie. Týmto reformám sa nevyhla ani stávajúca 

evidencia nehnute ností a s ou spojený systém výberu daní. Hlavným cie om da ových 
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reforiem bolo presadi  zdanenie pánskej pôdy. A navyše presadi  takéto zdanenie 

jednotne, pre celé územie monarchie, teda aj vrátane Uhorska. To by výrazne pomohlo 

zlepši  hospodársku situáciu celej monarchie, ale hlavne zlepši  situáciu v Uhorsku, ktorá 

bola po stáro iach Tureckej okupácie v katastrofálnom stave. To vyústilo až do Tretej 

bernej ruly, tzv. Tereziánskeho katastra.  

Tereziánsky kataster vychádzal z myšlienky eského krá ovstva z r.1706. To ako 

prvé za ažilo da ou nielen rustikálnu, ale aj pánsku pôdu. Mária Terézia sa rozhodla 

rozšíri  túto myšlienku na celé územie monarchie. So súpisom pôdy sa za alo v r.1744. 

Najskôr bolo potrebné ur i , ktorá pôda bude vedená v novom katastri ako pôda rustikálna 

a ktorá ako dominikálna. Ur ovanie naviazalo na tzv. generálnu vizitáciu eskej zeme z 

r.1656. To, o bolo vtedy považované za poddanské, sa malo bra  ako rustikálna pôda, aj 

keby to medzi asom prešlo do rúk š achty. Tento súpis trval do r.1748 a jeho výsledkom

bol prvý úplný kataster na našom území. Prvý Tereziánsky kataster dostal prívlastok 

rustikálny. Rustikálny preto, lebo aj napriek snahe vytvori  rovnocennú da ovú evidenciu 

rustikálnej a dominikálnej pôdy, sa kvôli ešte stále silnému odporu š achty nepodarilo 

takéto zdanenie oboch typov pôdy presadi . A tak boli doplnené, vlastne len niektoré 

nedostatky predchádzajúcej bernej ruly. Prvý Tereziánsky kataster vstúpil do platnosti 

1. mája 1749 a nahradil predchádzajúci platný systém evidencie. Práce sa však neskon ili 

a pokra ovalo sa v úprave katastra.  

Ešte v tom istom roku boli zavedené nové predpisy a priznávacie listiny tykajúce sa 

dominikálnej pôdy a bola vyhlásená nová generálna vizitácia zeme. Jej cie om malo by

spravodlivejšie a objektívnejšie zda ovanie. Spisovala sa sú asne poddanská aj pánska 

pôda. Práce na úprave katastra skon ili v r.1757. Výsledkom týchto šetrení bola Štvrtá 

berná rula, resp. Druhý Tereziánsky kataster, ktorý už zah al nielen súpis rustikálnej 

pôdy, ale zárove  bol aj základom pre neskorší Tereziánsky kataster dominikálny. Ten 

vznikol hne  vzápätí, na podklade Štvrtej bernej ruly, ako výsledok takzvaného Panského 

vyrovnania. Prijalo sa rozhodnutie, že pánska pôda bude zda ovaná na základe jej ve kosti 

a po tu usadlostí. Rustikálny kataster spolu s dominikálným katastrom dokopy tvorili 

úplný Tereziánsky kataster.  Bol to historicky prvý kataster obsahujúci súpis všetkej pôdy 

na našom území. Tak to bolo aspo  na územiach mimo Uhorska. V Uhorsku bol vývoj 

katastra, aj za panovania Márie Terézie, mierne odlišný. Základná rta tereziánskej 

reformy v Uhorsku, bola však podobná ako v ostatných astiach monarchie. Tou bola 
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snaha uvies  dávky a povinnosti poddaných vo i zemepánovi do pomeru s rozsahom pôdy. 

Uhorská š achta však toto rozhodnutie drvivou vä šinou nebrala vážne. Vz ah medzi 

zemepánmi a poddanými považovala za vz ah isto súkromnoprávneho charakteru 

a panovní ka, ani nikto iný, nemá právo do tohto vz ahu zasahova . Navyše neprejavovala 

najmenšiu ochotu na danom stave nie o meni . Uhorská š achta si vtedy dobre 

uvedomovala svoju moc a vplyv a tá po tom, o boli Turci vyhnaný z Uhorska, ve mi 

rýchlo vzrástla. To si uvedomovala aj samotná Mária Terézia a pri problémoch 

s presadzovaním rovnocenného zdanenia pôdy v ostatných astiach monarchie, by 

v Uhorsku s rovnakým návrhom len ažko uspela.  

Preto pristúpila k kompromisu a v r.1767 vydala Tereziánsky urbár, ktorý dostal 

prívlastok milostivý. Ten v celej krajine upravoval vz ahy medzi zemepánmi a ich 

poddanými a jednotne ur oval poddanské dávky a povinnosti pre celú Uhorskú krajinu. 

Neznamenalo to však zdanenie š achty. Vydaniu urbára predchádzal predurbársky súpis 

majetku a prieskum v podobe deviatich otázok dotazníka v každej obci. Tento prieskum 

mal za úlohu zisti  a zachyti  do evidencie skuto ný stav vzájomného vz ahu zemepán – 

poddaný. Sú asne prebiehala kontrola starších urbárov a pokia  neboli uznané za vhodné 

alebo ich stav nezodpovedal požiadavkám, bol namiesto nich dosadený Tereziánsky urbár. 

Presadzovanie, aj tohto milostivého urbára, narážalo na silnú nevô u zo strany uhorskej 

š achty. Napokon si však panovní ka, v aka svojej neústupnosti a tlakom š achty 

z ostatných astí monarchie, presadila svoje a Tereziánsky urbár za al plati  v uhorskej 

asti monarchie. Je potrebné si uvedomi , že Tereziánsky kataster, Tereziánsky urbár 

a všetky predošlé evidencie, len ve mi málo pripomínali kataster nehnute ností. 

Neobsahovali totiž žiadne mapy pôdy, ani iné grafické znázornenie. Jednalo sa výhradne 

len o písomné súpisy pozemkov a statkov. Na obrázku .1, môžete vidie  príklad ako 

takáto evidencia vyzerala. 
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2.2.2 Jozefínsky kataster

Po smrti Márie Terézi

že panoval len ve mi krátko

Dobrou správou pre oby

jeho matky prešlo aj na

za ala a dokon il alebo

najdôležitejších rozhodnutí

podarilo presadi  aj napriek

neskôr. Asi najvýznamnejším

o Reforme pozemkovej

povinnos , a tak odstránené

opä  za ú elom zlepšenia

zaviedol novú jednotnú

stal sa ou pre celé územie

vymeriava  pod a výmery

najpresnejšie a budú, na

týmto ú elom zriadenou

porovnání tvorby geometrických plán  v R a SR:

Obr. .1: Súpis poddaných z Tereziánskeho urbára

kataster

Terézie v r.1780 nastupuje na trón jej syn Jozef

krátko (1780-1790), stal sa skuto ným reformátorom

oby ajný ud celej monarchie bolo, že sociálne

na jej syna. Ten pokra oval v tom, o jeho matka

lebo ešte vylepšil to, o o sa ona len pokúšala.

rozhodnutí, bolo zrušenie nevo níctva v r.1781.

napriek silnému odporu š achty aj v Uhorsku

významnejším patentom, z poh adu evidencie pôdy,

pozemkovej dane a vymeriavaní pôdy. Bola nariadená

odstránené rozdiely medzi rustikálnou a dominikáln

zlepšenia finan nej situácie krajiny. Jozefínsky alebo

da ovú jednotku, ktorou už nebola usadlos

územie pozemok. alším prínosom bolo nariadenie,

výmery pozemku a teda nahlásené údaje o výmere

na rozdiel od predchádzajúcich evidencií, overova

zriadenou komisiou. A ako vôbec prvý nariadil,
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urbára

Jozef II. A napriek tomu, 

reformátorom našej histórie. 

a politické zmýš anie 

matka pred pár rokmi 

pokúšala. Jedným z jeho 

1781. To sa mu dokonca 

Uhorsku, aj ke  až o 4 roky 

pôdy, bol jeho patent 

nariadená všeobecná da ová 

dominikálnou pôdou. To všetko 

alebo Jozefovský kataster 

usadlos , lán alebo dvorec, ale 

nariadenie, že da  sa bude 

výmere musia by o 

overované špeciálne za 

že sa všetky úrodne 
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pozemky, i už sú to

zamera , zobrazi , ur i

katastri postupovali ve mi

Jozefovský kataster stal

v teréne. Merania prebiehali

o ve mi hrubé meranie,

dokon ení prác sa totižto

údajmi katastru. Ukázalo

a da ové potreby. Meranie

pôdy, ako jej bolo nahlásenej

zaumienil a 1. novembra

bohužia  nemal dlhé trvanie.

Obr.

Š achta bola aj na

dane. A preto, hne po

vä šiny jozefovských reforiem.

Jozefovský kataster a zaviedlo

porovnání tvorby geometrických plán  v R a SR:

pozemky rustikálne alebo dominikálne, vo

i  ich výmery a hrubý výnos pod a ich úrodnosti.

ve mi rýchlo. Trvali zhruba len štyri roky. Po skon

stal historicky prvým katastrom založeným

prebiehali grafickou metódou mera ského stola a

išlo o zavedenie ve mi významnej zásady do

totižto zistilo  aké ve ké sú rozdiely medzi nahlásenými

Ukázalo sa až do akej miery je meranie v teréne dôležité

Meranie odhalilo, že na celom území monarchie je

nahlásenej v doterajších evidenciách. Tak Jozef

novembra 1789 vstúpil do platnosti operát Jozefín

trvanie.  

Obr. .2: Ukážka vyhotovenia mapy Jozefínskeho

na alej ve mi nespokojná s predstavou platenia

po smrti Jozefa II., si vymohla na jeho nasle

reforiem. A teda ani nie po roku používania,

zaviedlo sa opätovné používanie Tereziánskeho

R a SR: Bc. Tomáš Cesnek 
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vo vnútri obce musia 

úrodnosti. Práce na novom 

skon ení týchto prác sa 

na priamom meraní 

a aj ke  sa jednalo len 

do systému katastra. Po 

nahlásenými a nameranými 

dôležité aj pre katastrálne 

je o 60% viac da ovej 

Jozef II. docielil to, o si 

Jozefínskeho katastra. Ten 

Jozefínskeho katastra 

platenia rovnej pozemkovej 

nasledovníkovi zrušenie 

používania, prestáva plati

ereziánskeho katastra. Navyše 
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š achta zo strachu, že by Jozefov nasledovník Leopold II. mohol chcie  pokra ova

v š apajach svojho brata, nechávala výsledky získané mapovaním spáli . Nako ko však ani 

používanie Tereziánskeho katastra nezodpovedalo požiadavkám tej doby, uchýlil sa 

Leopold II. ku kompromisu a v r.1792 zaviedol používanie Tereziánsko-jozefovského 

katastra. Ten kombinoval oba predchádzajúce katastre. Ponechal š achte výhody 

z Tereziánskeho katastra a zárove  použil opravené výmery pozemkov z Jozefovského 

katastra. Takýto stav vydržal takmer 80 rokov a Tereziánsko-jozefovský kataster sa 

používal až do zavedenia Stabilného katastra. 

2.2.3 Zhrnutie doterajšieho vývoja 

Presadi  zdanenie poddanskej pôdy na oboch našich územiach nebolo až takým 

ve kým problémom tej doby. Pretože poddaní nemali práva proti takémuto rozhodnutiu 

nie o urobi . Ve mi skoro sa ale ukázalo, že rovnako dôležité ako je zdanenie rustikálnej 

pôdy, je aj presadenie zdanenia pôdy pánskej. Tento zámer však narazil už na cite ne 

silnejší odpor. Pretože moc š achty vtedy miestami prevyšovala aj moc panovnícku.

Prakticky celé obdobie presadzovania jednotného zdanenia pôdy, je výhradne bojom medzi 

presadzovaním vôle panovníka a odporom š achty. Na území eských zemí sa tento zámer 

podarilo presadi  o nie o skôr. Aj ke  nemožno tvrdi , že by to bolo tým, že eská š achta 

by mala vtedy menšiu moc ako tá uhorská. Išlo skôr o to, že sa o jednotné zdanenie pôdy 

za ali pokúša  skôr, už za ias eského krá ovstva, na za iatku 18. storo ia. Iba jedinému 

nášmu panovníkovi sa podarilo presadi  myšlienku jednotnej dane na celom území krajiny 

a tým bol Jozef II. Bohužia , tento s ubne sa vyvíjajúci stav, prerušila ve mi skoro jeho 

smr . Situácia sa na nátlak š achty vrátila spä  do stavu, aký bol pár rokov dozadu. Slabos

Jozefovho nástupcu a š achta vedomá si svojej sily, neumožnili pokra ova  v dobre za atej 

ceste. Aj ke , nie tak celkom. Aspo  nie o tu po Jozefovskom katastri ostalo. Jednak to 

bola spresnená evidencia, aj ke  iba rustikálnej pôdy, ale hlavne odkaz, aké dôležité sú 

mera ské práce v teréne pre ú ely dobre fungujúceho katastru. 
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2.3 Prvé komplexné evidencie nehnute ností 

Vybudovaná evidencia pôdy, ktorá by zah ala ako poddanskú tak aj pánsku pôdu 

a bola by aspo  približným zobrazením skuto ného stavu území iech a Slovenska bola 

dobrým základom pre budúcnos  katastra nehnute ností. Bohužia , tento základ po smrti 

Jozefa II. ve mi rýchlo zmarila nevô a š achty. Spolo enský vývoj, si ale nevyhnutne 

vyžadoval existenciu komplexnej evidencie nehnute ností, v ktorej by bola obsiahnutá 

všetka pôda krajiny. Preto po rokoch využívania Tereziánsko-jozefovského katastra musel 

vývoj pokro i  zase o nie o alej. Ten, okrem absencie evidencie aj dominikálnej pôdy, 

ešte stále zaostával aj novým nárokom na presnos  zobrazenia skuto ného stavu. V krajine 

ešte stále neexistoval kvalitný mapový podklad, ktorý by bol verným zobrazením 

skuto ného stavu a zah al celé územie ríše. Jediným spôsobom ako takýto podklad získa , 

bolo priame geodetické meranie v teréne. Takto získané mapy by lepšie vyhovovali 

potrebám pozemkovej dane, ako aj novovzniknutým potrebám, na vyhotovenie presných 

vojenských máp pre celé územie Rakúskeho cisárstva a Uhorska. Túto skuto nos  si dobre 

uvedomoval aj sám cisár František I. 

2.3.1 Stabilný kataster 

V r.1792 nastúpil na trón habsburskej monarchie cisár František I. S jeho nástupom 

je spojený zánik samotnej monarchie a  zriadenie Rakúskeho cisárstva. S novým cisárom 

síce prišla doba, takzvaného policajného absolutizmu, ktorý bránil rozvoju revolu ných 

myšlienok šíriacich sa v tej dobe Európou, ale sú asne je to obdobie ve kých modernizácií 

a reforiem. Jednou z reforiem bol aj Všeobecný zákonník ob iansky, vyhlásený cisárskym 

patentom v r.1811. Z poh adu katastra to bola ve mi významná reforma. Zákonník mimo 

iné stanovoval, že stavba je sú as ou pozemku, že na prevod práv k nehnute nostiam je 

potrebný zápis do pozemkových kníh a pokrokové nariadenia. Najvýznamnejším 

z cisárskych patentov bol patent z r.1817, patent o Pozemkovej dani a vymeriavaniu pôdy. 

Ako už napovedá jeho názov, stanovoval pravidlá fungovania nového katastra pre 

pozemkovú da . Základom bol presný súpis a geodetické vymeranie všetkej pôdy. 

Stanovoval, že pre každú obec sa vyhotoví presne predpísaným spôsobom samostatná 

mapa s jednotlivými pozemkami líšiacimi sa svojim druhom alebo vlastníctvom. Pozemky 

budú zobrazené tak, aby v príslušnej mierke topograficky, tvarom a ve kos ou zodpovedali 
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skuto nosti. Tento kataster dostal názov Stabilný kataster. Stabilným ho nazvali pretože 

si o om mysleli, že to bude posledný kataster, ktorý bude slúži  svojmu ú elu naveky. 

A to v aka jeho dôkladnosti a presnosti. Mal tvori  stály a dokonalý zoznam všetkých 

pozemkov s informáciami o ich ve kosti, polohe a istom výnose. Je síce pravda, že 

Stabilný kataster bol založený na základoch mapového diela ve kej mierky, ale ako už 

dnes môžeme vidie , aj navzdory jeho názvu a kvalite, ani tento kataster nevydržal ve ne. 

Kataster rozlišoval pozemky podliehajúce dani a pozemky od dane oslobodené. Zárove

preberal niektoré osved ené zásady Jozefovského katastra, ako napríklad, že predmetom 

zdanenia bude pozemok, pre ktorý sa ur il istý výnos. Prevzalo sa rozdelenie zeme na 

katastrálne obce. Pozemkom zobrazeným v mape ostal názov „parcely“, akurát im už 

nebolo pridelené topografické íslo, ale parcelné íslo. Hranice pozemkov boli za ú asti 

vlastníkov pred ich zameraním riadne vyzna ené a vyšetrené. Práce na katastri mali 

vykonáva  civilní alebo vojenskí geodeti, teoreticky a prakticky schopní a oboznámení 

s technologickými postupmi prác a mapovým zobrazením. Podrobné merania sa 

vykonávali metódou mera ského stola. Mera ské práce sa za ali v echách v r.1826 (na 

Morave v r.1824) a skon ili v r.1843 (na Morave v r.1836).  

Tieto práce sa však nevykonávali na území Uhorska a teda ani na území Slovenska. 

Hlavným problémom tej doby bol ale nedostatok kvalifikovaných, teoreticky a prakticky 

zdatných odborníkov, ktorí by boli schopní pracova  na budovaní Stabilného katastra aj 

pre územie Slovenska. alším problémom bol ešte stále pretrvávajúci silný odpor uhorskej 

š achty. Po dokon ení mapovania celého územia Rakúskeho cisárstva v r.1860, nadobúda 

Stabilný kataster plnú právnu ú innos . Zatia o mera ské práce boli aj napriek krátkemu 

asu vyhotovené na svoju dobu mimoriadne presne, oce ovanie pozemkov malo ve a 

nedostatkov. Problémy s ur ovaním istého výnosu pramenili najmä z toho, že ur ovanie 

nebolo jednotné pre celé územie a hlavne, ceny plodín sa vz ahovali k dobe rozhodnutia 

o Stabilnom katastri, teda k cenám z r.1824 a nie k aktuálnym cenám plodín. 

