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ANOTÁCIA 

Úlohou mojej diplomovej práce je vyhotovenie geometrického plánu na rozdelenie 

pozemkov a určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam v katastrálnom území Veľká. 

 Cieľom diplomovej práce je celkové spracovanie geometrického plánu, vyhľadanie 

podkladov na príslušnom katastrálnom úrade, zameranie zmien v teréne a následné 

spracovanie dát. 

 

Kľúčové slová: geometrický plán, záznam podrobného merania zmien, popisové pole, 

grafické znázornenie, výkaz výmer, SKPOS, RTK 

 

SUMMARY 

The task of my diploma work is to prepare the geometric plan the division of land to 

determine ownership rights to real estates in cadastral area of Veľká. 

The aim of my diploma work is elaboration of geometric plan, to search documents on 

competent Cadastral Office, to measure out changes to the field and after that process the 

data. 

 

Keywords: surfy sketch, report detailed measurements of changes, descriptive field, 

graphic representation, area report, SKPOS, RTK 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POĎAKOVANIE 

Touto cestou ďakujem svojmu vedúcemu diplomovej práce Ing. Pavlovi Černotovi, Ph.D. 

za odbornú pomoc a vynaložené úsilie pri spracovaní diplomovej práce. Moje 

poďakovanie patrí aj firme Globing Poprad s.r.o. za poskytnuté podklady, meračské 

vybavenie a odborné rady pri spracovaní praktickej časti mojej práce. 

 

 



OBSAH 

 

1.    ÚVOD  ............................................................................................................................ 1 

2.    GEOMETRICKÝ PLÁN ............................................................................................. 2 

        2.1.    Definícia geometrického plánu .................................................................... 2 

        2.2.    Použitie geometrických plánov ............................................................................ 2 

        2.3.    Účel vyhotovovania geometrických plánov ........................................................ 2 

        2.4.    Podklady na vyhotovovanie geometrických plánov ..................................... 3 

        2.5.    Súčinnosť okresného úradu katastrálneho odboru s vyhotoviteľmi     

                  geometrických plánov .................................................................................. 4 

        2.6.    Časti geometrického plánu ................................................................................... 5 

           2.6.1.    Popisové pole ................................................................................................. 6 

    2.6.2.    Grafické znázornenie ..................................................................................... 7 

    2.6.3.    Výkaz výmer ................................................................................................. 8 

        2.7.    Overenie geometrického plánu .......................................................................... 10 

    2.7.1.    Autorizačné overenie geometrického plánu ................................................ 10 

    2.7.2.    Úradné overenie geometrického plánu ........................................................ 11 

        2.8.    Dokumentácia geometrického plánu ................................................................. 12 

3.    GEOMETRICKÝ PLÁN NA ROZDELENIE POZEMKOV A URČENIE                            

       VLASTNÍCKYCH PRÁV K NEHNUTEĽNOSTIAM V K.Ú.VEĽKÁ ................ 14 

        3.1.     Ochrana poľnohospodárskeho pôdneho fondu ................................................. 14 

        3.2.     Zamedzenie drobeniu pozemkov ...................................................................... 15 

        3.3.     Charakteristika územia ..................................................................................... 16 

        3.4.     Prípravné práce a podklady na vyhotovenie geometrického plánu .................. 18 

        3.5.     Rekognoskácia terénu ....................................................................................... 20 



        3.6.     Meračské práce a použité metódy ..................................................................... 20 

           3.6.1.    Polárna metóda ............................................................................................ 21 

           3.6.2.    Metóda GNSS-RTK ..................................................................................... 22 

        3.7.     Meračské prístroje a pomôcky .......................................................................... 24 

           3.7.1.    Merací prístroj Leica GPS 1200 .................................................................. 24 

           3.7.2.    Totálna stanica Leica TCRM 1203 .............................................................. 25 

        3.8.     Platná realizácia systému S-JTSK .................................................................... 26 

        3.9.     Slovenská priestorová observačná služba SKPOS ........................................... 26 

4.    SPRACOVANIE VÝSLEDKOV MERANIA .......................................................... 27 

        4.1.     Presnosť merania .............................................................................................. 27 

        4.2.     Vyhodnotenie merania ...................................................................................... 28 

5.    ZÁZNAM PODROBNÉHO MERANIA ZMIEN .................................................... 31 

        5.1.     Popisové pole .................................................................................................... 31 

        5.2.     Meračský náčrt .................................................................................................. 32 

        5.3.     Zápisník ............................................................................................................ 33 

6.    ZÁVER ........................................................................................................................ 35 

ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY ........................................................................... 36 

ZOZNAM OBRÁZKOV ................................................................................................... 37 

ZOZNAM PRÍLOH ........................................................................................................... 38 

 

 

 

 

 

 

 



ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK 

C-KN – Parcela registra C katastra nehnuteľností 

E-KN – Parcela registru E katastra nehnuteľností 

ETRS89 – Európsky terestrický referenčný systém 

GNSS – Globálny navigačný satelitný systém 

GP – Geometrický plán 

KM – Katastrálna mapa 

KN – Kataster nehnuteľností  

LV – List vlastníctva 

K.Ú. – Katastrálne územie 

OÚ KO – Okresný úrad katastrálny odbor 

PBPP – Pevné body podrobného polohového bodového poľa                                            

ROEP – Register obnovenej evidencie pozemkov 

RTK – Kinematická metóda v reálnom čase (Real Time Kinematics) 

SGI KN– Súbor geodetických informácií katastra nehnuteľností 

S – JTSK – Súradnicový systém - jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej 

SKPOS – Slovenská priestorová observačná služba 

SPI KN– Súbor popisných informácií katastra nehnuteľností 

ŠPS – Štátna priestorová sieť 

ÚGKK SR – Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

VGI – Výmenný súbor grafických informácií 

VGPm –Vektorový geodetický podklad meraný 



VGPt – vektorový geodetický podklad transformovaný 

VGPuo – vektorový geodetický podklad určeného operátu   

VKM – Vektorová katastrálna mapa 

VMUO – Vektorová mapa určeného operátu 

XML – Extensible Markup Language 

ZPMZ – Záznam podrobného merania zmien 
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1. ÚVOD 

Hlavným cieľom diplomovej práce je vyhotovenie geometrického plánu na rozdelenie 

pozemkov a určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam a príslušnej dokumentácie 

v katastrálnom území Veľká. 

Účelom vyhotovenia tohto GP je majetkovo právne vysporiadanie pozemkov a to 

v súvislosti s rozširovaním pristávacích plôch letiska ako aj odbavovacích priestorov pre 

cestujúcich a parkovísk. 

Vyššie uvedené zmeny si vyžiadala rekonštrukcia letiska a to v súvislosti so vstupom 

Slovenskej republiky do Schengenského priestoru dňa 21.12.2007. Tento priestor 

znamená voľný pohyb osôb a tovaru na území príslušných krajín európskej únie bez 

colnej a pasovej kontroly na hraniciach na jednej strane, na druhej strane ale o to 

prísnejšie sú pravidlá na kontrolu osôb  a tovaru na vonkajších jej hraniciach. K takýmto 

vstupom patria aj medzinárodné letiská, ktoré sa považujú za vstup do tohto priestoru a 

preto sú na ich prevádzkové vlastnosti vynaložené oveľa prísnejšie požiadavky ako 

doteraz. To si preto vyžaduje mnohokrát ich rekonštrukciu a následné rozširovanie ich 

plôch ako aj priestorov.    

Takýmto procesom ale predchádza majetkovo právne vysporiadanie pozemkov v prípade, 

ak si rekonštrukcia letiska,  jeho plôch a priestorov vyžiada ich samotné rozšírenie. 

K nevyhnutným podkladom pre vysporiadanie pozemkov patrí geometrický plán, ktorý  

je technickým podkladom pre vyhotovenie kúpnych zmlúv alebo rozhodnutí 

o vyvlastnení (v ojedinelých prípadoch).  

Práve takémuto geometrickému plánu pre tento konkrétny účel sa vo svojej diplomovej 

práci budem venovať. 
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2. GEOMETRICKÝ PLÁN 

2.1. Definícia geometrického plánu 

Geometrický plán (ďalej len „GP“) je grafickým znázornením nehnuteľností, ktoré 

vzniknú rozdelením alebo zlúčením nehnuteľností a vyjadruje stav nehnuteľností pred 

zmenou alebo po zmene s uvedením doterajších a nových parcelných čísel, výmer, 

druhov pozemkov a ďalších údajov. Geometrickým plánom sa graficky znázorňuje aj 

vecné bremeno k časti pozemku. [1] 

2.2. Použitie geometrických plánov 

GP je technickým podkladom právnych úkonov, verejných listín a iných listín, ktoré 

podľa zákona potvrdzujú alebo osvedčujú práva k nehnuteľnostiam, vrátane nájomných 

práv. Slúži aj na zápis zmeny údajov KN. Ďalej ako podklad na obnovenie lomových 

bodov hraníc pozemkov v teréne vytyčovaním, ak bol tento podkladom na zmeny 

v súbore geodetických informácií. 

GP sa používa ako podklad na právne úkony, keď údaje doterajšieho stavu výkazu sú 

zhodné s údajmi platných výpisov z KN. Pre potreby KN sa používa len GP autorizačne 

overený fyzickou osobou, ktorá má na to osobitnú odbornú spôsobilosť a úradne overený 

katastrálnym odborom okresného úradu. [1]  

2.3. Účel vyhotovovania geometrických plánov 

GP sa vyhotovuje najmä na tieto účely: 

1. Rozdelenie nehnuteľností  

2. Úprava hraníc nehnuteľností 

3. Určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam 

4. Zameranie stavby, rozostavanej stavby a  ako podklad na vydanie kolaudačného 

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

v súbore popisných informácií a v súbore geodetických informácií evidovaná 

5. Priznanie práv k časti nehnuteľností, ktoré obmedzujú vlastníka alebo inú oprávnenú 

osobu v prospech inej fyzickej alebo právnickej osoby 
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6. Vymedzenie zmien v poľnohospodárskom pôdnom fonde a lesnom pôdnom fonde 

rozdelením nehnuteľností 

7. Zmena priebehu hranice katastrálneho územia, hranice obce, resp. hranice okresu 

8. Zlúčenie nehnuteľností 

9. Obnovenie hraníc pôvodných pozemkov alebo ich častí 

10. Pozemkové úpravy 

 11. Rozdelenie pôvodných nehnuteľností, ktoré sú v údajoch o parcelách                                                        

registra C súboru popisných informácií KN a v katastrálnej mape zlúčené do  väčších 

celkov, alebo zlúčené do iných parciel 

      12. Zmena hranice zastaveného územia obce 

 

GP možno vyhotovovať aj pre viacero účelov súčasne, ak to neodporuje definovanej 

technológii vyhotovovania jednotlivých druhov geometrických plánov. [1] 

 

2.4. Podklady na vyhotovovanie geometrických plánov 

Základným podkladom na vyhotovenie geometrických plánov sú údaje súboru 

geodetických informácií a súboru popisných informácií katastra. 