Nezodpovedali tak novým spôsobom hospodárenia. as však ukázal, že hlavným 

a najvä ším nedostatkom Stabilného katastra nebolo oce ovanie pozemkov, ale 

opomenutie potreby jeho aktualizácie. Pretože nebolo zaistené žiadne systematické 

dop anie údajov katastra, kataster od jeho vzniku starol ove a rýchlejšie, ako jeho 

tvorcovia. Tento problém sa snažili vyrieši  jednorazovým doplnením údajov katastra, 

takzvanou reambuláciou Stabilného katastra, ktorá prebehla v rokoch 1869-1881. Práce na 
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nej boli vykonávane vo

Reambulácia však ukázala,

jeho nepretržité dop anie

konkrétne naria uje, že

skuto ným a právnym

katastra, bolo zavedenie

a za atie uprednost ovania

Takýto Stabilný kataster

aktualizácie katastra môžeme

Netreba to však jeho tvorcom

ešte nemohol tuši , že dovtedy

zmení a jeho budúci vývoj

spracovania je nutné poznamena

dnešných katastrálnych

katastra, je zobrazený na

Obr. .3:

porovnání tvorby geometrických plán  v R a SR:

vo ve kom zhone, ím utrpela hlavne kvalita

ukázala, aký je kataster náchylný k znehodnoteniu

anie a údržba. Zákon z r.1883 o Evidencii katastra

sa katastrálny operát pozemkovej dane musí

stavom. Jednou z posledných technických

zavedenie metrickej miery namiesto doposia používanej

ovania presnejšieho íselného merania pred menej

kataster vydržal v platnosti až do r.1927. Až na to, že

môžeme o Stabilnom katastri hovori  ako o

tvorcom až tak ve mi vy íta . V r.1817, kedy

dovtedy pokojný, takmer nemeniaci sa stav katastra,

vývoj naberie ve mi rýchly spád. Pre predstavu

poznamena , že z operátu Stabilného katastra

máp eskej republiky. Príklad ako vyzerala

na obrázku .3. 

Obr. .3: Ru ne kolorovaný odtla ok mapy Stabilného

R a SR: Bc. Tomáš Cesnek 
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kvalita pôvodného katastra. 

znehodnoteniu, a preto sa nariadilo 

katastra pozemkovej dane 

musí udržiava  v súlade so 

technických noviniek Stabilného 

používanej siahovej v r.1898 

menej presným grafickým. 

že sa podcenila potreba 

o majstrovskom diele. 

kataster vznikal, nikto 

katastra, sa ve mi rýchlo 

predstavu o kvalite vtedajšieho 

katastra je odvodená vä šina 

vyzerala mapa Stabilného 

Stabilného katastra
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2.3.2 Uhorský pozemkový kataster  

Za iatky a korene dnešného eského katastra sú úzko späté so zriadením Stabilného 

katastra, cisárom Františkom I. Ten, aj ke  mal plati  pre celé územie Rakúskeho cisárstva 

a Uhorska, nakoniec platil len pre Rakúske cisárstvo. Uhorská š achta, ešte stále 

dostato ne silná, zabránila jeho zavedeniu aj na území Uhorska. Preto si Slovensko na svoj 

prvý komplexný kataster, založený na geometrických základoch, muselo po ka . 

Konkrétne až do r.1849 a vydania druhého cisárskeho patentu Františka I. Ten si 

uvedomoval, že aj napriek neúspechu prvého cisárskeho patentu v Uhorsku je nevyhnutné, 

aby aj toto územie ríše podstúpilo o najskôr pozemkovú reformu. Preto o pár rokov 

neskôr využil neúspech nacionalistickej ma arskej revolúcie (1848-1849), ktorou sa 

ma arsky hovoriaca š achta v Uhorsku snažila o ma arizáciu celého jeho územia. Po jej 

porážke, v bitke pri Világoši, bola ma arská š achta definitívne porazená a jej moc zna ne 

obmedzená. Toto využil cisár František I. a v r.1848 zrušil poddanstvo aj na území 

Uhorska a vzápätí vyhlásil druhý cisársky patent, ktorým naria oval zriadi  pozemkový 

kataster aj na území Uhorska. Uhorský pozemkový kataster mal by  hotový najneskôr do 

r.1869.  

Aby sa však nemuselo aka  do ukon enia prác na Uhorskom pozemkovom katastri 

a dane sa mohli okamžite a adekvátne vybera  aj od uhorskej š achty, cisár zriadil 

takzvané Da ové provizórium. Nariadenie, ktorým sa zabezpe il výber daní provizórnym 

spôsobom až do za atia platnosti Uhorského pozemkového katastra. Na provizórny výber 

daní mali slúži  najmä komasa né mapy. Práce na pozemkovom katastri sa za ali v r.1853. 

Technicky išlo v podstate o Stabilný kataster, pretože Uhorský pozemkový kataster erpal 

hlavné princípy práve v om. Dôsledkom nedostatku a nekvalifikovanosti odborníkov, 

práce postupovali len ve mi pomaly. Cisár sa preto rozhodol pozva  do Uhorska 

kvalifikovaných geodetov z Rakúska. A nakoniec, aj napriek ažkému a hornatému terénu 

boli práce dokon ené v predstihu už v r.1867, oproti plánovanému r.1869. Výraznou 

zmenou v Uhorskom katastri bol vznik Rakúsko-Uhorska po takzvanom rakúsko-

uhorskom vyrovnaní. Uhorsko týmto pádom prebralo vä šinu zákonov a noriem práve 

z Rakúska. A tak v r.1875 vzniká Definitívny kataster. Definitívny kataster preberal mapy 

predchádzajúceho Uhorského pozemkového katastra a aktualizoval jeho písomný operát. 

Prevzaté mapy boli postupne reambulované, avšak tieto práce postupovali len ve mi 

pomaly. A to najmä z dôvodu, že vä šina geodetov v Uhorsku sa v tej dobe musela 
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venova  novému mapovaniu

sa mal vybudova úplne

katastrálneho krajinského

ktorý nahradil predchádzajúci

katastra, konkrétne obce

kataster bol ešte raz revidovaný.

ktoré sa v Uhorsku odohrali

Uhorska, znamenali koniec

2.3.3 Zhrnutie doterajšieho

Jozefínsky kataster

pre spo ahlivé fungovanie

cisár František I. Ten

podlieha  katastrálny operát

riešením tohto starnutia

porovnání tvorby geometrických plán  v R a SR:

mapovaniu, takzvanému Katastrálnemu krajinskému

úplne nový Uhorský pozemkový kataster.

krajinského merania, v r.1885, vzniká nový Uhorský

predchádzajúci Definitívny kataster. Ukážka mapy

obce Zohor z r.1897, je zobrazená na obrázku .4.

revidovaný. A to v r.1895, no ani to nezabránilo

odohrali po skon ení prvej svetovej vojny, a hlavne

koniec Uhorského pozemkového katastra. 

Obr. .4: Mapa Uhorského pozemkového katastra
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katastrálneho operátu. To malo zásadný vplyv pri budovaní všetkých nasledujúcich 

katastrov nehnute ností. Navyše ako Stabilný kataster, tak aj Uhorský pozemkový kataster 

boli vybudované na podobných základoch a ve mi kvalitne. Neboli teda len zdrojom 

inšpirácií, metodických návodov a postupov alebo teoretických poznatkov pre  nasledujúce 

evidencie nehnute ností, ale oba katastre sa aj po ich zrušení stali ve mi cenným 

prame om informácií a údajov, z ktorých erpali všetky nasledujúce katastre nehnute ností 

na územiach Slovenska a iech. Mapy z tohto obdobia využívajú oba katastre R a SR až 

dodnes. 

2.4 Evidencia nehnute ností po vzniku eskoslovenska 

Po skon ení prvej svetovej vojny si za ali esi a Slováci historicky po prvýkrát 

budova  svoj vlastný štát. Vznikom eskoslovenska sa v r.1918 za alo s budovaním 

nového právneho systému. Bolo nutné vyhotovi  taký systém, ktorý by lepšie vyhovoval 

potrebám republiky a po prvýkrát aj potrebám demokracie. 

2.4.1 Pozemkový kataster v prvej SR (1918-1938) 

Všetky doterajšie právne systémy boli vybudované pre potreby monarchie. A tak 

vybudovanie demokratického právneho systému sa stalo prvoradou úlohou nového štátu. 

Pretože sa ale nedá vytvori  celý právny systém štátu zo d a na de , museli sa najskôr 

prevzia  niektoré zákony, nariadenia a technické podklady z ias Rakúsko-Uhorska. 

Kataster nehnute ností preto prevzal podklady z rakúskych pozemkových evidencií pre 

územie iech, Moravy a Sliezska a podklady z uhorských pozemkových evidencií pre 

územie Slovenska a Podkarpatskej Rusi. Po prijatí takéhoto provizórneho riešenia sa 

za alo postupne s budovaním nového eskoslovenského pozemkového katastra. Celý 

kataster po as vojny utrpel zna né ujmy. Mohli zato hlavne rozsiahle zmeny vo 

vlastníckych vz ahoch k pozemkom, poškodenie a zni enie operátov pozemkového 

katastra alebo jeho astí. Navyše, po as vojny nebol kataster celé roky obnovovaný. 

Zna ný dopad na kataster malo aj budovanie eskoslovenskej republiky na princípe 

demokracie. To so sebou prinieslo mimo iné najmä zrušenie š achtictva, š achtických 

titulov a všetkých práv a privilégií z toho stavu vyplývajúcich.  
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S oslabením moci š achtických vrstiev súvisela Prvá pozemková reforma 

z r.1919. Tá výrazne zasiahla do pozemkového vlastníctva. Jej cie om bolo hlavne 

podpori  malých a stredných ro níkov. Reforma preto stanovila zabera  ve ké pozemkové 

majetky, ktoré boli dovtedy majetkom najmä š achtických rodov. Tieto pozemky boli 

zaberané za náhradu, na túto však mali nárok výhradne len ich vlastníci eskej alebo 

slovenskej národnosti, ím prišlo o svoje majetky ve ké množstvo rakúskych a uhorských 

š achtických rodov. Zabraná pôda bola následne pride ovaná malým eským a slovenským 

po nohospodárom, živnostníkom a podobne. Reforma stanovovala aj to, že vlastníkom, 

ktorí sa o svoju pôdu alebo o im pridelenú pôdu nebudú stara , bude táto pôda odobraná. 

Provizórny stav v eskoslovensku skon il koncom r.1927, kedy vyšiel zákon 

o Pozemkovom katastri a jeho vedení.  

Takzvaný katastrálny zákon nadobudol ú innos  od 1. 1. 1928 a zakladal 

eskoslovenský pozemkový kataster. Tento nahradil skoro všetky doposia  platné 

katastrálne normy, usmernil katastrálne služby do jednotného vývoja a rozšíril ú ely, pre 

ktoré má kataster slúži . Jednalo sa o geometrické zobrazenie a súpis všetkých pozemkov v 

eskoslovensku. Zákon definoval pojem pozemku a parcely. Pôvodne isto da ové 

poslanie katastra sa rozšírilo aj o právne a hospodárske ú ely. Kataster mal slúži  aj 

na alej, tak ako už od jeho vzniku, ako podklad pre vymeriavanie daní, ale zárove  má 

by  podkladom pre zakladanie, obnovovanie a dopl ovanie verejných kníh a iných máp. 

Mal by  podkladom pre zaistenie držby, pre prevody nehnute ností a alšie ú ely, ktoré 

boli bližšie špecifikované v tomto zákone. Kataster mal by  zárove  aj pomôckou pre 

kartografické a výškové práce, pre technické, hospodárske, vedecké ú ely a ú ely ochrany 

pamiatok. Prvotné poslanie katastra sa teda rozšírilo mnohonásobne. Vedením katastra boli 

poverené katastrálne mera ské úrady a bol sprístupnený verejnosti.  

Na území Slovenska musia opä  už od za iatku prác na novom katastri eli

problému s nedostatkom odborníkov. Hne  po rozpade Rakúsko-Uhorska jeho územie 

opustila vä šina odborníkov z geodézie a katastra. Na území iech nastala podobná 

situácia, ale v neporovnate ne menšej miere. Preto boli na územie Slovenska pozývaní 

odborníci z iech a Ruska, ale ani tak ich nebol dostatok. Po technickej stránke boli nové 

katastrálne mapy na ve mi vysokej úrovni. Vychádzali z  ve mi kvalitne spracovaných 

máp Stabilného katastra, používali dekadickú mierku a nový súradnicový systém - 

Jednotnú trigonometrickú sie  katastrálnu (S-JTSK), ktorú používame dodnes. Prevzal 
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doterajšie výsledky pozemkovej dane, vrátane všetkých platných operátov, ktoré by sa dali 

aj na alej s menšími úpravami využíva . Zárove  používal rokmi overené prepracované 

zásady a postupy vykonávania technických innosti tvorby a vedenia katastra. Zjednotil 

predpisy a vykonávanie všetkých katastrálnych prác pre celé územie eskoslovenska. Aj 

napriek týmto opatreniam sa postupne vydávali nové a ve mi podrobné predpisy pre 

jednotlivé úseky katastra nehnute ností. Tie upravovali innos  a predpisy tak, aby ešte 

lepšie vyhovovali vtedajším aktuálnym potrebám tohto viacú elového katastra. Nový 

kataster obsahoval dve technické inštrukcie: 

Inštrukciu A: obsahovala návod ako vykonáva  mera ské práce na založenie 

pozemkového katastra pôvodným katastrálnym konaním (metódy merania, spôsoby 

stabilizácie a signalizácie bodov, a alšie predpisy mera ských prací.) 

Inštrukciu B: obsahovala návod na vedenie pozemkového katastra po jeho 

dobudovaní (spôsob aktualizácie katastrálnych máp, návod na zakres ovanie zmien 

do máp, a alšie metodické návody a postupy.) 

Kataster definoval pojmy pozemok a parcela. Pre každú parcelu bol uvedený jej 

majite , výmera, kultúra a akostná trieda. Prvýkrát sa definoval pojem katastrálne konanie, 

ako proces merania alebo miestneho šetrenia vykonávaného za ú elom zakladania alebo 

obnovy pozemkového katastra. Pozemkový kataster bol na svoju dobu obdivuhodne presný 

a spo ahlivý. To však platilo pre vä šinu odvetví tej doby. Kataster bol udržovaný v súlade 

so skuto ným stavom až do vypuknutia druhej svetovej vojny. Údržba katastra síce 

pokra ovala aj po vypuknutí vojny, ale len vo ve mi malej a nedosta ujúcej miere. 

Vykonávalo ju minimum odborníkov, ktorí by ani v období mieru nesta ili udržiava

operát katastra v zhode so skuto ným stavom. Navyše hne  na za iatku vojny, po 

Mníchovskej dohode, prišlo eskoslovensko o viac ako 40 tisíc km2 svojho územia. 

Mníchovskou dohodou sa na nátlak Hitlera rozhodlo, že územia na západe iech budú 

odstúpené Nemecku, sever Slovenska Po sku a ve ká as  južného Slovenska pripadla 

Ma arsku. eskoslovensko prišlo navyše aj o celé územie Podkarpatskej Rusi. Prvá 

eskoslovenská republika sa vzápätí rozpadla na Protektorát echy a Morava a samostatnú 

Slovenskú republiku. Za takýchto okolností alšie  fungovanie jednotného pozemkového 

katastra nebolo možné.  
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2.4.2 Pozemkový kataster v druhej SR (1945-1956) 

Nápravu škôd, ktoré utrpel pozemkový kataster po as druhej svetovej vojny, mali 

zaisti  dekréty prezidenta republiky vydané po vzniku druhej spolo nej eskoslovenskej 

republiky ešte v r.1945. Prvým krokom bola anulácia všetkých majetkových prevodov 

uskuto nených po as vojny. Išlo najmä o židovské majetky a majetky politických 

zlo incov, ktoré boli zaberané alebo pod nátlakom prepisované na nových majite ov. 

Druhý prezidentský dekrét naria oval konfiškáciu všetkého nepriate ského majetku na 

našom území. Jednalo sa hlavne o majetok na územiach, ktoré boli po Mníchovskej 

dohode od eskoslovenska násilne odtrhnuté. Tento dekrét zárove  stanovil podmienky 

pride ovania tohto majetku jeho novým vlastníkom a podmienky za ktorých ostával tento 

majetok v majetku štátu. O konkrétnom pride ovaní však rozhodovali samostatne za týmto 

ú elom zriadené komisie. Ku konfiškácii dochádzalo okamžite a bez náhrady. Sú as ou 

povojnových zmien bola aj Druhá pozemková reforma. Bola vyhlásená zákonom 

z r.1947 a mala naviaza  a dokon i  prvú pozemkovú reformu. A to hlavne na území 

Slovenska, kde sa nestihol pozemkový kataster prvej republiky pred vypuknutím vojny 

dobudova . Všetko nasved ovalo tomu, že aj napriek vojne sa podarí ve mi rýchlo vráti

k s ubne sa vyvíjajúcemu pozemkovému katastru prvej republiky. Tomu však zabránili 

spolo enské a politické zmeny v krajine, ktoré vypukli v r.1948.  

Vláda Komunistickej strany esko-slovenska, mala za následok ve mi výrazné 

spolo enské zmeny, ktoré sa prejavili aj vo vedení pozemkovej evidencie. Tieto zmeny si 

vynútili Tretiu pozemkovú reformu. Tá odštartovala znárod ovanie hospodárskej pôdy, 

priemyselných podnikov, baní, bánk a alších inštitúcií po celom eskoslovensku. Za ali 

vznika  nové právne kódexy, ktoré by viac vyhovovali komunistickej ideológií. V oblasti 

vlastníctva pôdy sa jednalo najmä o zavedenie družstevného vlastníctva, rozšírenie 

štátneho vlastníctva a naopak oklieštenie osobného vlastníctva. Celé to vychádzalo 

z ideológie, že pôda patrí tým, ktorý na nej pracujú. Zmenami prešiel kataster aj v r.1950, 

kedy sa uznieslo, že stavby už nie sú sú as ou pozemku. Vlastníkom stavby mohla by

osoba odlišná od vlastníka pozemku. Najvä šou zmenou bolo však nariadenie, že 

vlastníctvo sa nadobúda už samotnou zmluvou a nie vkladom do pozemkovej knihy, ako 

tomu bolo doteraz. A tak Pozemkový kataster prišiel o jednu zo svojich najvä ších zbraní, 

o takzvaný Intabula ný princíp. Ten spo íval na tom, že vlastníctvo k pozemku sa 

nadobúda až zápisom do pozemkovej knihy a nie podpisom zmluvy. Zápis do pozemkovej 
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knihy nebol úplne zrušený, stal sa len dobrovo ným. Tak postupom asu, dôsledkom 

rozsiahlych zmien vo vlastníctve, hrubom nesúlade právneho stavu so stavom katastra, 

násilnej kolektivizácie a nárastom právomoci štátu, stratila neudržovaná pozemková kniha 

a pozemkový kataster význam a prestali sa vies  úplne. V r.1971 bol nakoniec katastrálny 

zákon z r.1927 úplne zrušený. 

2.4.3 Jednotná evidencia pôdy 

Zriadenie Jednotnej evidencie pôdy vzišlo z potreby ma  operát, ktorý by slúžil ako 

pomôcka pri plánovaní po nohospodárskej výroby. Táto potreba operátu a princíp 

spolo ného vlastníctva všetkých výrobných prostriedkov, vyústili do zriadenia Jednotnej 

evidencie pôdy v r.1956. JEP úplne nahradila, už aj tak chabo fungujúci, Pozemkový 

kataster. Evidencia sa obmedzila len na evidovanie užívacích vz ahov k pôde, bez oh adu 

na vlastnícke práva. Neslúžila už ani svojím niekdajším da ovým ú elom. Založenie 

Jednotnej evidencie pôdy sa vykonávalo na základe miestneho šetrenia skuto ného 

užívania. Za zakladanie, správu a údržbu JEP zodpovedali okresné strediská geodézie. 

Neskôr sa vedenie Jednotnej evidencie pôdy rozšírilo na miestne národné výbory. Jednotná 

evidencia pôdy obsahovala mapový a písomný operát vychádzajúci z Pozemkového 

katastra. Ten však nebol vyhotovovaný pre jednotlivé katastrálne územia, ale pre 

jednotlivé celé obce. Zakladaniu JEP predchádzal jednorazový súpis všetkej pôdy. 

Technická kvalita vyhotovenia bola ve mi nízka. V prvom rade sa dbalo na rýchlos

a komplexnos  vyhotovenia a až potom na jeho presnos . Výmery sa viac menej 

odhadovali, nanajvýš boli približné. Navyše vzh adom na rozsah diela a na o najkratší as 

jeho vyhotovenia, boli do prác zapojení aj neodborní a nevyškolení udia. Jednotná 

evidencia pôdy však fungovala len krátko a po 8. rokoch ju nahradila Evidencia 

nehnute ností, ktorá však vychádzala z máp JEP, aj napriek ich ve mi zlému technickému 

vyhotoveniu. 

2.4.4 Evidencia nehnute ností 

Jednotná evidencia pôdy, ktorá bola bez vlastníckych zápisov, sa ve mi skoro 

ukázala ako nevyhovujúca. Preto sa nariadením ob ianskeho zákonníka z roku 1964 

zavádza Evidencia nehnute ností. Bola zriadená hlavne za ú elom získavania, 
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uchovávania a spracovávania informácií o nehnute nostiach a právach k nim. V prvom 

rade mala slúži  pre ochranu socialistického spolo ného vlastníctva, osobného vlastníctva 

ob anov a zárove  pre riadenie a plánovanie po nohospodárskej výroby, rovnako ako JEP. 

Mimo iné upravovala pojem nehnute nos , ako pozemky a stavby, ktoré sú spojené so 

zemou pevným základom. Hlavne však upravovala osobné vlastníctvo. Prvýkrát v histórii 

došlo k spolo nej evidencii vlastníckych práv pozemkových kníh a evidencii pre da ové 

ú ely pozemkového katastra. Evidencia pôdy vychádzala z predchádzajúcej JEP, ktorá ale 

mala by  doplnená o novozavedené právne vz ahy a hlavne vlastníctve práva.  

Dopl ovanie nikde nevedených údajov o vlastníctve od r.1950, boli vykonávané 

systematickými meraniami v obciach, ktoré prebiehali až do r.1988. Výsledkom bolo 

doriešenie posledného známeho právneho stavu a doplnenie zbierky listín o všetky 

dostupné právne podklady. Otázku kvalitného mapového podkladu si tvorcovia 

uvedomovali už po as využívania zna ne nekvalitných máp JEP. Prikro ilo sa 

k vyhotoveniu nových pozemkových máp, ktoré by úplne nahradili predchádzajúce mapy. 

Mali sa využíva  hlavne neudržiavané katastrálne mapy Pozemkového katastra. A len 

v územiach, ktoré neboli v katastrálnych mapách obsiahnuté sa prevzali mapy 

z nedokonalých máp JEP. Boli vydané presné smernice a návody pre zakladanie a vedenie 

Evidencie nehnute nosti. Vo všeobecnosti, mapy historického pôvodu ostali, aj ke  došlo 

k prílišnému zjednodušeniu zásad merania. Ve kým nedostatkom boli výsledky miestnych 

šetrení, vyplývajúce z nedokonalej legislatívy. Najvä šou slabinou celej Evidencie 

nehnute ností boli jej legislatívne základy. Metódy, postupy aj obsah evidencie sa mohli 

meni  vo ve mi výraznej miere len na základe interných pokynov. To asto využívali 

jednotlivé rezorty štátnej správy pre svoje vlastné benefity. Tieto nové mapové diela boli 

vyhotovené pre približne štvrtinu územia eskoslovenska. 

2.5 Sú asný kataster nehnute ností v R a SR 

Posledným ve kým mí nikom v doterajšom vývoji katastra nehnute ností bol vznik 

samostatnej eskej a Slovenskej republiky. Deklaráciou o zvrchovanosti Slovenskej 

republiky z r.1992 sa rozhodlo o rozdelení eskej a Slovenskej federatívnej republiky na 

dva zvrchované štáty. eskú republiku a Slovenskú republiku. S ú innos ou od 1. januára 

1993 sa za ali formova  nové štátne útvary s novými osobitými právnymi predpismi. Oba 
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štáty sa vrátili k ich demokratickému napredovaniu z ias prvej eskoslovenskej republiky. 

Po rokoch socialistickej vlády sa oba štáty snažili o obnovu práva a poriadku. Snahy 

o oživenie ekonomiky viedli k rozsiahlej privatizácii a reštitúciám v oboch krajinách. 

Jednou zo základných podmienok pre úspešnos  tohto procesu bolo vybudova o 

najdokonalejšiu a spo ahlivo fungujúcu evidenciu nehnute ností. Doterajšia evidencia 

pôdy bola pre tento ú el nevyhovujúca. V oboch štátoch sa preto pristúpilo k rozhodnutiu 

prebudova  doterajšiu evidenciu a vytvori  nový moderný kataster nehnute ností. Prvým 

krokom bolo vydanie základnej platnej legislatívy. Tá vytvorila takzvaný právny kataster, 

spojujúci do jedného nástroja funkcie pozemkového katastra a pozemkovej knihy. V oboch 

krajinách sa zárove  obnovil Intabula ný princíp, teda že sa vlastníctvo k pozemku 

nadobúda až zápisom do pozemkovej knihy a nie len podpisom zmluvy. Legislatíva v 

oboch krajinách nadobudla platnos  d om vzniku republiky 1.1.1993. Bol to zásadný krok 

vo vývoji katastra nehnute ností na našich územiach, pretože táto legislatíva platí 

s menšími obmenami v znení neskorších predpisov dodnes. 

Základná legislatíva platná od 1.1.1993 v R: 

Zákon .344/1992 Sb. o katastru nemovitostí R (tzv. katastrální zákon)  

Zákon .265/1992 Sb. o zápisech vlastnických a jiných v cných práv 

k nemovitostem  

Zákon .264/1992 Sb., kterým se m ní ob ansky zákoník a n které další zákony 

Zákon .359/1992 Sb. o zem m i ských a katastrálních orgánech 

Vyhláška .126/1993 Sb. vykonávající zákon .265/1992 Sb. a zákon 

.344/1992 Sb. 

Základná legislatíva platná od 1.1.1993 v SR: 

Zákon .266/1992 Zb. o katastri nehnute ností  SR 

Zákon .265/1992 Zb. o zápisoch vlastníckych a iných vecných práv 

k nehnute nostiam  

Vyhláška .594/1992 Zb., ktorou sa vykonáva zákon . 265/1992 Zb. a zákon 

.266/1992 Zb. 

Uznesenie vlády Slovenskej republiky .869/1993 Zb. o koncepcii usporiadania 

pozemkového vlastníctva  
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Katastrálne orgány v R a SR 

V eskej republike vykonávajú správu katastra nehnute ností od jej vzniku 

katastrálne úrady a katastrálne pracoviská v sídlach okresov a krajov.  Na Slovensku, 

1.10.2013 vstúpil do ú innosti zákon . 180/2013 Z.z., ktorý v rámci reorganizácie verejnej 

správy zrušil viaceré orgány štátnej správy a ich kompetencie presunul na integrované 

okresné úrady. Spravovanie katastra tak prešlo zo Správ katastra na katastrálny odbor 

okresných úradov. Nie je to však na Slovensku novinka. Okresné úrady už správu katastra 

vo svojej kompetencii jedenkrát mali. A to od r.1996, kedy boli zrušené katastrálne úrady. 

V tej dobe išlo len o 3 katastrálne úrady, ke že Slovensko malo vtedy len tri kraje, 

v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach, v ktorých tieto úrady sídlili. V r.2002 bola 

správa katastra okresným úradom odobratá a táto kompetencia prešla opä  na katastrálne 

úrady v krajských mestách a miestne Správy katastra. Tento stav na Slovensku vydržal do 

1.10.2013, kedy bola správa katastra opätovne zverená okresným úradom. 
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3 GEOMETRICKÝ PLÁN V R A SR 

Predchádzajúcou kapitolou sme si prešli, už takmer 1000 ro nú, históriu evidencie 

pôdy. Celý preh ad bol zameraný hlavne na získanie potrebných informácií, o k ú ových 

historických udalostiach, ktoré viedli k najvýraznejším zmenám vo vývoji katastra 

nehnute ností na našich územiach. Prešli sme si vývoj evidencie od prvých súpisov pôdy, 

až po moderný kataster nehnute ností v eskej a Slovenskej republike. Zámerne bola 

z tohto preh adu vynechaná problematika vývoja geometrických plánov. Tejto a alším 

problematikám súvisiacim s geometrickými plánmi, sa budeme venova  v samostatných 

kapitolách diplomovej práce. Najskôr si prejdeme stru nú históriu vzniku a vývoja tvorby 

geometrických plánov, ím plynule naviažeme na predchádzajúcu kapitolu. V alších 

kapitolách si priblížime aktuálne právne a technické predpisy na vyhotovenie GP, ich 

obsah, dokumentáciu a alšie potrebné náležitosti. Predstavíme si ich spolo né rty, ale aj 

rty, v ktorých sa geometrické plány eskej a Slovenskej republiky výrazne líšia. 

Geometrické plány budú, pod a ich charakteristických astí, rozdelené do konkrétnych 

podkapitol a v nich následne preh adnejšie a podrobnejšie rozobraté. Za nime dôvodmi 

vzniku geometrického plánu a stru nou históriou a vývojom jeho tvorby. 

3.1 Dôvody vzniku geometrického plánu 

Za vznikom geometrického plánu stojí jednoduchý fakt. Nech by sme vytvorili 

akýko vek kvalitný kataster nehnute ností, s precízne vypracovaným systémom evidencie 

a prvotriednym technickým spracovaním. Aj takýto „dokonalý“ kataster by ve mi rýchlo 

starol, prestával by odpoveda  skuto nému stavu a stával sa neaktuálnym. Vedenie 

katastra, ktorý by už po pár mesiacoch svojej existencie neodpovedal skuto nosti, by 

nemalo ve ký zmysel. Starnutiu sa nevyhne žiadna evidencia nehnute ností a už vôbec nie 

v spolo nosti, ktorá umož uje slobodný obchod a vo né nakladanie s pozemkami. Môže za 

to viacero právnych a technických vplyvov. Medzi tie najbežnejšie patrí napríklad kúpa 

alebo predaj nehnute ností, rozde ovanie pozemkov, dedi ské konanie a podobne. 

Spomedzi technických vplyvov starnutie katastrálneho operátu spôsobuje najmä budovanie 

ciest, železníc, sídlisk, tovární, rodinných domov a mnoho alších znakov rozvoja 

spolo nosti. Všetky tieto vplyvy zaprí i ujú neaktuálnos  katastrálneho operátu. Preto 

vybudovanie fungujúceho katastra so sebou nesie aj potrebu postara  sa, aby sa tieto 
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Pôvodné geometrické plány sa na dnešné len málo podobali. Ale napriek tomu, že 

zaostávali svojou presnos ou, vynikali precíznos ou spracovania, farebnos ou a údajmi 

uvedenými v kaligrafickom písme. Od takéhoto vyhotovenie sa však postupom asu 

upustilo, pretože bolo ve mi náro né, zd havé a drahé. Geometrické plány sa celkovo 

zjednodušili a farebná škála zredukovala. Preto dnešná katastrálna mapa a geometrické 

plány z nej vychádzajúce, sú ove a strohejšie.

3.2 História a vývoj tvorby GP 

Prvé evidencie KN tvorili výhradne len písomné záznamy o pôde, bez akéhoko vek 

geometrického ur enia pozemku. V tejto dobe by geometrické plány svoje uplatnenie ešte 

nenašli. V širšom zmysle stoja za pôvodom geometrických plánov naši dvaja 

najrevolu nejší panovníci. Prvým bol Jozef II., ktorý vybudoval Jozefínsky kataster. Ten 

sa stal podkladom pre historicky prvé katastrálne mapovanie na našom území. Prvé roky 

evidencie v Jozefínskom katastri sa vykonávali po starom, bez geodetických meraní. Po as 

tohto obdobia sa ešte len vytvárali a dola ovali predpisy na vykonávanie mera ských prací 

pre kataster. V tomto prípravnom období sa údaje oznamovali tak, ako tomu bolo doposia , 

teda ústne a výnosy pôdy sa ur ovali len odhadom. Prípravy však netrvali dlho a od r.1789 

sa za alo so zameriavaním pozemkov v teréne. Tým sa odštartovalo evidovanie pozemkov 

aj v grafickej podobe. Toto obdobie trvá až dodnes. Aj ke  tu geometrické plány ani iné 

ich formy nenájdeme, bol to ve mi významný krok k ich vzniku.  

Druhou ve kou osobnos ou, ktorá sa pri inila za vznik geometrických plánov bol 

cisár František I. Dlhé roky strávene tvorbou dôkladnej legislatívy a prípravných prací na 

Stabilnom katastri sa cisárovi vyplatili. František I. násobne zdokonalil to, s ím pred 

30 rokmi za al Jozef II. a Stabilný kataster sa stal majstrovským dielom. Takto kvalitne 

spracovaným dielom sa v tej dobe mohlo pochváli  len ve mi málo európskych krajín. 

Obaja panovníci svojou troškou prispeli k vzniku geometrických plánov. K vzniku 

geometrických plánov, v pravom slova zmysle, však došlo až o pár rokov neskôr. Za 

samotný vznik geometrického plánu môže zákon o Evidencii katastra pozemkovej dane 

z r.1883. Ten nariadil priebežnú údržbu katastrálnych máp. Zákon konkrétne stanovoval, 

že sa má katastrálny operát udržiava  v súlade so skuto ným stavom a zárove  zavádzal 

zákonnú ohlasovaciu povinnos . Túto povinnos  mali nielen súdy, ale aj ostatné úrady 
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štátnej správy. Povedané inými slovami, znamenalo to, že akáko vek zmena musí by

známa a ohlásená v rámci pozemkového katastra aj pozemkovej knihy. To so sebou okrem 

iného prinieslo potrebu spolupráce a komunikácie justi ných a katastrálnych úradov, bez 

ktorej by sa toto nariadene nedalo realizova . Spolupráca týchto dvoch odlišných štátnych 

orgánov si vyžadovala vytvorenie špeciálneho nástroja. Ten nesmel by  navyše príliš 

zložitý, aby ho mohla mimo odborníkov používa  aj laická verejnos , ktorej mal hlavne 

slúži . A práve tu nadobúda geometrický plán svoje plnohodnotné právne a technické 

uplatnenie, ktoré mu právom patrí až dodnes. Zaujímavos ou je, že už v tomto období 

musel by  vyhotovený geometrický plán overený i sp a všetky technické a vecné 

parametre.  

V alších obdobiach, Pozemkového katastra, Jednotnej evidencie pôdy, Evidencie 

nehnute ností a Katastra nehnute ností, všetky evidencie spolo ne využívali kvalitne 

vybudované základy geometrického plánu z po iatku jeho vzniku a zákony ho menili len 

okrajovo. Najviac sa menila asi jeho vizuálna podoba. Naj astejšou farebnou kombináciu, 

v ktorej sa GP vyhotovovali, bola ierno- ervená kombinácia farieb na bielom podklade 

a jednofarebné vyhotovenie s jedinou iernou farbou na bielom podklade. V období prvej 

eskoslovenskej republiky sa kvôli ekonomickosti vyhotovenia a šetreniu asu tvorby GP 

pristúpilo k používaniu len dvoch základných farieb, iernej a ervenej. Neskôr, po vyjdení 

smernice .400/1975-22 v r.1975, sa grafická podoba geometrických plánov ešte viac 

zredukovala a od r.1975 až do r.1992 sa používala len jedna farba. Znamenalo to, že údaje 

GP (ako doterajší stav a nový stav) sa budú odlišova  len hrúbkou a typom iar a nie už 

svojou farbou. Po vzniku samostatnej Slovenskej a eskej republiky v r.1993 sa na alej 

používala zásada jednofarebnosti, ale kým sa na Slovensku opätovne zaviedlo 

vyhotovovanie geometrických plánov v dvoch farbách už v r.1997, v R sa zásada 

jednofarebnosti používala až do r.2014. Momentálne je grafické znázornenie 

geometrických plánov v oboch štátoch dvojfarebné a ve mi blízke tomu z ias prvej 

eskoslovenskej republiky. Jednou z posledných výrazných zmien vo vývoji 

geometrických plánov bolo zavedenie ich vyhotovovania aj v digitálnej forme. 
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3.3 Legislatívne predpisy 

Geometrický plán je technickým nástrojom katastra nehnute ností a aj ke  je jeho 

štruktúra a podoba v obidvoch krajinách ve mi podobná, existujú isté asti špecifické pre 

eský a slovenský geometrický plán. Presnú formu a spôsob vyhotovenia geometrického 

plánu upravujú konkrétne zákony, vyhlášky, smernice a metodické návody v eskej 

a Slovenskej republike. V preh ade pod textom sú uvedené najzákladnejšie právne normy 

oboch štátov z poh adu katastra nehnute ností. Je vidie , že niektoré zo zákonov vznikli 

krátko po vzniku samostatných štátov, ale sú používané ešte aj dnes. Ich znenie však bolo 

postupne upravované a dop ané tak, aby lepšie vyhovovali aktuálnym potrebám a vývoju 

katastra. Naj astejšie sa takéto úpravy robia novelizáciami stávajúcich predpisov, 

vydávaním dopl ujúcich alebo nových vyhlášok. 

Aktuálna platná legislatíva v Slovenskej republike:

Zákon . 162/1995 Z.z. o katastri nehnute ností a o zápise vlastníckych a iných 

práv k nehnute nostiam (katastrálny zákon)  

Zákon . 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov 

Zákon . 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva 

k pozemkom 

Vyhláška . 22/2010 Z.z., ktorou sa vydáva Spravovací poriadok pre katastrálne 

úrady a správy katastra (spravovací poriadok) 

Vyhláška . 461/2009 Z.z. a . 74/2011 Z.z., ktorou sa vykonáva katastrálny zákon, 

v znení neskorších predpisov  

Vyhláška . 87/2013, ktorou sa mení a dop a vyhláška . 461/2009 Z.z. 