 

Súbor geodetických informácií je súčasťou katastrálneho operátu a obsahuje katastrálne 

mapy, mapy určeného operátu, geometrické plány, záznamy podrobného merania zmien, 

zoznamy súradníc, údaje o spojení lomových bodov a ďalšiu geodetickú dokumentáciu. 

 

Súbor popisných informácií je súčasťou katastrálneho operátu a obsahuje 

údaje katastrálnych územiach, parcelách, právach k nehnuteľnostiam, vlastníkoch a iných 

oprávnených osobách, o skutočnostiach súvisiacich s právami k nehnuteľnostiam, 

o hlásených zmenách, ako aj o zmenách zistených pri prešetrovaní zmien, pri revízií 

údajov katastra a pri obnove katastrálneho operátu a údaje o sídelných a nesídelných 

názvoch. [2] 
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Podľa druhu resp. účelu vyhotovenia GP a rozsahu meračských prác sa ďalej využijú: 

katastrálna mapa pozemkového katastra, iné grafické zobrazenia, meračské náčrty, 

pôvodné GP spolu s príslušnými údajmi z pozemkovej prípadne železničnej knihy, 

podklady z pozemkových reforiem, rozsudkov súdov, verejných a iných listín, ktoré 

potvrdzujú práva k nehnuteľnostiam, pokiaľ tieto nie sú uvedené na listoch vlastníctvach, 

údaje z registra obnovenej evidencie pozemkov (ROEP), dokumentácia geodetických 

prác, ktorá tvorí súčasť dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby, údaje o bodoch 

základného polohového bodového poľa.  

 

GP sa vyhotovuje vždy na podklade platných údajov KN. V prípade, že právne vzťahy 

k dotknutým nehnuteľnostiam sú deklarované v podkladoch, ktoré nie sú súčasťou 

katastra, údaje z nich sa používajú súčasne s údajmi katastra. 

 

Vyhotoviteľovi GP môžu byť údaje súboru geodetických informácií vydané v potrebnom 

rozsahu vo výmennom formáte v súboroch na pamäťovom médiu.  

 

Na vyhotovovanie GP a vytyčovanie hraníc pozemkov je vydanie údajov zo súboru 

geodetických informácií považované za poskytnutie časti katastrálneho operátu a je 

spoplatňované. [1] 

 

2.5. Súčinnosť OÚ KO s vyhotoviteľmi geometrických plánov 

OÚ KO umožní vyhotoviteľom geometrických plánov v priestoroch na to určených 

nazerať do katastrálneho  operátu prípadne iných dokumentovaných operátov, robiť si 

výpisy a kópie, vykonávať kartometrické merania a zobrazovania zmien a určovať 

výmery zmenených parciel. Na základe požiadavky vyhotoviteľa plánu OÚ KO vyhotoví 

na jeho náklady kópie, odpisy a výpisy z katastrálneho operátu, ktoré súvisia 

s vyhotovovaným GP. [1] 
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Vyhotoviteľom GP je v rámci poskytovania údajov poskytnúť: 

a) výrez z vektorovej katastrálnej mapy (VKM) 

b)  súbor prevzatých meraní (SPM) 

c)  vektorový geodetický podklad transformovaný (VGPt) 

d) výrez z vektorovej  mapy určeného operátu (VMUO) 

e) u máp katastra, ktoré sú vedené v analógovej podobe, je poskytnutý raster      

súradnicovo pripojený v JTSK, pokiaľ je k dispozícii. [8] 

Vyhotoviteľ GP si od OÚ KO vyžiada pridelenie: 

a) čísla záznamu podrobného merania zmien 

b) parcelných čísel novovytváraných parciel 

c) čísla novourčovaných pevných bodov podrobného polohového bodového poľa  

(ďalej len PBPP) v prípade, že sa takéto body budú zriaďovať. 

 

Pridelenie týchto vyžiadaných údajov potvrdí oprávnený zamestnanec katastrálneho 

odboru  okresného úradu  v zázname podrobného merania zmien. 

GP sa vyhotoví aj v elektronickej forme v stanovenej štruktúre, vrstvách a výmennom 

formáte. OÚ KO podľa obsahu a kvality súboru geodetických informácií stanoví územia 

v ktorých sa vyhotoví geometrický plán aj v elektronickej forme. [1] 

 

2.6. Časti geometrického plánu     

GP pozostáva z troch častí: 

a) popisové pole 

b) grafické znázornenie hraníc parciel a návrh zmien 

c) výkaz výmer parciel a dielov parciel 

Časti GP musia byť spolu spojené spôsobom, ktorý vylučuje dodatočnú výmenu 

jednotlivých listov, alebo častí. [1] 
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2.6.1. Popisové pole 

Popisové pole  (obrázok č.1) sa doplňuje podľa predpísanej predtlače a obsahuje údaje 

o vyhotoviteľovi GP, kraj, okres, obec, katastrálne územie, účel vyhotovenia, meno 

osoby, ktorá GP vyhotovila, spôsob vyznačenia nových hraníc v prírode, číslo GP 

a ZPMZ, mapový list , údaje o autorizačnom a úradnom overení.  

 

a) vyhotoviteľ - meno, priezvisko, adresa fyzickej osoby, alebo názov a sídlo právnickej 

osoby, ktorá plán vyhotovila a má spôsobilosť vykonávať geodetické a kartografické 

činnosti. Ak je vyhotoviteľom GP v rámci súdneho konania znalec z odboru geodézie 

a kartografie, uvedie svoje  meno, priezvisko, názov súdu a jeho sídlo  

 

b) číslo GP je zložené z poradového čísla plánu, z lomiacej čiary a roku pridelenia 

poradového čísla plánu 

 

c) v kolónke „ geometrický plán na ...“ sa uvedie účel, na ktorý bol vyhotovený GP spolu 

s parcelnými číslami parciel, pre ktoré sa GP vyhotovil 

 

d) v kolónke „vyhotovil“ obsahuje meno a priezvisko fyzickej osoby, alebo jej 

zamestnanca, alebo zamestnanca právnickej osoby, ktorá spĺňa podmienky ustanovené 

zákonom NR SR č. 215/1995 Z. z. 

 

e) v autorizačnom overení sa uvádza meno a priezvisko osoby, ktorá GP autorizačne 

overila (má na to osobitnú odbornú spôsobilosť) spolu s jej podpisom, dátumom overenia 

a odtlačkom okrúhlej pečiatky autorizovaného geodeta a kartografa 

 

f) v kolónke „úradne overil“ obsahuje meno a priezvisko zamestnanca OÚ KO, ktorý má 

osobitnú odbornú spôsobilosť a v mene OÚ KO GP úradne overí spolu s jeho podpisom, 

dátumom overenia, poradovým číslom podľa registra overených geometrických plánov 

a odtlačkom okrúhlej pečiatky OÚ KO. [1] 
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Obrázok 1: Popisové pole geometrického plánu 

2.6.2. Grafické znázornenie 

Grafické znázornenie doterajšieho stavu nehnuteľností sa vyhotovuje ako kópia 

alebo zväčšenina katastrálnej mapy vo vhodnej mierke, tak aby zaručovala dostatočnú 

prehľadnosť a čitateľnosť kresby spolu s popisom. Mierka grafického znázornenia sa 

neuvádza. 

V prípade, keď práva k nehnuteľnostiam sú graficky vyjadrené aj na iných podkladoch 

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

a kresbou polohopisu z týchto pokladov. 

V grafickom znázornení sa používajú tieto typy čiar a mapových značiek: 

a)  tenká plná čierna čiara na zobrazenie doterajšieho stavu 

b)  tenká plná červená čiara na zobrazenie nového stavu 

c) tenká čierna čiarkovaná čiara s dĺžkou čiarok 5 mm a veľkosťou medzier 2 mm na 

zobrazenie rámu mapových listov 

d) tenká čierna čiarkovaná čiara s dĺžkou čiarok 1 mm a medzerami veľkosti 1mm na 

zobrazenie práv k nehnuteľnostiam vyjadrených na iných grafických podkladoch ako 

v katastrálnej mape 

e) tenká čierna bodkočiarkovaná čiara s dĺžkou čiarok 1 mm a veľkosťou medzier 0,8 mm 

na zobrazenie hraníc, ktoré sú v teréne nezreteľné a na zobrazenie vlastníckych  hraníc 

vedených cez technické objekty 
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f) tenká červená bodkočiarkovaná čiara s dĺžkou čiarok 3 mm a veľkosťou medzier 1,3 

mm na zobrazenie priebehu hraníc vecného bremena, alebo iného obmedzenia 

vlastníckeho práva  

g) čierny krúžok s priemerom 1 mm s bodkou na zobrazenie lomových bodov hraníc 

nehnuteľností označených medzníkmi, ak sa jedná o nový stav použije sa červený krúžok 

h) parcelné čísla sú čierne, ak sa jedná o nový stav tak červené s výškou číslic 2,0 mm, 

parcelné čísla z iných podkladov ako z katastrálnej mapy sa uvádzajú čiernou farbou 

v zátvorke 

i) značky druhov pozemkov nových parciel sa zobrazia červenou farbou podľa platného 

značkového kľúča 

j) neplatná kresba sa ruší dvomi krátkymi červenými čiarami vedenými kolmo na rušenú 

čiaru 

 

Grafické znázornenie sa orientuje na sever. Ak je grafické znázornenie   orientované inak, 

vyznačí vyhotoviteľ GP orientáciu grafického znázornenia na sever pomocou smerovej 

ružice. V prípade, že mierka grafického znázornenia nám neumožňuje zobrazenie 

všetkých podrobností na potrebnej úrovni, môžeme tieto podrobnosti zobraziť mimo 

vlastnej kresby ako detail príslušnej časti. [1] 

      

2.6.3. Výkaz výmer 

Výkaz výmer (obrázok č.2) je zostava, do ktorej sa uvádzajú parcelné čísla, výmery 

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

čísla listov vlastníctva (ďalej len LV), a pozemkovoknižných vložiek, mená, priezviská, 

a adresy nových vlastníkov alebo držiteľov prípadne nájomcov, dôležité upozornenia 

a poznámky týkajúce sa vyhotoveného GP a kontrolné súčty. 

Výkaz výmer obsahuje tri časti a to „Doterajší stav“, „Zmeny“ a „Nový stav“. 