Vyhláška . 300/2009 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon . 215/1995 Z.z. 

Vyhláška . 157/1996 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon . 180/1995 Z.z. 

Aktuálna platná legislatíva v eskej republike: 

Zákon . 256/2013 Sb. o katastre nehnute ností R (tzv. katastrálny zákon), 

nahradil ú inný katastrálny zákon . 344/1992 Sb. 

Zákon . 200/1994 Sb. o zememera stve (tzv. zememera ský zákon) 

Zákon . 359/1992 Sb. o zememera ských a katastrálnych orgánoch 
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Vyhláška . 357/2013 Sb. o katastre nehnute ností (katastrálna vyhláška), od 

1.1.2014 nahradila vyhlášku . 26/2007 Sb. v znení neskorších predpisov 

a vyhlášky . 164/2009 Sb. 

Vyhláška . 31/1995 Sb. ktorou sa vykonáva zákon . 200/1994 Zb. 

Vyhláška . 258/2013 Sb.  o poskytovaniu údajov z katastra nehnute ností 

3.3.1 Definícia geometrického plánu 

Vo všeobecnosti je geometrický plán výsledkom geodetickej innosti, vykonávanej 

pre ú ely katastra. Vzniká teda na základe výsledkov meraní vykonávaných priamo 

v teréne. Slúži ako podklad na vklad, záznam práva a alších právnych úkonov. Bližšie 

geometrický plán definujú legislatívy jednotlivých krajín. 

Definícia geometrického plánu v Slovenskej republike: 

Geometrický plán je technickým podkladom právnych úkonov, verejných listín 

a iných listín, ktoré pod a zákona potvrdzujú alebo osved ujú práva k nehnute nostiam, 

vrátane nájomných práv a môže slúži  aj na zápis zmeny údajov katastra nehnute ností aj 

ako podklad na obnovenie lomových bodov hraníc pozemkov v teréne vyty ovaním, ak bol 

tento podkladom na zmeny v SGI. Geometrický plán sa používa ako podklad na právne 

úkony, ke  údaje doterajšieho stavu výkazu výmer sú zhodné s údajmi platných výpisov 

z KN. Pre potreby KN sa používa len geometrický plán autoriza ne overený fyzickou 

osobou, ktorá ma na to osobitnú odbornú spôsobilos  a úradne overený odborom 

okresného úradu vykonávajúcim štátnu správu na úseku KN.1

Definícia geometrického plánu v eskej republike: 

Geometrický plán je neoddelite nou sú as ou listiny, pod a ktorej má by  vykonaný 

zápis do katastra, ak je potrebné predmet zápisu zobrazi  do katastrálnej mapy, ak má by

spresnené jeho geometrické a polohové ur enie alebo ak bol priebeh hranice ur ený 

súdom. Geometrický plán musí by  overený, že svojimi náležitos ami a presnos ou 

                                                
1 Ustanovenie §62 ods.1 až 3 zákon NR SR . 162/1995 Z. z. 
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zodpovedá platným právnym predpisom, a opatrený súhlasom katastrálneho úradu 

s o íslovaním parciel.2  

3.3.2 Ú el vyhotovenia geometrického plánu 

Geometrický plán má za úlohu presne lokalizova  polohu nehnute nosti na 

zemskom povrchu. Okrem toho musí verne zobrazi  jeho tvar a ve kos . Geometrický plán 

je technickým podkladom pre zobrazenie priemetu hraníc vonkajšieho obvodu 

nehnute nosti do katastrálnej mapy. Geometrické plány sa vyhotovujú pre jeden alebo viac 

ú elov naraz, ak to však nie je v rozpore so spôsobom vyhotovovania jednotlivých typov 

geometrických plánov. Hlavné ú ely, pre ktoré sa geometrické plány vyhotovujú 

v jednotlivých krajinách sú uvedené v preh ade na nasledujúcej strane. 

(poznámka: Aktuálna vyhláška ÚGKK SR . 74/2011 Z.z. už neobsahuje §48, v ktorom 

boli stanovené ú ely vyhotovenia GP na Slovensku. Pre ú ely porovnania sú v preh ade 

uvádzané ú ely vyhotovenia GP z smernice na vyhotovenie geometrických plánov 

a vyty ovanie hraníc pozemkov S 74.20.73.43.00) 

Charakteristika najbežnejších ú elov vyhotovenia GP: 

Rozdelenie pozemku: delenie pozemku, napríklad pri predaji alebo darovaní jeho asti inej 

osobe, pri vyvlast ovaní pozemku pre investi nú výstavbu, at . 

Zmenu hranice pozemku: pri vyrovnaní nespornej hranice pozemkov medzi susedmi, pre 

zmenu rozhrania spôsobu využitia pozemku a podobne.

Zmenu hranice katastrálneho územia: v prípade, kedy sa nový priebeh hranice k.ú. nedá 

stotožni  s priebehom hranice parcely, ktorá je už zobrazená v KM. 

Zmena  ur enia hraníc nových pozemkov: napríklad pri pozemkových úpravách. 

Zriadenie vecného bremena: ide o grafické vyjadrenie hranice rozsahu vecného bremena 

k asti pozemku, napr. právo chôdze, právo vedenia vodovodného potrubia at .

Zameranie stavby: vyzna enie novej stavby, ktorá je predmetom evidovania v KN 

a pride uje sa jej popisné alebo eviden né íslo alebo pre vyzna enie zmeny jej 

vonkajšieho obvodu. Pre vydanie kolauda ného rozhodnutia alebo pre vyzna enie 

rozostavanej budovy v KN, v prípade žiadosti o poskytnutie úveru. 

                                                
2 Ustanovenie §48 ods.1 a 2 zákon parlamentu R . 256/2013 Sb. 
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Ú ely vyhotovenia geometrického plánu: 

V Slovenskej republike 

a) rozdelenie nehnute ností 

b) úpravu hranice nehnute ností  

c) ur enie vlastníckych práv k 

nehnute nostiam 

d) zameranie stavby, (príp. rozostavanej 

stavby) a ako podklad na vydanie 

kolauda ného rozhodnutia na užívanie 

stavby, ktorá je predmetom evidovania 

v KN a ešte nie je v SGI a SPI 

evidovaná  

e) priznanie práv k asti nehnute nosti, 

ktoré obmedzujú vlastníka 

nehnute nosti alebo inú oprávnenú 

osobu v prospech inej FO alebo PO 

f) vymedzenie zmien v 

po nohospodárskej pôde a lesnom 

pôdnom fonde 

g) zmenu priebehu hranice katastrálneho 

územia, hranice obce, resp. hranice 

okresu 

h) zlú enie nehnute ností 

i) obnovenie hraníc pôvodných 

pozemkov alebo ich astí 

j) pozemkové úpravy 

k) rozdelenie pôvodných nehnute ností, 

ktoré sú v registri C KN a v KM 

zlú ené do vä ších celkov, alebo 

zlú ené do iných parciel3

                                                
3  §4 smerníc S 74.20.73.43.00 ÚGKK SR 

V eskej republike 

a) rozdelenie pozemku 

b) zmenu hranice pozemku 

c) zmenu hranice katastrálneho územia  

d) vyzna enie alebo zmenu obvodu 

budovy, ktorá je hlavnou stavbou na 

pozemku, a vodného diela 

e) ur enie hraníc pozemku pri 

pozemkových úpravách 

f) doplnenie súboru geodetických 

informácií o pozemok doteraz 

evidovaný zjednodušeným spôsobom  

g) opravu geometrického a polohového 

ur enia nehnute nosti 

h) upresnenie alebo rekonštrukciu údajov 

o parcele pod a prídelového konania 

i) priebeh vytý enej alebo vlastníkmi 

spresnenej hranice pozemku 

j) priebeh hranice ur enej súdom 

k) vymedzenie rozsahu vecného bremena4

                                                
4 §79 vyhlášky . 357/2013 UZK 
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3.4 Podklady na vyhotovenie geometrického plánu: 

Základnými záväznými podkladmi pre vyhotovenie geometrického plánu sú údaje 

súboru geodetických informácií a údaje súboru popisných informácií KN. alšími 

podkladmi sú mapy bývalého pozemkového katastra alebo iné grafické znázornenie 

nehnute nosti spolu s príslušnými písomnými údajmi z verejných kníh a operátov 

predchádzajúcich pozemkových evidencií (rozsudkov súdov, verejných a iných listín, ktoré 

potvrdzujú práva k nehnute nostiam), ktoré slúžia ako podklady k vyjadreniu právnych 

vz ahov k nehnute nostiam, ak nie sú ešte vyzna ené v SGI a SPI alebo ak majú vyššiu 

grafickú presnos  ako platná katastrálna mapa.5 To platí ako pre slovenské, tak aj pre 

eské geometrické plány v znení ustanovenia §80 vyhlášky UZK 357/2013 Sb., 

katastrálnej vyhlášky. alšími podkladmi na vyhotovenie GP sú: 

V Slovenskej republike:

a) dokumentácia geodetických prác, ktorá tvorí sú as  dokumentácie 

skuto ného vyhotovenia stavby 

b) údaje z verejných alebo iných listín potvrdzujúcich práva k nehnute nostiam, 

ak tieto ešte nie sú zapísané do listu vlastníctva 

c) dokumentácia geodetických prác, ktorá tvorí sú as  dokumentácie 

skuto ného vyhotovenia stavby 

d) údaje o bodoch geodetických základov (zoznamy súradníc, geodetické údaje, 

preh ady sietí bodových polí) 5

V eskej republike:

a) záznam podrobného merania zmien 

b) údaje o bodoch ZPBP, zhus ovacích bodoch a bodoch PPBP 

c) údaje o BPEJ vo forme po íta ového súboru alebo ako kopia grafického 

podkladu s zobrazením obvodu a kódov BPEJ v územiach, kde sú v katastru 

obsiahnuté 6

                                                
5  §45 vyhlášky UGKK SR . 461/2009 Z. z. a . 74/2011 Z. z. 
6  §74 vyhlášky UZK . 26/2007 v znení neskorších predpisov 
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Ak existuje viac využite ných podkladov na vyhotovenie GP, sú uprednostnené 

podklady s vyššou mera skou hodnotou. Geometrický plán sa vyhotovuje na predpísanom 

tla ive, musí by  dobre itate ný, vyhotovený trvanlivým záznamom, v predpísaných 

farbách a na kvalitnom papieri. 

3.4.1 Súbor geodetických informácií 

Súbor SGI predstavuje katastrálnu mapu KN. Katastrálna mapa je technickým 

podkladom na evidovanie nehnute ností v KN. Tvorí a aktualizuje sa ako vektorová 

katastrálna mapa v elektronickej podobe alebo na mapových listoch v papierovej podobe.7  

Katastrálna mapa obsahuje body bodového pole, polohopis a popis a je štátnym mapovým 

dielom ve kej mierky. Pozemky sú v katastrálnej mape zobrazené priemetom svojich 

hraníc do zobrazovacej roviny a ozna ujú sa parcelnými íslami a zna kami druhov 

pozemkov. Najnovšou formou, je katastrálna mapa v digitálnej forme. Najvšeobecnejším 

rozdelením digitálnych KM, je ich rozdelenie na vektorové (DKM, KMD, VKM , VKMn), 

vyhotovované napr. pri novom mapovaní a rastrové (KM-D), ktoré vznikajú naskenovaním 

analógových máp do digitálnej formy po íta ového súboru. Dokon enie digitalizácie máp 

všetkých k.ú., patrí medzi najdôležitejšie úlohy oboch KN v dnešnej dobe. 

Formy katastrálnej mapy v Slovenskej republike:

- Katastrálna mapa na plastovej fólií – analógová mapa: 

vyhotovená s presnos ou, v mierke a v zobrazovacej sústave platnými 

v dobe jej vzniku 

- Digitálna katastrálna mapa: 8

íselná vektorová katastrálna mapa (VKM ): vzniká ako výsledok 

íselných výsledkov geodetických prác alebo vektorizáciou na podklade 

íselnej katastrálnej mapy. Tieto mapy pokrývajú približne 41,2% k.ú. 

Slovenskej republiky (stav k r.2012) 

Ne íselná vektorová katastrálna mapa (VKMn): vzniká na podklade 

grafických výsledkov podrobného merania, z ktorých je dokumentovaný iba 

                                                
7  Ods.1§1 vyhlášky ÚGKK SR .461/2009 Z. z. a . 74/2011 Z. z. 
8 §1 ods. 2 a 3 vyhlášky ÚGKK SR .461/2009 Z. z. a . 74/2011 Z. z. 
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grafický záznam obrazu vyjadrený fyzikálnou veli inou na fyzickom 

podklade, napríklad iarami a znakmi na papieri alebo vektorizáciou na 

podklade ne íselnej katastrálnej mapy. Mapy VKMn pokrývajú približne 

34,2% k.ú. SR (stav k r.2012). 

Obr. .7: Vektorová katastrálna mapa na území SR 

Vektorové mapy v dnešnej dobe pokrývajú približne 75,4% územia Slovenska. To 

znamená, že ešte 24,6% katastrálnych máp si vyžaduje neodkladnú digitalizáciu. Grafické 

znázornenie foriem katastrálnych máp v jednotlivých k.ú. (stav k r.2012) je na obrázku .7.

[19] 

Formy katastrálnej mapy v eskej republike: 

- Katastrálna mapa na plastovej fólií – analógová mapa: 

vyhotovená s presnos ou, v mierke a v zobrazovacej sústave platnými 

v dobe jej vzniku 

- Digitálna katastrálna mapa v S-JTSK (DKM):  

vyhotovená pri OKO novým mapovaním 

vyhotovená na podklade výsledkov pozemkových úprav 
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prepracovaním SGI (mimo máp v súradnicovom systéme Svätoštefanskom 

a Gusterbergskom) 

- Katastrálna mapa digitalizovaná (KM-D):  

vyhotovená prepracovaním analógovej mapy, v súradnicovom systéme 

Gusterbergskom alebo Svätoštefanskom, do digitálnej formy.  

- Katastrálna mapa digitalizovaná v S-JTSK (KMD): 

mapa vyhotovená prepracovaním analógovej mapy v súradnicovom systéme 

S-JTSK alebo digitálna forma katastrálnej mapy vyhotovená pod a skorších 

predpisov. Vzniká na základe návodu na obnovu katastrálneho operátu, 

v rámci ktorého sú zamerané identické body v S-JTSK. 

Obr. .8: Vektorová katastrálna mapa na území R 

K d u 31.6.2011 je stav v R taký, že katastrálna mapa v digitálnej vektorovej

podobe pokrýva približne 56% územia R. Zvyšok územia pokrývajú rastrové a analógové 

katastrálne mapy.9

                                                
9 Sou asný stav KM, dostupný na: www.caki.cz/soucasny-stav-katastralnich-map/  
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3.4.2 Súbor popisných informácií 

Súbor popisných informácií (SPI) je as  katastrálneho operátu, ktorá je rovnako 

dôležitá ako samotná katastrálna mapa. Obsahuje všetky predmetné písomné údaje katastra 

nehnute ností, a tak ako súbor SGI je aj súbor SPI záväzným podkladom na vyhotovenie 

geometrického plánu. Je spravovaný príslušnými správnymi orgánmi v papierovej podobe 

a elektronickej podobe na záznamovom médiu po íta a. SPI a jeho jednotlivé asti bližšie 

špecifikuje: 

- na Slovensku ustanovenie §7 až §16 vyhlášky ÚGKK SR . 461/2009 Z.z. 

a vyhlášky . 74/2011 Z.z., ktorou sa vykonáva katastrálny zákon.  

- v echách uznesenie §9 až §24 vyhlášky UZK . 357/2013 Sb., katastrálnej 

vyhlášky.  

Základnými výstupmi z SPI je zoznam vlastníkov a iných oprávnených, súpis parciel 

pod a parcelných ísel a zoznam budov so súpisnými íslami, resp. budov s eviden nými 

íslami.  

Súbor popisných informácií tvoria údaje o: 

a) katastrálnych územiach 

b) nehnute nostiach 

c) pozemkoch 

d) stavbách 

e) rozostavaných stavbách 

f) bytoch a nebytových priestoroch 

g) rozostavaných bytoch a nebytových priestoroch 

h) právach k nehnute nostiam 

i) vlastníkoch a iných osobách oprávnených z práv k nehnute nostiam 

j) zmenách v súbore popisných informácií 

k) sídelných a nesídelných názvoch. 
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3.5 Obsah a náležitosti geometrického plánu: 

Geometrický plán obsahuje grafické aj písomné vyjadrenie stavu parciel pred 

zmenou, takzvaný doterajší stav a stavu po zmene, takzvaný nový stav. Geometrický plán 

sa vyhotovuje vä šinou v základnom formáte ve kosti A4. Vä šie GP, ktoré pokrývajú 

rozsiahlejšie územia, vyhotovované vo formátoch A3 a vä ších (maximálne však vo 

formáte A1) sa skladajú do formátu A4 a vkladajú do obalu. Na prednej strane obalu je 

uvedená tabu ka popisného po a geometrického plánu. Polia „autoriza ne overil“ 

a „úradne overil“ sa  v takomto prípade diagonálne preškrtnú. Jednotlivé asti každého 

geometrického plánu musia by  vzájomne spojené. A to takým spôsobom, aby sa zabránilo 

neskoršiemu výberu alebo výmene niektorých jeho astí a listín. Pod a platných predpisov 

ÚZK a ÚGKK SR má geometrický plán tieto náležitosti: 

V Slovenskej republike: 10

a) popisové pole 

b) grafické znázornenie doterajšieho stavu nehnute ností a návrh zmien 

c) výkaz výmer parciel a dielov parciel 

V eskej republike: 11

a) popisové pole 

b) grafické znázornenie 

c) výkaz pôvodného a nového stavu údajov KN 

d) zoznam súradníc 

e) výkaz údajov BPEJ k parcelám nového stavu 

Oproti geometrickým plánom v Slovenskej republike, obsahujú eské GP navyše 

dve asti. Zoznam súradníc zobrazený pokia  možno v grafickom asti GP a výkaz údajov 

BPEJ k parcelám nového stavu. 

                                                
10 § 47 vyhlášky . 461/2009 Z. z. 
11 § 84 ods. 2 vyhlášky 357/2013 Sb.   
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3.5.1 Popisové pole 

Popisové pole sa vypl uje pod a presne predpísaného vzoru do stanovenej 

predtla e. Umiest uje sa vždy v spodnej asti základného formátu geometrického plánu A4 

alebo v pravom dolnom rohu geometrických plánov A3 a vä ších formátov. Predtla

popisného po a je rôzna pre geometrické plány eskej a Slovenskej republiky. V oboch 

prípadoch popisové pole však poskytuje základné informácie o geometrickom pláne. Pod a 

týchto informácií môžeme popisové pole rozdeli  na tri asti. 