Pre zostavenie výkazu výmer je nevyhnutné vychádzať z doterajšieho právneho stavu, 

čiže stavu pred navrhovanou zmenou dotknutých nehnuteľností. Ak nie je právny stav 

zapísaný na LV je potrebné prepojiť právne vzťahy k nehnuteľnostiam, ktoré sú 

evidované v pozemkovej knihe, železničnej knihe, v rozsudkoch súdov a iných verejných 

listinách s údajmi súboru popisných a geodetických informácií KN.  
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V GP sa to rieši nasledovne: 

 

a) ak sú práva ku všetkým dotknutým parcelám registra C v „Doterajšom stave“ 

evidované v súbore popisných informácií KN a na LV potom sa vo výkaze výmer nad 

riešenie uvedie „Stav právny je totožný s registrom C-KN“ 

 

b) v prípade, že právny stav parciel registra C v „Doterajšom stave“ nie je zapísaný 

v súbore popisných informácií KN na LV, rieši sa vo výkaze výmer “Stav právny“ a 

„Stav podľa registra C-KN“ a to v tomto uvedenom poradí 

 

 

c) osobitne sa riešia GP na pozemkové úpravy tu sa vo výkaze výmer rieši „Stav podľa 

schváleného rozdeľovacieho plánu pozemkových úprav“ ďalej GP vyhotovené iba pre 

účely odňatia časti majetkovoprávne neusporiadaného pozemku z poľnohospodárskeho 

pôdneho fondu, alebo z lesného pôdneho fondu, a GP na zameranie stavieb na 

majetkovoprávne neusporiadaných pozemkoch, v ktorých sa vo výkaze výmer rieši „Stav 

podľa registra C-KN“. 

„Doterajší stav“ obsahuje číslo pozemkovoknižnej vložky alebo LV. V osobitných 

prípadoch môže obsahovať súčasne aj číslo LV, aj číslo pozemkovoknižnej vložky. 

Ďalej je tu uvedené číslo pozemkovoknižnej parcely, alebo číslo parcely registra E, číslo 

parcely registra C, výmera a druh pozemku. 

V časti „Zmeny“ sa uvedie označenie dielov parciel, ktoré sa označujú arabskými 

číslicami, spolu s ich výmerou a ich pričlenením k parcelám nového stavu a odčlenením 

od parciel doterajšieho stavu. 

Táto časť „Zmeny“ sa zostavuje takým spôsobom, ktorý zaručuje prehľadnosť pôvodu 

dielov ako aj jednoznačnú príslušnosť týchto dielov k novovytvoreným parcelám. Tretia 

časť výkazu výmer a to „Nový stav“ obsahuje čísla nových a doterajších parciel, nové 

výmery, druhy pozemkov, spôsob využívania nehnuteľností, meno a adresu, prípadne 

sídlo vlastníka alebo inej oprávnenej osoby. 

Výmery doterajšieho stavu a výmery nového stavu, ako aj výmery dielov parciel sa 

uzatvárajú kontrolnými súčtami, ktoré musia byť zhodné. [1]  



Bc. Marcela Šlesariková:  
Geometrický plán na rozdelenie pozemkov a určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam v k. ú. Veľká 
 

 

2014  10 

 

 

Obrázok 2: Výkaz výmer geometrického plánu 

2.7. Overenie geometrického plánu 

Aby mohol GP nadobudnúť platnosť a mohol sa používať ako právna listina, musí byť 

overený. GP sa overuje autorizačne a úradne.  

Autorizačné a úradné overenie  vykonáva fyzická osoba, ktorá má osobitnú odbornú 

spôsobilosť na overovanie výsledkov geodetických prác. 

 

2.7.1 Autorizačné overenie geometrického plánu 

Predmetom autorizačného overovanie GP je potvrdenie, že GP náležitosťami 

a presnosťou zodpovedá príslušným predpisom na jeho vyhotovovanie. Autorizačným 

overením preberá fyzická osoba spolu s vyhotoviteľom GP zodpovednosť za obsahovú 

správnosť údajov, za náležitosti a predpísanú presnosť GP, zobrazenie a zákres ceruzkou 

do katastrálnej mapy v prípade, ak sa vykonáva. 

Pred autorizačným overením GP sa preskúma, či kvalita, presnosť meračských, 

zobrazovacích a výpočtových prác, ako aj ostatné náležitosti vyhovujú príslušným 

predpisom.  

OÚ KO umožní pred autorizačným overením GP autorizovanému geodetovi 

a kartografovi v priestoroch na to určených prekontrolovanie ceruzkového zákresu 
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v katastrálnej mape (ak je ho potrebné vykonať), prípadne vykonanie kontrolného 

kartometrického merania na iných podkladoch, ako aj kontrolu údajov uvedených 

v doterajšom stave výkazu výmer. [1] 

 

2.7.2. Úradné overenie geometrického plánu 

GP sa predkladá na úradné overenie OÚ KO, v ktorého obvode sa dotknuté nehnuteľnosti 

nachádzajú a to najmenej v štyroch vyhotoveniach. Jeden exemplár GP ostáva na OÚ 

KO. Väčší počet exemplárov závisí od počtu vyhotovovaných právnych listín 

a požiadaviek odberateľa.  

 

Spolu s GP predkladá vyhotoviteľ na úradné overenie: 

a)  autorizačne overený GP, a to najmenej v štyroch vyhotoveniach, 

b)  autorizačne overený ZPMZ, ak sa vyhotovuje, 

c) elektronické podklady na aktualizáciu SGI KN a SPI KN.  

Elektronický podklad na aktualizáciu súboru geodetických informácií podľa odseku 1 

písm. c) obsahuje nové a upravené objekty v súlade s navrhovanou zmenou a pozostáva 

z vektorového geodetického podkladu 

a)  na aktualizáciu číselnej vektorovej katastrálnej mapy 

b)  na aktualizáciu nečíselnej vektorovej katastrálnej mapy pre priame zapracovanie 

číselných výsledkov meraní 

c)  na aktualizáciu súboru prevzatých meraní a vektorového geodetického podkladu na 

aktualizáciu nečíselnej vektorovej katastrálnej mapy 

d)  na aktualizáciu mapy určeného operátu. [2] 

 

OÚ KO pred úradným overením GP preskúma najmä: 

a) či predložený operát GP obsahuje súčasti podľa osobitného predpisu, 

b) vzájomný súlad údajov jednotlivých súčastí operátu GP, 

c) súlad východiskových údajov s platnými údajmi katastra, 

d) súlad označenia nových parciel s pridelenými parcelnými číslami, 

e) súlad označenia ZPMZ s pridelenými číslami, 
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f) súlad čísel novourčených podrobných geodetických bodov s pridelenými číslami, 

g) či podklady na aktualizáciu údajov KN vo výmenných formátoch sú použiteľné na 

aktualizáciu údajov, 

h) či meranie bolo pripojené na aktívne geodetické základy alebo spôsobom podľa 

osobitného predpisu. 

Kontrolu podkladov na aktualizáciu údajov KN vo výmenných formátoch vykoná OÚ 

KO automatizovaným spôsobom. Pri zistených nesúladov OÚ KO vyhotoví protokol 

o kontrole.  

Úradne overenie vykoná osoba poverená katastrálnym úradom doložkou „Úradne 

overené podľa § 9 zákona o geodézii a kartografii“ doplnenou menom, priezviskom, 

podpisom osoby oprávnenej na úradné overovanie, dátumom a odtlačkom okrúhlej 

pečiatky OÚ KO so štátnym znakom. [3] 

Ak je GP vyhotovený v súlade s príslušnými predpismi, úradné overenie GP, podľa knihy 

overených GP, ako aj informácia, že správny poplatok bol zaplatený. Tieto údaje sa 

uvedú na všetkých exemplároch GP. Ak OÚ KO  zistí nesúlad východiskových údajov 

KN uvedených v GP s platnými údajmi KN, nesúlad označenia nových parciel 

pridelenými parcelnými číslami, alebo iné nedostatky, vráti plán spolu s príslušnou 

dokumentáciou vyhotoviteľovi s popisom zistených závad a vyhotoví protokol o 

kontrole. Dátum vrátenia sa vyznačí do knihy overených GP. 

Overenie geometrického plánu OÚ KO je správny úkon, ktorý sa spoplatňuje v zmysle 

platných právnych predpisov. [1]     

 

2.8. Dokumentácia geometrického plánu  

OÚ KO založí jeden exemplár  prvopisu GP s výsledným operátom do štátnej 

dokumentácie.  

Dokumentácia výsledkov merania obsahuje: 

- výsledný operát zriaďovania novourčených pevných bodov PBPP, v prípade ak boli 

zriaďované  

-  záznam podrobného merania zmien  
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- oznámenie o nedostatkoch zistených na geodetických bodoch, ktoré boli potrebné na 

zameranie polohy a neboli nájdené prípadne boli poškodené alebo zničené 

- v katastrálnych územiach, ktoré určí katastrálny odbor okresného úradu sa predkladá 

geometrický plán v elektronickej forme v stanovenej štruktúre, vrstvách a výmennom 

formáte. [1]     
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3. GEOMETRICKÝ PLÁN NA ROZDELENIE POZEMKOV 

A URČENIE VLASTNICKÝCH PRÁV K NEHNUTEĽNOSTIAM 

V K.Ú. VEĽKÁ 

Geometrický plán bol vypracovaný pre vysporiadanie pozemkov v areáli letiska Poprad - 

Tatry a poľnej cesty pozdĺž plota letiska na základe objednávky Letiska Poprad - Tatry, 

a.s. Poprad.  

Predmetom merania je plocha medzi pristávacou dráhou č.2, t.j. v smere západ- východ 

a poľnou cestou. Tá slúži na prejazd mechanizmov údržby pristávacej dráhy 

a pristávacích plôch. Je to poľná nespevnená cesta o šírke cca 3 m. Ďalej je predmetom 

merania samotná poľná cesta. Tá sa nachádza na kraji uvedenej plochy smerom na juh, 

jej okraj tvorí plot. Posledným predmetom merania je uvedený plot, ktorý sa nachádza po 

obvode uvedenej poľnej cesty.  

Novovytvorené pozemky- parcely registra C-KN sa vytvárajú jednak  samotným 

meraním v teréne podľa skutkového stavu, jednak sa rešpektujú hranice podľa 

príslušných pozemkov- parciel registra E-KN a to tak, že sa pod každou parcelou registra 

E-KN vytvorí nový pozemok v registri C-KN je tomu tak preto, aby sa ďalšie právne 

úkony a to či už kúpne zmluvy alebo vyvlastnenia robili za každý pozemok samostatne 

a v rámci jedného úkonu nebolo neprimerane veľa účastníkov, pretože by to 

komplikovalo a zdržiavalo úkony samotné.   