Prvá a najvä šia as  obsahuje informácie o geometrickom pláne. Sú to hlavne 

informácie o vyhotovite ovi, ú ele vyhotovenia geometrického plánu, názvu 

okresu, katastrálneho územia, obce, ísle geometrického plánu, ísle ZPMZ, ísla 

pod a evidencie zákaziek vyhotovite a GP a úplného letopo tu, ozna enie listu 

katastrálnej mapy a alšie. 

V druhej asti sa nachádzajú informácie o overení GP. Meno, dátum, podpis 

a obtla ok pe iatky overovate a, text: „Náležitos ami a presnos ou odpovedá 

predpisom“ a alšie údaje overenia. 

Poslednou as ou popisného po a sú údaje katastrálneho orgánu. Meno, dátum, 

podpis a obtla ok pe iatky pracovníka príslušného katastrálneho orgánu štátu, ktorý 

geometrický plán potvrdil. 

Nad popisným po om geometrického plánu SR sa nachádza pou enie v znení: 

„Geometrický plán je podkladom na právne úkony, ke  údaje doterajšieho stavu výkazu 

výmer sú zhodné s údajmi platných výpisov z katastra nehnute ností.“ Aj eský 

geometrický plán obsahoval nad popisovým po om pou enie: „Deli  alebo sce ova

pozemky je možné len na základe územného rozhodnutia, ak podmienky pre ne nie sú 

stanovené iným rozhodnutím alebo opatrením.“ 12 Toto pou enie však vyhláška 

.357/2013 Sb. odstránila a v popisovom poli sa alej už nenachádza. V katastrálnych 

územiach s digitálnou alebo digitalizovanou mapou v S-JTSK, sa namiesto ísla mapového 

listu uvádza v R údaj DKM alebo KMD.12  V SR sa aj v prípade k.ú. s VKM  alebo 

VKMn uvádza v popisovom poli íslo mapového listu. Okrem tohto rozdielu obsahujú 

popisové polia oboch štátov prakticky rovnaké informácie, len v rozdielnej pretla i. Presný 
                                                
12 Ustanovenie 17.3  vyhlášky UZK . 26/2007 Sb. v znení neskorších predpisov 
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vzor predtla e eského a slovenského popisného po a geometrického plánu je uvedený 

v Prílohe .1 diplomovej práce. 

3.5.2 Grafické znázornenie 

Grafická  znázornenie doterajšieho stavu sa vyhotovuje ako kópia alebo zvä šenina 

katastrálnej mapy v mierke, ktorá zaru uje dostato nú preh adnos  a itate nos  kresby 

a popisu a dopl uje sa o znázornenie zmeny. Grafické znázornenie obsahuje aj 

bezprostredné okolie riešeného územia. Pod a možnosti celé susedné parcely C KN. 

Mierka grafického znázornenia sa neuvádza.13 alej pod a katastrálnej vyhlášky R: 

Grafické znázornenie vychádza zo stavu katastrálnej mapy, ktorý je doplnený 

o znázornenie zmeny. V prípade, ak je rozsah práv k nehnute nosti graficky vyjadrený na 

iných mapových podkladoch ako na katastrálnej mape, doplní sa grafické znázornenie 

kresbou polohopisu z týchto podkladov.14   

Grafické znázornenie geometrického plánu je po zrušení zásady jednofarebnosti 

v R, v oboch štátoch ve mi podobné. Pre geometrické plány oboch štátov platí, že 

zobrazenie pôvodného stavu sa vykonáva iernou farbou a nového stavu ervenou farbou. 

V tabu ke .1 je porovnaných nieko ko najbežnejších prvkov polohopisu s uvedením typu 

iary alebo mapovej zna ky, ktorou sa tieto prvky ozna ujú v SR a R. Môžeme vidie , že 

aktuálne platné grafické znázornenie GP v R a SR sa líši len v nieko kých prípadoch. 

Grafická kresba geometrických plánov sa riadi pod a normy STN 01 3411, Mapy ve kých 

mierok - kreslenie a zna ky. Odlišnosti od tejto normy sú uvedené v smerniciach ÚGKK 

SR, smernice na obnovu katastrálneho operátu. V eskej republike tento predpis 

zabezpe uje norma SN 01 3411. Obe normy vychádzajú zo spolo nej  eskoslovenskej 

štátnej normy a sú prakticky totožné. Obsahujú základne štýly, druhy a typy iar, mapové 

zna ky, body, línie a alšie prvky polohopisu. Grafické znázornenie geometrických plánov 

v posudzovaných krajinách bližšie upravuje vyhláška . 357/2013 Sb. UZK, v prílohe 

17.8 až 17.14 a ustanovenie §11 smernice S 74.20.73.43.00 ÚGKK SR na vyhotovenie 

geometrických plánov a vyty ovanie hraníc pozemkov. 

                                                
13 Ustanovenie §11 smerníc S 74.20.73.43.00 ÚGKK SR 
14 ods.3 ustanovenia §84 vyhlášky ÚZK . 357/2013 Sb. 
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Ozna enie V R V SR 

Doterajší stav hraníc plná, tenká, ierna iara (kód iary 0.012) 

Nový stav hraníc plná, tenká, ervená iara (kód iary 0.012) 

Rám mapových listov iarkovaná, tenká, ierna iara (kód iary 0.072) 

Lomových bodov hraníc
ierny (doterajší stav) resp. ervený (nový stav) krúžok s 

bodkou (mapová zna ka . 1.05) 

Zobrazenie rozsahu 

práv k nehnute nostiam 

prerušovaná, tenká, ierna 

(resp. ervená) iara (kód 

iary 0.122) * 

iarkovaná, tenká, ierna iara 

(kód iary 0.022) 

Rozsah vecného 

bremena 

ervena mapová zna ka íslo 

2.28 ** 

tenká, ervená, bodko iarkovaná 

iara (kód iary 0.142) 

Parcelné ísla 
doterajšie sú ierne, nové parcelné ísla ervenou s výškou 

íslic 2,0 mm 

Druh pozemku 

zna ky druhov pozemku sa uvedú spravidla nad parcelným 

íslom, doterajšieho stavu iernou a nového stavu ervenou 

farbou. 

Diely parciel 

ervenými písmenami malej 

abecedy, v príp. nutnosti s 

íselnými indexmi 

iernou farbou arabskými 

íslicami s výškou 2,0 mm 

umiestnenými v krúžku 

Orientácia na sever 

šípkou s d žkou 20 mm a 

pred ou umiestneným 

písmenom S 

iernou smerovou ružicou pod a 

STN 01 3411 

Tabu ka .1: Porovnanie grafického znázornenie GP v R a SR 

*  pri zhode s doterajším stavom sa zakreslí v nutnom rozsahu súbežne s plnou iarou 

**  zna ka sa použije len pre hranicu rozsahu vecného bremena k asti pozemku, ktorá nie 

je zhodná s hranicou pozemku a erveným šrafovaním. 
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Grafické znázornenie geometrického plánu sa orientuje ideálne k severu. Pri iných 

orientáciách ako na sever sa musí smer k severu v geometrickom pláne znázorni

predpísaným spôsobom, pod a príslušných noriem. V grafickom znázornení sa vyzna ia 

d žky medzi lomovými bodmi hraníc novo vyzna ovaných nehnute ností, takzvané 

omerné miery a ísla bodov zoznamu súradníc. Ak sa d žka medzi lomovými bodmi nedá 

zmera , uvedie sa: 

a) V prípade eského GP d žka vypo ítaná zo súradníc. Na odlíšenie takejto d žky od 

nameranej, sa d žka ur ená zo súradníc uvedie v zátvorke. 

b) V prípade slovenského GP sa namiesto takejto omernej miery, uvedie k príslušnej 

hranici skratka „n. m.“ 

Rušenie prvkov grafického znázornenia: 

Prvky grafického znázornenia, ktoré sa vyhotovením geometrického plánu stávajú 

neplatné, sú v tomto geometrickom pláne rušené v oboch štátoch rovnakou formou. 

Rušenie prvkov sa vykonáva pod a základných pravidiel, a to: 

Neplatné hranice parciel sa rušia dvomi krátkymi ervenými iarami vedenými 

kolmo na rušenú iaru.  

Slu ky sa rušia dvoma krátkymi ervenými iarami rovnobežnými s rušenou 

hranicou.  

Neplatné zna ky druhov pozemkov a parcelné ísla sa rušia vodorovnou ervenou 

iarou.  

Slu ka na zanikajúcej vnútornej kresbe sa neškrtá.  

Príklad grafického znázornenia geometrického plánu v Slovenskej a eskej republike je 

uvedený v Prílohe .2 diplomovej práce.  

3.5.3 Výkaz výmer 

Výkaz výmer je terminológia známa slovenskému katastru. Výkaz výmer je zostava 

ku geometrickému plánu, do ktorej sa uvádzajú parcelné ísla, výmery parciel a dielov, 

druhy pozemkov, spôsob využívania nehnute ností, súpisné ísla stavieb, ísla listov 

vlastníctva a pozemkovoknižných vložiek, mená a priezviská a adresy nových vlastníkov 
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(držite ov, nájomcov), dôležité upozornenia a poznámky. Výkaz výmer obsahuje doterajší 

stav, zmeny a nový stav. Pri zostavovaní výkazu výmer je nevyhnutné vychádza

z doterajšieho právneho stavu (aktuálneho stavu pred navrhovanou zmenou) predmetných 

nehnute ností. 15  

asti výkazu výmer a ich obsah: 

Doterajší stav obsahuje íslo pozemkovoknižnej vložky alebo íslo listu 

vlastníctva, íslo pozemkovoknižnej parcely alebo íslo parcely registra E KN, 

íslo parcely C KN, výmeru a druh pozemku. 

V asti zmeny sa uvádza ozna enie dielov parciel arabskými íslami, výmera 

dielov parciel, ich pri lenenie k parcelám nového stavu a od lenenie od parciel 

doterajšieho stavu. 

Nový stav výkazu výmer obsahuje ísla nových a doterajších parciel (po 

navrhovanej zmene), ich nové výmery, druhy pozemkov a kód spôsobu využívania 

nehnute ností. 

V prípade akýchko vek poznámok k údajom uvedeným vo výkaze výmer sa tieto 

poznámky uvádzajú v dolnej asti tla iva. Problematike výkazu výmer, jeho obsahu 

a postup jeho vyhotovenia sa venuje celý §12 smernice ÚGKK SR S 74.20.73.43.00 na 

vyhotovenie geometrických plánov a vyty ovanie hraníc pozemkov.  

Výkaz doterajšieho a nového stavu údajov katastra je terminológia eského 

katastra, ale obsahom je to obdoba slovenského výkazu výmer. Obsahuje vybrané údaje 

súboru popisných informácií o zmenou dotknutých pozemkoch a o novo vyzna ovaných 

nehnute ností s porovnaním so stavom evidencie právnych vz ahov. V tomto porovnaní sa 

k všetkým novo odde ovaným parcelám alebo k ich súboru odde ovaného pre rovnakého 

nadobúdate a priradí údaje o parcelných íslach, íslach listov vlastníctva, výmerách 

a ozna ení dielov parciel pod a evidencie právnych vz ahov, ktoré budú podkladom pre 

spísanie listín.  

                                                
15 §12 smerníc S 74.20.73.43.00 ÚGKK SR 
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asti výkazu doterajšieho a nového stavu údajov katastra a ich obsah:  

Doterajší stav obsahuje výlu ne aktuálne údaje katastra nehnute ností. 

Nový stav obsahuje situáciu po zmene a sú et jeho výmer je totožný so sú tom 

výmer pod a doterajšieho stavu. Sú as ou nového stavu je aj porovnanie so stavom 

evidencie právnych vz ahov.16

Vzory výkazu výmer geometrického plánu SR a výkazu doterajšieho a nového stavu 

údajov katastra geometrického plánu R sú uvedené v Prílohe .3 diplomovej práce. 

V hlavi ke tabuliek oboch výkazov vidie  vecné a formálne náležitosti ich zostavovania. 

3.5.4 Zoznam súradníc 

Špecifikom eského geometrického plánu je zoznam súradníc umiestnený na 

vhodnom mieste jeho grafického znázornenia. Ak v grafickom znázornení nie je vhodné 

miesto na umiestnenie zoznamu súradníc, druhou možnos ou je vyhotovi  zoznam 

súradníc ako samostatnú as  geometrického plánu. Zoznam súradníc obsahuje nové body 

zmeny, vyjadrené v súradnicovom systéme S-JTSK. Tam, kde nie je ur ený súradnicový 

systém S-JTSK, obsahuje aj pripojovacie a kontrolné body. Údaje sa uvádzajú 

v stanovenom poradí, a to: íslo bodu, súradnice v poradí Y a X, kód kvality podrobného 

bodu a poznámka. V poznámke je uvedený spôsob stabilizácie pri jednotlivých bodov. 

Súradnicový systém zoznamu súradníc musí by  vždy uvedený v hlavi ke zoznamu 

súradníc, ved a nadpisu. Táto as  však v slovenskom geometrickom pláne chýba 

a zoznam súradníc bodov zmeny je len sú as ou technickej správy.  

Kód kvality podrobných bodov v Slovenskej republike: 

Aj ke  zoznam súradníc nie je priamou sú as ou geometrického plánu SR, aj 

v technickej správe sa musí pri zozname súradníc nových bodov zmeny uvádza  ich kód 

kvality. Kód kvality podrobného bodu vyjadruje spôsob ur enia bodu vo vz ahu k jeho 

presnosti a pôvodu vzniku.17 Podrobné body vo vektorovej katastrálnej mape a vo

vektorovom geodetickom podklade sú ozna ené kódom kvality podrobného bodu pod a 

                                                
16 Ods.4 ustanovenia §84  vyhlášky ÚZK . 357/2013 Sb. 
17 Príloha .12 vyhlášky ÚGKK SR 461/2009 Z. z. 
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vyhlášky . 87/2013 Z.z., ktorou sa mení a dop a vyhláška . 461/2009 Z.z. Kódy kvality 

podrobných bodov sú uvedené v tabu ke .2. 

Kód Kvalita podrobného bodu 

1 
íselne ur ený bod v súradnicovom systéme S-JTSK pod a §55 

ods. 4 (mxy = 0,08 m). 

2 

íselne ur ený bod v súradnicovom systéme S-JTSK bez 

reálneho vyzna enia v teréne; tento kód nemožno použi

v prípade, v ktorom je vyzna enie bodu v teréne nutné, alebo 

v prípade, kde podrobný bod je už v teréne ozna ený 

(mxy =  0,08m). 

3 

íselne ur ený bod v súradnicovom systéme S-JTSK 

prostredníctvom geodetických terestrických metód bez 

pripojenia na aktívne geodetické základy (mxy = 0,14 m). 

4 

íselne ur ený bod v súradnicovom systéme S-JTSK 

prostredníctvom geodetických terestrických metód bez 

pripojenia na aktívne geodetické základy (mxy = 0, 26 m). 

5 
Ne íselne ur ený bod, súradnice bodu ur ené kartometricky 

(mxy bez rozlíšenia). 

Tabu ka .2: Kód kvality podrobného bodu v SR 

Kód kvality podrobných bodov v eskej republike: 

Kód kvality podrobných bodov ur ených geodetickými metódami sa stanoví pod a 

hodnoty výberovej strednej súradnicovej chyby v závislosti na základnej strednej 

súradnicovej chybe mxy.
18 Predchádzajúca vyhláška v R umož ovala ur enie podrobného 

bodu aj fotogrametrickými metódami. Toto dnes už neplatí a geometrické plány v R aj 
                                                
18 Príloha .13.9 vyhlášky ÚZK 357/2013 Sb. 
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v SR sa jednotne môžu vyhotovova  len geodetickými metódami. Kódy kvality 

podrobných bodov stanovené vyhláškou ÚZK . 357/2013 Sb. sú uvedené v tabu ke .3. 

Kód 
Základná stredná súradnicová 

chyba 

3 mxy = 0,14 m 

4 mxy = 0,26 m 

5 mxy = 0,50 m 

Tabu ka .3: Kód kvality podrobného bodu v R 

3.5.5 Výkaz údajov o BPEJ 

BPEJ je základná ur ovacia a oce ovacia produk ná schopnos  po nohospodárskej 

pôdy, vyjadrená íselným kódom. íslice kódu vyjadrujú pôdno-klimatické vlastnosti 

pôdy, jednotky tvoria ohrani ený územný celok, ktorý ma špecifické ekologické vlastnosti 

a bioenergetický potenciál. [21] Bonitovaná pôdne ekologická jednotka, je v R pä ciferný 

a na Slovensku sedemciferný íselný kód súvisiaci s hospodárskymi pozemkami. 

Vyjadruje hlavné pôdne a klimatické podmienky, ktoré majú vplyv na produk nú 

schopnos  po nohospodárskej pôdy s uvedením jej ekonomického ohodnotenia. Výkaz 

údajov o bonitovaných pôdne ekologických jednotkách sa vyhotovuje v územiach, kde 

kataster tieto údaje eviduje a v prípadoch, ak síce nie sú údaje o BPEJ v doterajšom stave 

katastra evidované, avšak z podkladov uložených v katastrálnom úrade sa dajú údaje 

o BPEJ parcelám nového stavu priradi .19   

Výkaz údajov BPEJ k parcelám nového stavu obsahuje:

parcelné íslo pod a KN alebo zjednodušenej evidencie 

konkrétny kód BPEJ – pä ciferný údaj 

výmera parcely odpovedajúca príslušnému kódu BPEJ 

                                                
19 Príloha 17.25 vyhlášky ÚZK 357/2013 Sb. 
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Tento výkaz sa nevyhotovuje ak je geometrický plán vyhotovovaný v územiach, 

v ktorých nie sú k parcelám doposia  priradené kódy BPEJ alebo ak pod a podkladov 

katastrálnych úradov sa nedá kód BPEJ k parcelám nového stavu priradi . To sa týka aj 

geometrických plánov pozemkov, ktoré nie sú v katastre nehnute ností evidované ako 

hospodárske pozemky. Ak hranica BPEJ rozde uje jednu parcelu na dve asti, pod jedným 

parcelným íslom sa vo výkaze uvedú oba kódy a výmery astí parcely. Sú et týchto astí 

sa však musí rovna  celkovej výmere parcely. Tak ako výkaz výmery doterajšieho 

a nového stavu údajov KN, sa aj výkaz údajov BPEJ vyhotovuje do stanovenej predtla e. 

Vzor tejto predtla e, s ukážkou zobrazenia priebehu hraníc BPEJ (nie je náležitos ou GP) 

je uvedený v Prílohe .4. Aj ke  BPEJ nie je sú as ou vyhotovenia aj slovenských 

geometrických plánov, bonitovane pôdne ekologická jednotka sa eviduje aj v slovenskom 

KN. Preto ju v súvislosti s porovnaním slovenskej a eskej BPEJ, zahrniem do tejto 

kapitoly. BPEJ sa na Slovensku evidujú v KN až po vykonaní obnovy evidencie niektorých 

pozemkov a právnych vz ahov k nim alebo po zápise projektu pozemkových úprav. 

Evidujú sa v súbore geodetických informácií v samostatnom grafickom súbore s obvodom 

hraníc BPEJ a s vyzna ením príslušného kódu. Kým kód BPEJ v eskej republike tvorí 

pä ciferné íslo, na Slovensku je zložený zo siedmych íslic. V nasledujúcej tabu ke je 

uvedené porovnanie kódu BPEJ v R a SR, so stru nou charakteristikou jednotlivých 

íslic. 

BPEJ v eskej republike [6] BPEJ v Slovenskej republike [15]

X.XX.X.X. YY.YY.Y.Y.Y 

Cifra Kód Hodnota Cifra Kód Hodnota

X Klimatického regiónu 0-9 YY. Klimatického regiónu 00-10 

XX Hlavnej pôdnej jednotky 01-78 YY. Hlavnej pôdnej jednotky 00-99 

X Svahovitosti a expozície 0-9 Y. Svahovitosti a expozície 0-9 

X 
Skeletovitosti a h bky 

pôdy 
0-9 Y. 

Skeletovitosti a h bky 

pôdy 

0-9 

   Y. Zrnitosti pôdy 1-5 

Tabu ka .4: Porovnanie kódu BPEJ v R a SR 
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4 TVORBA GEOMETRICKÉHO PLÁNU V R A SR 

V štvrtej kapitole prejdem celý postup tvorby geometrického plánu z poh adu 

eských a slovenských katastrálnych predpisov. Rozoberieme si všetky innosti, ktoré sú 

nevyhnutné na vyhotovenie samotného GP jeho vyhotovite om a príslušným správnym 

orgánom katastra. Oboznámime sa s prácami, ktoré musí vyhotovite  vykona  pred 

za atím prác na GP, mera skými prácami na zameranie zmeny v teréne, spracovaním 

týchto meraní a samotným vyhotovením geometrického plánu, do podoby v akej sa 

odovzdáva na kone né úradné overenie. Úradne overenie vykonáva v R poverený 

úradník katastrálneho úradu a v SR poverený úradník katastrálneho odboru okresného 

úradu. Teda môžeme vidie , že katastrálne orgány otvárajú a zárove   aj uzatvárajú cyklus 

vyhotovenia geometrického plánu. 

4.1 Sú innos  katastrálnych orgánov pri vyhotovení GP 

Pred za atím prác na geometrickom pláne si každý vyhotovite  musí od príslušného 

orgánu štátnej správy vyžiada  potrebné údaje k za atiu prác na GP. Ide o písomné 

a grafické údaje, pod a ktorých sa vykonajú mera ské práce a samotné vyhotovenie GP. Za 

týmto ú elom umožní katastrálny odbor okresných úradov, resp. katastrálne úrady, 

vyhotovite ovi geometrického plánu nazrie  do operátu katastra nehnute ností, prípadne 

iných operátov. Zárove  sa vyhotovite ovi umožní robi  si výpisy, opisy alebo kópie zo 

súboru SGI a SPI a identifikáciu parciel. Na náklady vyhotovite a GP vyhotoví overené 

kópie, odpisy a výpisy z katastrálneho operátu, ktoré sú nevyhnutné na vyhotovenie 

geometrického plánu. Vyhotovenie potvrdených údajov z KN ako aj poskytnutie 

geodetických údajov o geodetických bodov sa spoplat uje pod a aktuálnych predpisoch 

o správnych poplatkoch a cenách. Žiados  o výpis alebo kópiu možno poda  v ústnej, 

papierovej alebo elektronickej podobe. Žiados  v elektronickej podobe sa podáva formou 

vyplnenia položiek elektronického tla iva na webovom sídle úradu. alšou a stále sa 

rozvíjajúcou možnos ou prístupu k informáciám KN je možnos  dia kového prístupu 

k údajom na stránkach UZK www.katastr.cuzk.cz/uvod/ a na Slovensku na  stránkach  

katastrálneho portálu www.katasterportal.sk/kapor/. 
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Katastrálny orgán poskytne, v nevyhnutnom rozsahu a bezúplatne, podklady 

v stanovenom výmennom formáte alebo vo forme rastrových dát a ak nejde inak, aj vo 

formáte reprografických kópií v papierovej forme. Zárove  na vyžiadanie vyhotovite a GP 

pridelí pred za iatkom prác: 

ísla ZPMZ 

Parcelných ísel novovytváraných parciel 

ísel PPBP, ak ich bude zaklada   

Niekedy sa stáva, že je na vyhotovenie geometrického plánu potrebné ako podklad použi

údaje o bodoch PPBP, predchádzajúce geometrické plány alebo mera ské ná rty 

pôvodného mapovania a ZPMZ. V takýchto prípadoch si vyhotovite  vyžiada katastrálny 

orgán o poskytnutie týchto podkladov.  

4.1.1 Výmenný formát údajov KN eskej republiky: 

VFK je digitálny výmenný formát informa ného systému katastra nehnute ností 

eskej republiky (ISKN). Má presne definovanú štruktúru a slúži na predávanie údajov 

medzi ISKN a inými informa nými systémami. Je spravovaný eským ú adem 

zem m ickým a katastrálním. Súbor výmenného formátu VFK je textový súbor 

s kódovaním eštiny pod a ISO 8859-2 (ISO Latin2), vo výnimo ných prípadoch WIN1250, 

prípadne súbor vo formáte XML s kódovaním eštiny WIN1250. Z h adiska obsahu, ale sú 

obidva formáty totožné.20

Súbory formátu VFK, resp. XML sa skladajú: 

- Hlavi ky: riadok hlavi ky za ína ozna ením &H, po ktorom nasledujú jednotlivé 

údaje hlavi ky oddelené medzerami. Sú to údaje informujúce o verzii výmenného 

formátu súboru, dátumu a ase vytvorenia súboru, pôvode dát, ozna ení znakovej 

sady v súbore, zozname skupín dátových blokov v súbore, meno osoby ktorá súbor 

vytvorila a alšie stanovené informácie. 

                                                
20 [ UZK: Struktura vým nného formátu informa ního systému katastru nemovitostí eské 
republiky. 2007 [online] Dostupné na www.cuzk.cz
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- Dátových blokov: dátové bloky reprezentujú databázové tabu ky odvodené 

z tabuliek samotného ISKN. Každý dátový blok je zložený z úvodného riadku, 

ktorý obsahuje atribúty tabu ky a ich dátové typy a z riadkov s vlastnými 

hodnotami týchto atribútov. Úvodný riadok bloku za ína ozna ením &B, za ktorým 

nasleduje skratka ozna enia konkrétneho bloku a jednotlivé atribúty. Príklady 

dátových blokov s uvedením ich kódu sú v tabu ke .5. 

- Koncového znaku: celý súbor je ukon ený koncovým znakom s ozna ením &K.  

Skupina Kód 

Nehnute nosti NEMO

Jednotky JEDN 

Vlastníctvo VLST 

Iné právne vz ahy JPVZ 

Prvky KM PKMP 

BPEJ BPEJ 

Geometrický plán GMPL 

Defini né ísla DEBO 

Adresné miesta ADRM

Tabu ka .5: Dátové bloky výmenných súborov ISKN R 

4.1.2 Výmenný formát údajov KN Slovenskej republiky: 

Tak ako eský kataster  aj slovenský kataster slúži ako informa ný systém katastra 

nehnute ností SR (ISKN). Zárove  je sú as ou komplexného informa ného systému 

geodézie, kartografie a katastra SR. Spravovanie centrálnej databázy ISKN má na starosti 

Geodetický a kartografický ústav v Bratislave. Popisné a geodetické informácie KN sa 

evidujú a spravujú v dvoch výmenných formátoch VGI a XML. Výmenné súbory majú 

stanovené ozna enie ich názvu: XY9999.vgi alebo XY9999.xml. Názov tvorí dvojmiestna 

skratka k.ú. XY,  štvormiestne íslo príslušného ZPMZ 9999 a formátová prípona súboru.  
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Výmenný formát VGI: 

Obdobou výmenného formátu ISKN R VFK je na Slovensku formát VGI. Súbor 

VGI zobrazuje grafickú as  vektorových máp vo forme textového dátového súboru. 

Pomocou súborov VGI sa aktualizuje operát VKM postupom presne stanoveným 

v metodickom návode na aktualizáciu vektorovej katastrálnej mapy MN 74.20.73.43.23. 

Výmenný formát údajov VGI má tvar zrozumite ný a ahko itate ných textových súborov, 

ktoré možno prezera , prípadne upravova  pomocou ubovo ného textového editora. Pri 

vytváraní výmenných súborov v definovanom formáte je strata informa ného obsahu 

kresby obmedzená na minimum. Formát je v prípade potreby v budúcnosti rozšírite ný 

o alšie položky. [pod a metodického návodu na tvorbu VKM MN 74.20.73.21.00]. 

Výmenný formát XML: 

Elektronický podklad pre aktualizáciu SPI je elektronický výkaz výmer vo 

výmennom formáte XML. Aby bol tento výkaz výmer platný musí by  správne 

štruktúrovaný a sp a  požiadavky XML schémy. XML schéma je textový súbor, ktorý 

definuje názov prvku a špecifikuje formát reprezentácie dátového prvku vrátane pravidiel 

pre overenie a rozsah povolených hodnôt. V prípade GP na vyzna enie rozsahu vecného 

bremena alebo v prípade ke  sú doterajší a nový stav výkazu výmer zhodné, sa výkaz 

výmer vo formáte XML nevyhotovuje. [pod a usmernenia USM_UGKK SR_11/2013] 

Zárove  formát XML slúži na uloženie poznámok geometrického plánu, ale len v rozsahu 

do 500 znakov. V prípade vä šieho po tu znakov musí by  použitý klasický textový formát 

TXT alebo formát PDF.  

4.2 Mera ské práce na vyhotovenie GP 

Mera ské práce v teréne, ako sú as  vyhotovenia GP, sú geodetické innosti 

potrebné na zameranie zmeny, ktorá je predmetom geometrického plánu. Mera ské práce 

sa vykonajú tak, aby výsledok merania bol presne zobrazený a sú asne spojený 

s nezmeneným obsahom a zobrazeným obsahom katastrálnej mapy alebo mapy ur eného 

operátu a zárove , aby umožnili ur i  súradnice lomových bodov predmetov merania    

v S-JTSK. Súradnice bodov, ktoré sa preberajú do katastra, sa transformujú z geodetického 
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systému, v ktorom sa vykonáva meranie (ETRS89, JTSK03) do S-JTSK, na úrovni 

geodetických základov. 21  

Mera ské práce sa musia vykonáva  tak, aby pri použití daných geodetických 

metód umožnili ur i  súradnice podrobných bodov s požadovanou presnos ou a výsledok 

merania mohol by  zobrazený a spojený s polohopisným obsahom katastrálnej mapy. 

Postup merania, použite né metódy, presnos  merania a zaznamenanie jeho výsledkov, ako 

aj obsah výsledného operátu merania, presne ustanovujú smernice v SR a R a my si ich 

v krátkosti prejdeme. 

4.2.1 Práce v teréne 

Výsledkom mera ských prác sú namerané dáta z terénu a mera ský ná rt 

obsahujúci popisné informácie a grafický preh ad.  Tieto výsledky musia by  využité za 

ú elom obnovy katastrálneho operátu a vykonania zmien v súbore SPI alebo SGI. 

Geometrickým základom podrobného merania sú: 

Body polohového bodového po a 

Pomocné mera ské body 

V prípade využitia GNSS aj body referen nej siete permanentných staníc 

V teréne jednozna ne identifikovate né podrobné body s odpovedajúcou 

presnos ou a súradnicami v S-JTSK, výnimo ne miestnom súradnicovom systéme 

Predmetom mera ských prác je meranie skuto ného stavu a zmien hraníc 

katastrálneho územia, hraníc pozemkov, zastavaných území obcí, hranice chránenej 

nehnute nosti alebo inej skuto nosti a jej ochranného pásma, chránených území a rozsahu 

vecného bremena. Predmetom merania sú aj prieniky vonkajšieho obvodu stavieb so 

zemským povrchom a zmeny stavieb. Hranice nových pozemkov sa ešte pred samotným 

geodetickým zameraním musia ozna i  vo všetkých lomových bodoch. Lomové body 

hraníc sú trvalo ozna ené vlastníkom alebo inou oprávnenou osobou, v prípade zamerania 

skuto ného stavu. V prípade návrhu na zmenu sa lomové body hraníc môžu ozna i  aj 

                                                
21 Ods. 3 a 4 ustanovenia §55 vyhlášky 87/2013 Z. z., ktorou sa mení a dop ajú vyhlášky 
. 461/2009 Z. z. a .  74/2011 Z. z. ÚGKK SR 
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do asne (kovovou rúrkou, dreveným kolíkom, a pod.) s tým, že je vlastník alebo iná 

oprávnená osoba povinná toto ozna enie do 30 dní od oznámení o vklade nahradi  trvalým 

ozna ením.  

4.2.2 Metódy merania zmien 

Pri meraní pre ú ely KN, používame výhradne íselné metódy podrobného 

merania. Výber metódy zamerania jednotlivých bodov vyplýva najmä z dostupného 

prístrojového vybavenia, štruktúry bodového po a, ale treba brat oh ad aj na samotný 

terén, v ktorom budeme mera . A v neposlednom rade na tvar pozemkov a prístupu 

k bodom. V zásade ale platí, že výber metódy merania nie je až taký podstatný, ak 

dokážeme nami vybranou metódou splni  vyžadovanú presnos  podrobného merania 

v KN. Všetky merania pripájame k PPBP. Ak merania nie sú pripojené na PPBP 

(vo né mera ské priamky), dodato ne odmerané prvky musia umož ova  pripojenie na 

PPBP výpo tom. 

Najbežnejšie metódy podrobného merania pre KN sú: 

a) Polárna metóda, s využitím moderných totálnych staníc sa stala asi 

najpoužívanejšou metódou podrobného merania. Využíva sa hlavne 

v nepreh adnom a lenitom teréne, zastavanom teréne mestskej výstavby a všade 

tam, kde nie je možné využi  metódu GNSS. 

b) Ortogonálna metóda, je už menej používanou metódou. Metóda sa používa najmä 

pri meraniach menšieho rozsahu v rovinatom teréne. 

c) Pretínanie, rôzne metódy pretínania sa používajú kvôli ich náro nosti a pomalosti 

len v malej miere, a to spravidla len v nepreh adnom a lenitom teréne. 

d) GNSS, globálne naviga né satelitné systémy poskytujú ur enie polohy bodu na 

základe merania minimálne na štyri družice. Po zavedení ruského systému  

GLONASS a jeho sú asného používania s americkým systémom NAVSTAR sa 

po et družíc zdvojnásobil. Každý systém pozostáva z 21 funk ných naviga ných 

družíc a splnenie minimálneho po tu štyroch družíc spravidla nebýva 

problematické. S o akávaným zavedením európskeho systému GALILEO, po et 

družíc ešte narastie. V aka svojej presnosti, rýchlosti a nezávislosti od po asia 

a dobrej vidite nosti sa táto metóda stáva stále využívanejšou. Jediné jej 
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obmedzenie je jej nepoužite nos  v zastavanom alebo zalesnenom území. Preto sa 

zvykne kombinova  s polárnou metódou. Merané súradnice sú v celosvetovom 

súradnicovom systéme WGS-84, ale prístroj ich dokáže automaticky 

pretransformova  do S-JTSK. 

Efektívnos  metódy GNSS rapídne rastie s využitím siete permanentných staníc. 

Tieto referen né stanice poskytujú pomocou mobilných sietí meracím prístrojom korekcie 

spres ujúce meranie polohy. Na Slovensku tieto dáta poskytuje Slovenská priestorová 

observa ná služba SKPOS, pre územie iech túto službu zabezpe uje sie  permanentných 

staníc GNSS eskej republiky - CZEPOS. Na rozdiel od SKPOS však táto využíva aj 

prihrani né permanentné stanice susedných štátov. alší rozdiel je aj vtom, že kým na 

Slovensku je SKPOS legislatívne stanoveným jediným oprávneným poskytovate om dát 

permanentných staníc, tak v eskej republike, príslušná legislatíva žiadne takéto 

obmedzenie neobsahuje.  

Medzi oboma poskytovate mi existoval aj rozdiel v ich politike spoplatnenia

svojich služieb. Kým CZEPOS po as skúšobnej prevádzky poskytoval svojej údaje 

užívate om bezplatne a po skon ení skúšobnej prevádzky prešiel na sekundovú a minútovú 

tarifikáciu, slovenský SKPOS sa spoplat oval najskôr na celý rok pre jeden rover. 

Vládnym nariadením SKPOS musela zníži  cenu svojich poskytovaných služieb a tak 

pristúpili aj oni na spoplat ovanie údajov minútovou a sekundovou tarifikáciou (záleží od 

druhu poskytovaných údajov).  

Merania pomocou služby SKPOS  

V decembri 2006 zahájila svoju testovaciu prevádzku Slovenská observa ná služba 

SKPOS. Je zložená zo siete 21 referen ných staníc rovnomerne rozmiestnených po celom 

území Slovenska. Antény týchto staníc sú umiest ované prevažne na strechách budov 

bývalých správ katastra. Legislatívne samotné meranie upravuje zákon . 423/2003 Z.z., 

ktorým sa mení a dop a zákon . 215/1995 Z.z. o geodézií a kartografii. Bližšie 

informácie o službe sú dostupné na stránke http://www.skpos.gku.sk. 
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SKPOS poskytuje používate ovi dve základne služby: 

1. Korekcie pre reálny as (RTK, DGPS) – s centimetrovou alebo decimetrovou

presnos ou (presnos  závisí aj od vzdialenosti merania od referen nej stanice), 

údaje sú poskytované vo formáte RTCM 

2. Korekcie pre dodato ne spracovanie (postprocessing) – s milimetrovou presnos ou, 

údaje pre postprocessing sa poskytujú vo formáte RINEX. Na rozdiel od RTK 

aparatúra neprijíma korekcie po as merania, tie sa stiahnu po meraní 

prostredníctvom internetu. 

Merania pomocou služby CZEPOS  

Koncom roku 2005 sa dokon ilo budovanie eskej siete permanentných staníc na 

ur ovanie polohy CZEPOS. Celá sie  pozostáva z 26 permanentných staníc, ktoré sú 

rovnomerne rozmiestnené po celom území R. Jednotlivé stanice sú umiest ované na 

strechách budov katastrálnych úradov alebo pracovísk. Do konca roka 2006 bol systém 

v testovacej prevádzke. Tak ako SKPOS aj CZEPOS poskytuje prostredníctvom 

mobilného signáli používate om korekcie, ktoré zvyšujú presnos  ur enia polohy pomocou 

metódy GNSS. Bližšie informácie sú uvedené na stránke http://czepos.cuzk.cz.