 

       3.1 Ochrana poľnohospodárskeho pôdneho fondu   

Predmet merania, teda konkrétne plocha medzi pristávacou dráhou a vyššie uvedenou 

poľnou cestou tvorí poľnohospodársky pôdny fond, konkrétne trvalý trávny porast. Tu ale 

platia zásady ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu podľa zákona NR SR 

č.220/2004 Z.z. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu v znení neskorších zmien 

a doplnkov. Ide o pozemky mimo zastavaného územia obce a v rámci GP a následných 

právnych úkonov sa s nimi uvažuje ako nepoľnohospodárskymi. Ich využitie v rámci 

poľnohospodárskeho pôdneho fondu je vzhľadom ku skutočnosti, že sú obklopené 
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pristávacou plochou a poľnou cestou, ktorá sa plánuje spevniť asfaltovým krytom je už 

nereálne a preto je ich potrebné z poľnohospodárskeho pôdneho fondu vyňať. Vyňatie 

vykoná príslušný pozemkový a lesný odbor Okresného úradu Poprad rozhodnutím 

vydaným v správnom konaní. [8] 

 

       3.2 Zamedzenie drobeniu pozemkov  

Ďalej je potrebné prihliadať aj na požiadavky na zamedzenie drobenia pozemkov 

ustanovené v tretej časti zákona NR SR č.180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na 

usporiadanie pozemkov v znení neskorších zmien a doplnkov. Podľa ust. §23 uvedeného 

zákona Ak tento zákon neustanovuje inak, nemôže na základe právneho úkonu alebo 

rozhodnutia súdu o vysporiadaní spoluvlastníctva alebo rozhodnutia o dedičstve vzniknúť 

rozdelením jestvujúcich pozemkov uvedených v § 21 ods. 1 pozemok menší ako 2 000 m
2
, 

ak ide o poľnohospodársky pozemok, alebo pozemok menší ako 5 000 m
2
, ak ide o lesný 

pozemok. Ide predovšetkým o pozemky tvoriace poľnú cestu. Tie sú jednak menšej 

plochy s ohľadom na pomery cesty samotnej o to viac ich ale zmenšuje aj potreba 

vytvorenia pozemku pod cestou samotnou s ohľadom aj na príslušný pozemok- register 

E-KN. Uvedené ustanovenie zákona je preto s ohľadom na uvedené nemožno dodržať. 

Preto je potrebné k právnym úkonom predložiť aj vyjadrenie príslušného správneho 

orgánu o tom, že ide o pozemok určený na ďalšiu výstavbu a preto sa vytvorenie 

pozemkov menších ako zákonom ustanovenej plochy rešpektuje. [9]   
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3.3. Charakteristika územia 

Obec Veľká bola rozlohou najväčšia z obcí tvoriacich dnes súčasť Popradu. Veľká mala 

zo všetkých hornospišských miest najúrodnejší a najväčší chotár. V jej chotári sa 

nachádza letisko vybudované už v roku 1938, ktoré spája Poprad s viacerými európskymi 

krajinami. Letisko vybudovala rodina Tomáša Baťu ako dôležité spojenie v rámci svojich 

aktivít v priľahlom Svite.  

 

Letisko Poprad - Tatry je medzinárodné letisko v Poprade. Leží v nadmorskej výške 718 

m. n. m. a  je najvyššie položené letisko pre dopravné lietadlá na krátke a stredné 

vzdialenosti v strednej Európe.  

 

Letisko je otvorené celoročne sedem dní v týždni a využívajú ho: 

- pravidelné lety 

- charterové lety s turistami a športovcami 

- súkromné a obchodné lety 

- výcvikové lety 

- Vrtuľníková záchranná zdravotná služba 

- Aeroklub Poprad 

- Spoločnosť TLS Air – vyhliadkové lety 

 

Spádovú oblasť letiska tvoria mestá Poprad, Svit, Vysoké Tatry, Liptovský Mikuláš, 

Ružomberok, Levoča, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Dolný Kubín, Nowy Targ, 

Zakopané a Nowy Sacz.  

 

Vďaka svojej geografickej polohe má letisko Poprad - Tatry mimoriadne dobré 

poveternostné podmienky, často leží nad hranicou hmly a využívajú ho ako náhradné 

letisko lietadlá pôvodne smerujúce do Košíc, Sliača, Žiliny, či dokonca Bratislavy. 

 

Medzinárodné letisko Poprad - Tatry je obklopené prekrásnou prírodou (v blízkosti sa 

nachádzajú štyri národné parky), horskými potokmi, plesami, jaskyňami, historickými 



Bc. Marcela Šlesariková:  
Geometrický plán na rozdelenie pozemkov a určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam v k. ú. Veľká 
 

 

2014  17 

 

osadami a mestami, kostolmi, hradmi (niektoré sú na zozname pamiatok svetového 

dedičstva UNESCO), ale i strediskami zimných športov a letnej turistiky. 

 

Najvzácnejšou návštevou bol prílet Pápeža Jána Pavla II. v roku 1995 a  návšteva britskej 

kráľovnej Alžbety II. s manželom princom Philipom v roku 2008. 

 

Od roku 2007 je určené aj ako  letisko schengenského typu, ktoré musí spĺňať kritéria 

určené v schengenskom akčnom pláne SR. Z tohto dôvodu bola zrealizovaná 

rekonštrukcia oplotenia areálu letiska. 