CZEPOS poskytuje používate ovi dve základne služby: 

1. Korekcie pre reálny as (RTK, DGPS) – s dvojfrekven nou anténou sa dá 

dosiahnu  decimetrovú až centimetrovú presnos , údaje sú poskytované vo formáte 

RTCM 

2. Korekcie pre dodato ne spracovanie (postprocessing) – s milimetrovou presnos ou, 

údaje pre postprocessing sa poskytujú vo formáte RINEX. Na rozdiel od RTK 

aparatúra neprijíma korekcie po as merania, tie sa stiahnu po meraní 

prostredníctvom internetu.
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4.3 Výpo tové a zobrazovacie práce 

Po ukon ení meraní nehnute ností v teréne je nutné spracova  výsledky merania 

a overi i sp ajú požadované kritéria presnosti. Výpo tovými prácami na vyhotovenie 

geometrického plánu sa rozumie súhrn všetkých inností, v ktorých sa z odmeraných 

údajov v teréne ur í nové polohové a geometrické ur enie nehnute nosti a dielov. 

Sú as ou výpo tových prác je: 

a) výpo et súradníc ur ovaných podrobných bodov, ke  vychádzame zo stanovísk 

pomocných mera ských bodov, ktorých súradnice sú vopred ur ené 

b) výpo et výmer novour ených a zmenených parciel a ich dielov 

c) zostavenie výmer novour ených a zmenených parciel a dielov 

Vypo ítané výmery parciel a ich diely zapíše vyhotovite  geometrického plánu do 

výpo tového protokolu príslušného katastrálneho územia. Spracované výsledky merania 

obsahujú ZPMZ, zoznam súradníc ur ených bodov, výpo et výmer parciel a dielov. 

Zobrazovacie práce predstavujú vykonanie zobrazenia návrhu zmien do katastrálnej mapy. 

Zmeny zakres uje ceruzou do máp vyhotovite  GP ešte pred jeho autoriza ným overením. 

Definitívne zákresy vykoná príslušný orgán KN sú asne so zápisom zmien do súboru 

popisných informácií z úradnej povinnosti. V katastrálnych územiach, kde je spravovaná 

VKM sa zobrazovacie práce nevykonávajú. Definitívny zákres zmien sa nahradzuje 

aktualizáciou príslušných súborov VKM.  

4.3.1  Presnos  merania  

Presnos  výsledných súradníc podrobných bodov a mera ských prací je v oboch 

krajinách stanovená charakteristikami presnosti a kritériami presnosti. Charakteristikou 

presnosti ur enia súradníc X, Y podrobných bodov polohopisu je základná stredná 

súradnicová chyba mxy.  , kde mx a my sú základné stredné chyby 

ur enia súradníc X, Y. Druhou charakteristikou je charakteristika relatívnej presnosti 

ur enia súradníc dvoch bodov. Je daná základnou strednou chybou md d žky priamej 
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spojnice týchto bodov vypo ítaná zo súradníc.  , kde d je vä šia 

z porovnávaných d žok a k sa vypo íta ako 2-násobok základnej strednej súradnicovej 

chyby, stanovenej pod a kódu kvality bodu s nižšou presnos ou. 

Súradnice podrobných bodov sa ur ia tak aby: 

a) charakteristika mxy nepresiahla maximálnu povolenú (hrani nú) odchýlku 

uxy = 0,08m , danou dvojnásobkom základnej strednej súradnicovej chyby   

b) charakteristika md nepresiahla kritérium ud = 0,12(d+12)/(d+20), ktorá sa vypo íta 

pre každú d žku d.  

c) súradnice podrobných bodov sa ur ia s presnos ou, ktorá je daná základnou 

strednou súradnicovou chybou mxy = 0,14 m (v R). 

Dosiahnutie stanovenej presnosti sa overuje pomocou: 

Omerných mier alebo kontrolných meraní d žok priamych spojníc bodov a ich 

porovnaním s d žkami vypo ítanými zo súradníc 

Nezávislého kontrolného merania a výpo tu súradníc vybraných bodov a ich 

porovnaní so súradnicami ur enými v prvotnom meraní, kontrolné meranie sa 

vykonáva s rovnakou alebo vyššou presnos ou 

Presnos  ur enia podrobných bodov sa považuje za vyhovujúcu ak polohová odchýlka 

p  0,14 m.  , kde x a y je rozdiel meraných a kontrolných súradníc 

bodov. 

4.4 Záznam podrobného merania zmien 

Vyhotovenie ZPMZ alebo mera ského ná rtu je podstatnou as ou vyhotovenia 

geometrického plánu. Do ZPMZ sa zaznamenávajú výsledky podrobného merania zmien 

z terénu. Záznam podrobného merania zmien je grafická a íselná dokumentácia zmeny 

slúžiaca ako podklad na vyhotovenie geometrického plánu, na vykonanie zmeny 

v katastrálnom operáte alebo na opravu chyby v katastrálnom operáte.22 Sú asne je 

                                                
22 §4 vyhlášky . 461/2009 Z. z. a vyhlášky . 74/2011 Z. z. ÚGKK SR 
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podkladom pre vykonanie zmeny v súbore geodetických informácií a súbore popisných 

informácií KN. V prípade potreby je ZPMZ vyhotovený pre zameranie viacerých, ale 

vzájomne súvisiacich zmien, možné tento jeden ZPMZ použi  ako podklad na vyhotovenie 

viacerých geometrických plánov. Záznam podrobného merania zmien je podkladom pre 

zápis zmien údajov evidovaných v súbore SGI a SPI, ktoré sú spojené s meraním v teréne, 

ale ich charakter nevyžaduje vyhotovenie geometrického plánu.23 ZPMZ má pod a 

špecifických predpisov krajín tieto náležitosti: 

V eskej republike: 

a) Popisové pole, obsahuje základné informácie o ZPMZ a jeho vyhotovite ovi. 

Pod a presne predpísanej predtla e, uvedenej v prílohe .5

b) Ná rt, obsahuje zobrazenie  geometrických základov, doterajšieho ( iernou) 

a nového, zamýš aného stavu ( ervenou) polohopisu, spôsobu ozna enia lomových 

bodov hraníc, ísla bodov, parcelné ísla, a alšie náležitosti  

c) Zápisník, obsahujúci ísla bodov geometrického základu podrobného merania, 

kontrolných bodov, identických a nových bodov. Zmerané údaje pre overenie polohy 

bodov a alšie kontrolné údaje. V prípade merania technológiou GNSS, môže by

nahradený výstupom výpo tového protokolu zo spracovate ského programu 

d) Protokol o výpo toch, obsahuje zoznam súradníc bodov polohopisu a nových 

podrobných bodov. Údaje o použitých metódach výpo tu, výpo et íselné ur ených 

výmer a podobne  

e) Záznam výsledkov výpo tu výmer parciel (dielov), zostavený výmer parciel, 

dielov a výpo tových skupín pod a predpísaného vzoru.  

f) Návrh zmeny, tvoria dáta vo výmennom formáte, má vždy  elektronickú formu.  

g) Údaje o oboznámení vlastníkov s ozna ením a s priebehom nových alebo 

zmenených hraníc (spravidla pod popisovým po om) 

V Slovenskej republike: 

a) Popisové pole, obsahuje základné informácie o ZPMZ a jeho vyhotovite ovi. 

Pod a presne predpísanej predtla e, uvedenej v prílohe .5

                                                
23 §77 vyhlášky . 357/2013 Sb. ÚZK 



Vyhotovení a porovnání tvorby geometrických plán  v R a SR: Bc. Tomáš Cesnek 

2014  63  

b) Grafické znázornenie doterajšieho stavu nehnute ností a návrh zmien, 

obsahuje kresbu doterajšieho ( iernou) a nového ( ervenou) stavu polohopisu, zákres 

bodov polohového po a, parcelné ísla, druhy pozemkov at . 

c) Technická správa, obsahujúca najmä postup mera ských, prípadne aj 

vyty ovacích práci, alej názov asti ZPMZ, zoznam súradníc pôvodných, 

novour ených a overovaných bodov, zápisník meraných veli ín s výpo tom súradníc 

bodov, výpo et výmer parciel a dielov, výsledky overenia dosiahnutej presnosti.

Všetky náležitosti záznamu podrobného merania zmien s ich obsahom upravuje bod .16 

prílohy vyhlášky ÚZK . 357/2013 Sb. a smernica  ÚGKK SR, S 74.20.73.43.20 na 

meranie a vykonávanie zmien v súbore geodetických informácií katastra nehnute ností. 

4.5 Overenie geometrického plánu 

Dokon ený geometrický plán sa vyhotoví v dostato nom po te prvopisov grafickej 

formy. Po et vyhotovení prvopisov závisí od po tu, ktorý si vyžaduje právny úkon, na 

ktorý má geometrický plán slúži . Každý vyhotovený GP musí by  autoriza ne a úradne 

overený osobami, ktoré na to majú spôsobilos . Oba druhy overenia sa vyzna ia 

predpísanou pe iatkou, podpisom a dátumom overenia v popisovom poli GP. Príklad 

autoriza ne a úradne overeného GP je v prílohe .8 diplomovej práce.  

V katastrálnych územiach, v ktorých sa geometrický plán predkladá aj 

v elektronickej forme, musí táto forma sp a  osobité technické predpisy. Vyhotovenie 

geometrického plánu v elektronickej forme však nenahrádza povinnos  jeho vyhotovenia 

v tla ovej forme.  

Vyhotovite  GP predkladá na overenie spolu s geometrickým plánom aj: 

Záznam podrobného merania zmien 

Výsledný operát zria ovania novour ených bodov PPBP, ak tieto boli 

zria ované 

Zoznam súradníc novour ených podrobných bodov 

Výpo et výmer parciel a dielov 
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Oznámenie o nedostatkoch zistených na geodetických bodoch, ktoré boli 

potrebné na zameranie zmeny a neboli nájdené, prípadne boli poškodené 

alebo zni ené 

4.5.1 Autoriza ne overenie 

Každý jeden prvopis geometrického plánu sa autoriza ne overí originálnymi 

pe iatkami a originálnymi podpismi. Autoriza né overenie musí vykona  kvalifikovaný 

a autorizovaný geodet a kartograf, ktorý pred autoriza ným overením preskúma kvalitu 

a presnos  mera ských, výpo tových a zobrazovacích práci na geometrickom pláne.

Zárove  preskúma aj alšie potrebné náležitosti geometrického plánu. Udelením 

autoriza ného overenia podpisom a pe iatkou na príslušné miesto popisového po a 

geometrického plánu, preberá geodet a kartograf, ktorý toto overenie vystavil 

spoluzodpovednos  za obsahovú úplnos  a za správnos  údajov uvedených v danom 

geometrickom pláne. 

4.5.2 Úradné overenie 

Vyhotovite  geometrického plánu po jeho autoriza nom overení predkladá tento 

plán v dostato nom po te exemplárov na jeho úradné overenie. Úradné overenie vykonáva 

príslušný správny orgán štátu. V SR sa geometrický plán na úradne overenie predkladá na 

príslušný katastrálny odbor okresného úradu (bývalá správa katastra), v ktorom obvode sa 

nachádzajú dotknuté nehnute nosti a  na príslušný katastrálny úrad. Spolu s exemplármi 

GP sa predkladajú na overenie aj jeho prílohy, celý výsledný operát. Úradné overenie 

ude uje poverený pracovník originálom pe iatky a originálom podpisu na príslušné miesto 

popisného po a každého exempláru GP. 
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5 VYHOTOVENIE

V predchádzajúcich

plánu v echách a na

tvorbe geometrického plánu

budem vyhotovova viacú

parciel .6307, 6308, zlú

skuto ného stavu parciel

samostatné ú ely vyhotovenia

samostatné GP, ale pretože

neodporujú, môžu sa všetky

budeme vyhotovova  v lokalite

– Šance. V prvej lokalite,

pod a aktuálne platných

zase pod a aktuálnych

geometrických plánov oboch

parcelách, s identickými

porovnání tvorby geometrických plán  v R a SR:

VYHOTOVENIE GP: MILOŠOVÁ - ŠANCE

predchádzajúcich kapitolách som podrobne prešiel vyhotovenie

Slovensku teoreticky. V tejto kapitole sa 

plánu v oboch krajinách aj z praktického h adiska

viacú elový geometrický plán na obnovenie pôvodných

zlú enie a znovurozdelenie parciel .7996/1,2,

parciel .7999/1,2,3,4, 8000 a od atie z  PPF parciel

vyhotovenia geometrického plánu, pre ktoré by sa

pretože si spôsoby vyhotovenia jednotlivých

všetky rieši  v jedinom geometrickom pláne.

lokalite adca – Milošová a zárove  v lokalite

lokalite, ležiacej na území Slovenskej republiky, budem

platných predpisov SR a v spomenutej lokalite Mosty

aktuálnych noriem R. Aby som mohol porovna

oboch krajín, budú oba GP rieši  tie isté

identickými výmerami, parcelnými íslami, druhmi pozemkov

Obr. .9: Lokalita oboch geometrických plánov

R a SR: Bc. Tomáš Cesnek 
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ŠANCE

vyhotovenie geometrického 

preto budem venova

adiska. Za týmto ú elom 

pôvodných celých E KN 

.7996/1,2, 7997 a zameranie

parciel . 7996/1,2. Ide o tri 

sa mali vyhotovova  tri 

jednotlivých ú elov vzájomne 

pláne. Geometrické plány 

lokalite Mosty u Jablunkova 

budem vyhotovova  GP 

Mosty u Jablunkova v R, 

porovna  aj praktickú tvorbu 

úlohy, na tých istých 

pozemkov a vlastníkmi. 

plánov
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Úlohy riešené geometrick

Obnovenie pôvodných

Odstránenie stavby

Zameranie stavieb

Úprava hranice pozemku,

Pre o najobjektívnejšie

potrebné porovnáva také

rovnakú alebo aspo ve

území Slovenska, ale

problematické, ak nie úplne

vytvori  takéto parcely

severe Slovenskej republiky

vytvori  parcely eského

ktorá s Milošovou priamo

Vytvorenie parciel na územ

porovnání tvorby geometrických plán  v R a SR:

geometrickým plánom: 

pôvodných celých E KN a zlú enie a znovurozdelenie

stavby bez popisného ísla (2) 

stavieb (3,4,5) 

pozemku, bez vplyvu na zmenu hranice parcely

Obr. .10: Úlohy riešené geometrickým plánom

najobjektívnejšie porovnanie tvorby geometrických plánov

také geometrické plány, ktoré riešia súhrn

ve mi podobnú skupinu parciel. Primárne riešené

nájs  takéto parcely aj na území eskej

úplne nemožné. Preto som sa za ú elom diplomovej

na území R umelo. Riešené parcely adca

republiky ne aleko štátnych hraníc s R, preto bolo

eského geometrického plánu v obci Mosty u Jablunkova

priamo susedí a rozde uje ich len táto spolo

území eskej republiky, aj ke  možno znie zložito,

R a SR: Bc. Tomáš Cesnek 
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znovurozdelenie týchto parciel (1) 

parcely (6) 

plánom

plánov v R a v SR, je 

tých istých úloh, pre 

riešené parcely ležia na 

eskej republiky je dos

diplomovej práce rozhodol 

adca – Milošová ležia na 

bolo najlepším riešením 

Jablunkova, asti Šance, 

spolo ná štátna hranica. 

zložito, nebolo až také 
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komplikované. Lokalitu adca – Milošová lemuje zo severozápadu štátna hranica 

a pozemky riešené slovenským geometrickým plánom ležia len približne 250 metrov od 

štátnej hranice. Obec Mosty u Jablunkova lemuje tá istá hrani ná iara z juhozápadu. Preto 

sta ilo „posunú “ tieto pozemky v severovýchodnom smere o zhruba 500 metrov. 

Povedané odbornejšou terminológiou, bolo potrebné transformova  dotknuté pozemky tak, 

aby celé ležali na území R.  Za týmto ú elom som výrez katastrálnej mapy Milošovej 

transformoval pomocou programu Kokeš. Takto sme získali súbor s grafickým podkladom 

Mostov u Jablunkova pre tvorbu eského geometrického plánu. Na transformáciu som 

použil zhodnostnú, neto ivú transformáciu. Na obrázku .10 môžeme vidie  výslednú 

tabu ku výpo tu transforma ného k ú a programu Kokeš.  

Obr. .11: Výpo et transforma ného k ú a 

Je vidie , že posun pôvodných parciel bol približne o -340 metrov v oboch smeroch 

osi X aj osi Y. Transformáciou boli parcely umiestnené z asti do po a a z asti do obytnej 

zástavby. Pre lepšiu predstavu a názornos  celej situácie boli preto upravené aj letecké 

snímky oblasti v eskej republike. Lokalita Mosty u Jablunkova – Šance bola upravená 

tak, aby riešené pozemky existovali nie len na snímkach Milošovej, ale aj Mostov 

u Jablunkova. K týmto pozemkom bola zárove  dorobená prístupová cesta a alšie prvky 

polohopisu. Výsledok tejto úpravy je vidie  na leteckých snímkach lokality Mosty 

u Jablunkova – Šance na obrázku .11 na nasledujúcej strane. Kým obrázok na avo 

zobrazuje skuto nú snímku územia vyhotovenú v roku 2010, tak obrázok napravo je to isté 

územie po úprave s už obsiahnutými riešenými parcelami. Na takto vytvorených 

podkladoch môžeme bez problémov vyhotovi  geometrické plány oboch lokalít. Zárove
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sú takto vyhotovené geometrické

a tvorbe pod a predpisov

5.1 Geometrický plán

5.1.1 Popis lokality

Mesto adca sa

republiky. Chránenú krajinnú

hranica. Celá lokalita

Beskydy, z juhu a z juhozápadu

Beskydy. Mesto adca,

Žilinského kraja, vzdialené

760,62 km2 a takmer 100

mesta. adca leží na sútoku

výška mesta adca je len

mesta adca. Nachádza

S okolitými dedinami Podzávoz,

III. triedy. Ne aleko od

Slovensko-Po ských hraníc

porovnání tvorby geometrických plán  v R a SR:

geometrické plány ideálne pre porovnanie rozdielov

predpisov katastrov oboch krajín. 

Obr. .12: Lokalita Mosty u Jablunkova

plán – Slovenská as

adca - Milošová 

sa nachádza v regióne Kysuce, na úplnom

krajinnú oblas  Kysuce lemuje zo severu spolo

je ve mi hornatá. Zo severu ju obkolesujú

juhozápadu Kysucká vrchovina a Javorníky a

adca, ktorého je Milošová správnou sú as ou

vzdialené približne 30 kilometrov od Žiliny. Okres

100-tisícom obyvate ov. Patrí do  23 obcí, z

sútoku riek Kysuca a ier anka. Aj ke  je oblas

len 420 m.n.m. Mestská as  Milošová je jednou

sa severne od centra mesta vo vzdialenosti približne

Podzávoz, Svr inovec a ierne ju spája jediná

od mestskej asti Milošová, leží priese ník

hraníc známy pod názvom Trojmedzie. Milošová

R a SR: Bc. Tomáš Cesnek 

 68  

rozdielov v ich obsahu 

Jablunkova

úplnom severe Slovenskej 

spolo ná esko-slovenská 

obkolesujú Moravskoslezské 

a z východu Kysucké 

as ou je okresné mesto 

Okres adca má rozlohu 

z toho tri so štatútom 

oblas  hornatá, nadmorská 

jednou z 9 mestských astí 

približne 6 kilometrov. 

jediná prístupová cesta 

ník spolo ných esko-

Milošová je osídlená len 



Vyhotovení a porovnání tvorby geometrických plán  v R a SR: Bc. Tomáš Cesnek 

2014  69  

riedko. Tvoria ju najmä lesné pozemky, lúky a pasienky. Pozd ž celej Milošovej preteká 

Milošovský potok a približne v jej centre sa nachádza Milošovský rybník. V oblasti býval 

ešte pred vstupom krajín do Európskej únie Slovensko – eská hrani ný prechod Šance, 

avšak len pre osobné dopravu. 

adca - Milošová 

Názov k.ú. : adca 

íslo k.ú. : 808393 

íslo mapového listu: adca 6/1-2 

Najbližší katastrálny orgán: Katastrálny odbor okresného úradu adca 

5.1.2 Podklady pre spracovanie geometrického plánu 

Pre získanie údajov potrebných na vyhotovenie geometrického plánu je nutné 

kontaktova  katastrálny orgán, v správe ktorého leží Milošová. Pre Milošovu je takýmto 

orgánom katastrálny odbor okresného úradu adca. Pre získanie potrebných údajov je 

nutné úradu oznámi íslo mapového listu, na ktorom sa riešené parcely nachádzajú, 

parcelné ísla riešených parciel, ú el geometrického plánu a po et potrebných podlomení 

parcelných ísel. Okresný úrad nám obratom pridelí íslo ZPMZ, ísla podlomení parciel, 

výrez z katastrálnej mapy v dostupnom formáte. 

Údaje oznámené katastrálnemu odboru okresnému úradu adca: 

Mapový list: adca 6-1/2 

Parcelné ísla riešených p.: 7996, 7997, 8000, 7999 C KN a 6307, 6308 E KN 

Ú el GP: obnovenie pôvodných celých E KN parciel .6307, 6308, zlú enie 

a znovurozdelenie parciel .7996/1,2, 7997 a zameranie stavieb p. .7999/1,2,3,4, 

8000 a od atie z  PPF parciel . 7996/1,2 

Po et podlomení: 2 - 7996, 4 - 7999 

Údaje obd žané od katastrálneho odboru okresnému úradu adca: 

ZPMZ: . 9999 
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ísla podlomenia parciel: 7996/1,2 a 7999/1,2,3.4 

Výrez z kat. mapy: vektorová katastrálna mapa vo výmennom formáte VGI 

5.1.3 Mera ské práce v teréne 

Mera skými prácami v teréne sa budem zaobera  len v súvislosti s vyhotovením 

geometrického plánu v SR. Pri jeho vyhotovovaní v R je treba predpoklada , že sme pri 

mera ských prácach postupovali identicky, rovnakými metódami a s rovnakým 

prístrojovým vybavením. Mera ské práce v teréne sa vykonávajú za ú elom ur enia 

súradníc lomových bodov predmetu merania, ktoré nám umožnia zachyti  zmenu predmetu 

merania v geometrickom pláne. Po príchode na miesto merania je vhodné venova as 

krátkej rekognoskácií lokality. To nám umožní ur i  najideálnejší postup a metódu 

merania. V mojom prípade sa ukázalo ako najvýhodnejšie riešenie merania, využi

kombináciu  metódy GNSS a polárnej metódy. Lomové body hraní pozemkov 

s parcelnými . 7998, 7997, 7996 sa budú da  zamera  metódou GNSS. V ich okolí je len 

nízky porast a minimum vyšších stromov, ktoré však nebudú výraznejšie tieni  signálu 

z družíc GNSS. Na zameranie rohov budov na pozemku s parcelným .7999 bola ako 

najvhodnejšia zvolená polárna metóda merania.  

Pod a potreby zobrazenie a naviazania zameriavanej zmeny na polohopisný obsah 

KM sa meranie musí  pripoji , s oh adom na jeho rozsah, na dostato ný po et podrobných 

bodov v teréne jednozna ne identifikovate ných a zobrazených v KM. [24] Tieto body sa 

ozna ujú ako identické body. Za identické body volíme body: 

- Trvalým spôsobom ozna ené pôvodné lomové body hraníc k.ú. alebo hraníc 

pozemkov, prednostne tie na styku 3 a viac hraníc pozemkov. 

- Lomové body na obvode budov, poprípade body na iných trvalých predmetoch 

obsahu KM, ak môžeme predpoklada  že sa ich pôvodná poloha asom nemenila.  

- Ako identický bod môžeme použi  aj styk 3 a viac hraníc pozemkov trvalým 

spôsobom neozna eným, ktorého poloha je v teréne zrete ná a ur itá. 

- Výnimo né môžeme identický bod nahradi  priese níkom spojnice 2 identických 

bodov s hranicou pozemku, ktorá je v teréne zrete ná a ur itá [24] 



Vyhotovení a porovnání tvorby geometrických plán  v R a SR: Bc. Tomáš Cesnek 

2014  71  

Pretože som predpokladal využitie metódy GNSS, na miesto merania som prišiel už 

v ranných hodinách. Vtedy je rozloženie družíc nad našim územím na meranie ideálnejšie, 

ako by tomu bolo uprostred d a. Celé meranie som vykonávali metódou RTK s využitím 

služby SKPOS. Ako prvé som zameral identické body parciel . 7998, 7997, 7996, ich 

súradnice poslúžia na overenie súladu stavu v teréne so stavom polohopisu v katastrálnej 

mape. Tieto identické body sa v GP nepoužijú, ak sa od bodov v KM nelíšia o viac ako 

24 centimetrov. Ak sp ajú toto kritérium v technickej správe ZPMZ, k ich súradniciam sa 

uvedie poznámka „over“ a hodnota presnosti identického bodu p v metroch, inými 

slovami hodnota rozdielu súradníc bodov KM a súradníc meraných bodov. V R pri 

overovaní prvotných súradníc bodu polohopisu nezávislým kontrolným ur ením súradníc 

podrobného bodu a ich porovnaní s prvotnými súradnicami polohopisu nesmie skuto ná 

súradnicová chyba prekro i  hodnotu hrani nej súradnicovej chyby. Hrani ná súradnicová 

chyba uxy je dvojnásobkom základnej strednej chyby, pri om tá sa ur í z tabu ky kódu 

kvality bodu. [24] 

alej som na týchto pozemkoch v teréne vytý il a zmeral podrobné body .8001 – 

.8004, ktorých priese níky s doterajším stavom KN vytvoria lomové body hraníc parciel 

nového stavu. Potom som sa s presunul na pozemok s parcelným íslom 7999, a tak ako 

v predchádzajúcom prípade metódou RTK zameral hranicu majite om postaveného plota 

bodmi .4, 8005 a 8006. Zameranie rohov budovy sa touto metódou nedalo uskuto ni

a musel som ich domera  polárnou metódou. Podrobné meranie polárnou metódou si 

vyžaduje minimálne dva body so známymi alebo vypo ítanými súradnicami (stanovisko 

a orientáciu). Pretože sa v blízkosti predmetných objektov nenachádzali žiadne použite né 

body polohového bodového po a na orientáciu i stanovisko, použil som pomocné 

mera ské body. V mojom prípade na zameranie zmeny sta ili tri pomocné mera ské body 

. 5001 až 5003, ktoré som v teréne umiestnil tak, aby sa z nich dali bez problémov 

zamera  rohy všetkých stavieb. Ich súradnice som ur il pomocou rovera, metódou GNSS. 

Body . 5001 a .5002 som použil ako stanovisko a zárove  orientáciu merania, bod 

. 5003 len na dodato nú orientáciu. Zo stanoviska . 5001 som mohol jednoducho 

zamera  podrobné body .5-7 a .16-18 a zo stanoviska . 5002 zvyšne podrobné body 

.19-21. 
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Použité prístroje 

Po as celého merania som využíval totálnu stanicu SOKKIA SET 4000 a GNSS 

anténu TOPCON HiPer so službou SKPOS, od ktorých som dostaval RTK korekcie po as 

celého merania. Najbližšia referen ná stanica SKPOS je stanica v Žiline, vzdialená 

približne 30 km od miesta merania. (poznámka: Najbližšia eská referen ná stanica 

CZEPOS je na streche katastrálneho úradu vo Frýdk -Místku. Pretože sie  permanentných 

staníc R využíva aj prihrani né stanice okolitých štátov, je pravdepodobné, že by sme 

využívali referen nú stanicu v Žiline, ktorá je najbližšou referen nou stanicou aj v prípade 

meraní geometrického plánu v R) 

5.1.4 Vyhotovenie geometrického plánu 

Po dokon ení mera ských prác, je nutné tieto získané údaje adekvátne spracova . 

Vypo íta  súradnice meraných bodov v teréne, prípadne súradnice alších potrebných 

bodov, pomocou ktorých  sa vyhotoví finálny produkt – geometrický plán. Na spracovanie 

týchto údajov existuje množstvo programov, i už sú to programy vyvíjané samotnými 

výrobcami geodetických prístrojov alebo programy vyvíjané nezávisle. Ja som na celé 

spracovanie diplomovej práce, teda na všetky výpo ty súradníc bodov, ako aj na samotné 

vyhotovenie geometrických plánov R a SR využíval program vyvíjaný eskou firmou 

GEPRO s.r.o. Kokeš v dvoch verziách. V najnovšej eskej verzii 11.73 s GPL nadstavbou 

pre vyhotovenie eského geometrického plánu. Túto verziu som zvolil preto, že sú už v nej 

zahrnuté zmeny v tvorbe GP eskej republiky pod a aktuálnej vyhlášky  357/2013 Sb. 

A vo verzii 11.48 s nadstavbou GPL. Táto verzia je najnovšou lokalizáciou programu 

Kokeš pre potreby vyhotovenia geometrických plánov v Slovenskej republike pod a 

platných predpisov vyhlášky . 74/2011 Z.z. Licen ná zmluva o použití systému Kokeš je 

v prílohe .10. 

Po stiahnutí dát z prístrojov do po íta a boli tieto dáta importované do programu 

Kokeš. Ako prvé som porovnal merané súradnice identických bodov hraníc parciel 

. 7998, 7997, 7996. Pretože všetky splnili kritérium presnosti na posúdenie identity bodu, 

uviedol som v technickej správe ZPMZ s hodnotou presnosti ich identity a alej vo 

výpo toch som ich už nepoužíval. alej som priese níkovou metódou zadanou vždy 

dvoma najbližšími lomovými bodmi a meranými bodmi .8001-8006 vypo ítal súradnice 
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nových lomových bodov hraníc parciel. Poslednými výpo tami boli výpo ty súradníc 

podrobných bodov  ur ených polárnou metódou zo stanoviska .5001 a 5002. Tým som 

získal všetky potrebné údaje na vyhotovenie ZPMZ a geometrického plánu v nadstavbe 

GPL programu Kokeš. Výsledná dokumentácia záznamu podrobného merania zmien 

a geometrického plánu SR vrátane všetkých náležitostí je v prílohe . 6, resp. prílohe .7

a záznamu podrobného merania zmien a geometrického plánu R vrátane všetkých jeho 

náležitostí v prílohe . 8 a prílohe .9. 

5.2 Geometrický plán- eská as

5.2.1 Popis lokality Mosty u Jablunkova 

Obec Mosty u  Jablunkova leží na území eskej republiky, na východe 

Moravskoslezského kraja. Po prekro ení hrani ného prechodu Svr inovec  ide o prvú 

eskú dedinu. Nachádza sa v chránenej krajinnej oblasti Beskydy. Ide o hornatú lokalitu, 

ktorá tvorí východný chrbát pohoria Moravskoslezských Beskyd. Rovnako ako Milošová, 

aj Mosty u Jablunkova ležia ne aleko Trojmedzia a najvýchodnejšej obce eskej 

republiky, Hr avá. Cez osadu prechádza európska cesta E75, ktorá je dodnes 

najdôležitejším dopravným prepojením Slovenskej a eskej republiky v regióne. Odkedy 

bol vybudovaný obchvat obce pre tranzitnú dopravu, nová cesta E75 prebrala úlohu 

hlavného dopravného koridoru oblasti a pôvodná cesta slúži najmä domácemu 

obyvate stvu ako prepojenie s okolitými obcami a mestom Jablunkov.  

Obcou prechádza aj dvojko ajová železni ná tra  Žilina - Bohumín, ktorá taktiež 

zabezpe uje dopravné prepojenie oboch štátov, ako osobnej tak aj nákladnej dopravy. 

V železni nej stanici Mosty u Jablunkova, býval ešte pred vstupom krajín do Európskej 

únie, železni ný hrani ný prechod. Pravidelné autobusové spojenie Mostov u Jablunkova 

a dedinami na Slovensku prakticky neexistuje, takže vlaková doprava je dodnes vo ve kom 

využívaná obyvate mi oboch krajín. Správne patrí obec pod mesto Jablunkov a okres 

Frýdek-Místek. S po tom obyvate ov približne 4 tisíc a rozlohou 33,95 km2 patrí medzi 

menšie obce eskej republiky. Napriek tomu je však obec ve mi dlhá, naprie  obcou má 

až 8 km. Najbližším vä ším mestom je práve slovenská adca. Z eských miest sú to 

eský T šín a T inec. Obec sa delí na tri asti: Dolné Mosty, Centrum a Šance. Práve 
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v asti Šance sú  lokalizované dotknuté nehnute nosti, pre ktoré bude vyhotovený 

geometrický plán. 

Mosty u Jablunkova 

Názov k.ú. : Mosty u Jablunkova 

íslo k.ú. : 699896 

íslo mapového listu: Ve ký Polom 6-1/2 

Najbližší katastrálny orgán: Katastrálny úrad v T inci 

5.2.2 Podklady pre spracovanie geometrického plánu 

V katastrálnom území Mosty u Jablunkova je vedená zatia  len analógová 

katastrálna mapa. Ide o mapu Stabilného katastra vyhotovenú v roku 1836, resp. jej 

reprodukciu z roku 1928, v mierke 1:2880 a súradnicovom systéme Svätoštefanskom. 

Plánovaný termín dokon enia digitalizácie katastrálnej mapy tejto oblasti je stanovený na 

06/2017. To komplikuje celú situáciu,  pretože na analógovej mape Mostov u Jablunkova 

sa naše transformované parcely nenachádzajú a jediný spôsob ako ich tam dosta , je 

zakresli  ich do tejto mapy ru ne. A zakresli  hoci o do KM by mi katastrálny úrad 

v T inci asi ur ite nedovolil a už ur ite nie neexistujúce pozemky. Preto budeme pre ú ely 

diplomovej práce predpoklada , že je v katastrálnom území už vedená a spravovaná

digitálna katastrálna mapa. 

Tak ako aj na Slovensku, aj katastrálnemu úradu v T inci žiadosti o poskytnutie 

údajov z katastra oznámime íslo mapového listu, na ktorom sa riešené parcely 

nachádzajú, parcelné ísla riešených parciel, ú el geometrického plánu a po et potrebných 

podlomení parcelných ísel. Ten nám obratom poskytne íslo ZPMZ, ísla podlomení 

parciel, výrez z katastrálnej mapy v dostupnom formáte.  

Údaje obd žané od katastrálneho úradu v T inci : 

ZPMZ: . 9999 

ísla podlomenia parciel: 7996/1,2 a 7999/1,2,3,4 

Výrez z kat. mapy: vektorová katastrálna mapa vo výmennom formáte VFK
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ZÁVER 

Hlavnou problematikou tejto diplomovej práce bolo teoretické a praktické 

vyhotovenie geometrického plánu, tak ako to pod a aktuálnych právnych predpisov 

vykonávajú dennodenne pracovníci odboru geodézie v eskej a Slovenskej republike. 

Treba však poveda , že dnes, ale aj v minulosti, len malé percento z týchto pracovníkov 

vyhotovovalo sú asne eské aj slovenské geometrické plány. A to bola pre m a ve ká 

výzva a motivácia zárove . Nemenej dôležité ako samotné vyhotovenie týchto 

geometrických plánov, bolo aj ich vzájomne porovnanie a ur enie ich spolo ných t, ako 

aj ich hlavných odlišností v echách a na Slovensku. Zárove  som sa snažil priblíži  túto 

problematiku aj itate ovi, ktorý nie je s tvorbou GP vo všeobecnosti až tak oboznámený. 

Na úspešné splnenie týchto úloh, bolo potrebné dôkladne spozna  riešenú problematiku, 

ako aj preukáza  schopnos  samostatne pracova  a logicky spája  získané údaje do 

ucelených informácií. Praktická as  práce zárove  mala poukáza  na schopnos  aplikova

štúdiom nadobudnuté vedomosti do praxe, ako aj improvizova  pri nových, neznámych 

úlohách.  

Samotné vyhotovenie GP je komplexný proces a pri takomto ve kom množstve 

informácií som sa pre lepšiu preh adnos  rozhodol rozdeli  celú prácu do viacerých kapitol 

a podkapitol. V každej z nich som venoval pozornos  konkrétnej problematike. i už som 

rozoberal vývoj katastra nehnute ností, históriu geometrických plánov, aktuálne 

legislatívne predpisy alebo samotnú tvorbu geometrického plánu, v každej z týchto astí 

som sa snažil poukáza  na hlavné rozdiely, resp. podobnosti v echách a na Slovensku. 

Táto diplomová práca mi priniesla zna né poznatky a praktickú skúsenos  o tvorbe  GP 

v echách a na Slovensku, ktorú budem môc  zužitkova  aj v budúcnosti. V ase ke  sme 

rozoberali na univerzite zadanie témy tejto diplomovej práce, sme ešte nemohli tuši  aký 

ve ký bude ma  novela katastrálneho zákona R z januára 2014 vplyv na vyhotovovanie 

a tvorbu geometrických plánov. Porovnávanie GP vyhotovovaných pred rokom 2014 by 

možno prinieslo viac rozdielnych t, ale takto aspo  môžeme konštatova , že Slovenský 

a eský kataster má stále ešte k sebe blízko a touto novelizáciou sa ešte viac priblížili. 

Ve kú as  mojej práce zabralo teoretické porovnanie astí geometrických plánov 

v R a SR, prejdenie postupu vyhotovenia a porovnanie hlavných náležitostí 

geometrických plánov. Praktickú tvorbu GP som si mal možnos  vyskúša  pri 

vyhotovovaní GP pre parcely v obciach Milošová a Mosty u Jablunkova, ktoré obe ležia 
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ne aleko môjho bydliska. Pri ich vyhotovovaní som sa držal platných právnych a 

technických predpisov oboch krajín ako aj nadobudnutých znalostí pri teoretickom 

porovnávaní GP v tejto práci. Vyhotovený GP, dokumentácia o vytý ení hranice pozemku 

a ZPMZ so všetkými ich náležitos ami môžu by  po overení predložené na KN a na 

základe overeného GP môže by  vykonaný zápis práv k nehnute nostiam. 
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