Samotné k.ú. Veľká je charakterizované dopravnými stavbami a to medzinárodným 

letiskom,  železničnou traťou Košice- Žilina, ktorá ho pretína v smere východ – západ 

a tvorí hranicu ochranného pásma štátnych lesov TANAPu. Ďalej je to súbežne 

s uvedenou traťou medzinárodná cesta I. triedy č.18 a diaľnica D1. Časť k.ú. Veľká bola 

odčlenená do k.ú. Svit po jeho vzniku v medzivojnovom období.  

 

Územie je odlesnené, v časti tvoriacej hranice s k.ú. Gerlachov je lesný porast. Na severe 

k.ú. Veľká susedí s k.ú. Veľký Slavkov a Nová Lesná, na západe s k.ú. Svit, na juhu 

s k.ú. Poprad a na východe s k.ú. Stráže pod Tatrami, Spišská Sobota a Matejovce. 

 

Obrázok 3: Satelitný snímok riešeného územia 
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                  Obrázok 4: Satelitný snímok územia s vyznačením riešenej oblasti 

 

3.4. Prípravné práce a podklady na vyhotovenie GP 

Pred vyhotovením GP je potrebná príprava podkladov získaním všetkých dostupných 

informácií, ktoré súvisia  s predmetom GP.  

Základnými podkladmi pri vyhotovovaní GP boli údaje SPI KN a SGI KN. 

Zo SGI KN boli poskytnuté výrezy(obr. č.5,obr. č.6) a to výrez z VKM a V vo 

výmennom formáte „VGI“. Katastrálna mapa k. ú. Veľká v časti extravilánu je vedená vo 

forme vektorovej mapy nečíselnej. 

 

Zo SPI KN boli poskytnuté údaje o parcelách registra C-KN a registra E-KN. V k. ú. 

Veľká bol do KN zapísaný ROEP v roku 2005. Pozemky, ktoré sú riešené v GP boli 

riešené aj v ROEP čo uľahčuje vyhotovenie GP a nie je potrebné vykonávať identifikáciu 

určeného operátu dotknutých pozemkov z KM.  

 

 Z OÚ KO v Poprade boli pridelené nasledujúce údaje: 

-  číslo ZPMZ v našom prípade 2344 v k. ú. Veľká, 

- nové podlomenia parciel čísla 1907/14-20, 1906/6-10,1905/11-18, 
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Obrázok 5: Výrez vektorovej katastrálnej mapy stav C-KN 

 

 Obrázok 6: Výrez vektorovej katastrálnej mapy stav C-KN a E-KN 
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3.5. Rekognoskácia terénu  

Všetky meračské práce (vytyčovanie alebo mapovanie) sa začínajú rekognoskáciou 

terénu, čiže obhliadkou daného územia. Pri tejto činnosti je potrebné si všímať 

predovšetkým existujúce body polohového bodového poľa (v prípade, ak ich používame), 

a zároveň body výškového bodového poľa (v našom prípade sme ich s ohľadom na účel 

merania nepotrebovali), vhodné miesta na určenie nových stanovísk, základné 

charakteristiky zameriavania územia.  

Účelom rekognoskácie je určenie vhodných bodov a ich polohy v rámci metódy GNSS-

RTK tak, aby z týchto bodov bolo viditeľných čo možno najviac podrobných lomových 

bodov, ktoré sú predmetom merania.             

 Pri rekognoskácii terénu prejdeme terén so zodpovednou osobou (zväčša objednávateľ 

prác) a spresníme rozsah a obsah meračských prác.     

 

 

3.6. Meračské práce a použité metódy      

Bolo vykonané zameranie skutočného stavu lomových bodov hraníc vo východnej časti 

areálu letiska. Boli zamerané aj identické body, ktoré sú jednoznačne identifikovateľné 

v teréne.  

Ako identické body som si zvolila rohy plotov, overila som ich vzájomnú polohu 

meraním. Zameranie  meračských podrobných bodov č. 5001 – 5004 bolo prevedené 

prístrojom Leica GPS 1200 metódou GNSS RTK.  

Podrobné body nebolo možné určiť  metódou GNSS RTK kvôli hustému porastu, tak 

som ich zamerala polárnou metódou elektronickou univerzálnou stanicou Leica TCRM 

1203. 

Zameraných bolo 52 novourčených bodov a 3 identické body. Mapový podklad bol 

vyhotovený v mierke 1: 600. 
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         3.6.1. Polárna metóda 

Ide o najčastejšie používanú metódu, známa je teda aj pod pojmom základná metóda.  

Poloha meraných bodov objektov sa určuje pomocou polárnych prvkov – vodorovným 

uhlom meraným na stanovisku a vodorovnou dĺžkou. Stanoviská prístroja boli body 5001 

až 5004. 

Táto metóda bola v meračských prácach v záujmovom území použitá ako doplnková lebo 

nebolo možné merať metódou GNSS - RTK z dôvodu hustého porastu, vtedy bol použitý 

postup uvedený v nasledujúcej podkapitole. 

Obrázok 7: Metóda merania polárnou metódou 

 

 

Po scentrovaní a zhorizontovaní elektronickej univerzálnej stanice Leica TCRM 1203 na 

príslušnom bode 5001 viď obr. č.7 vodorovné smery (smerníky) ψ1, ψ2, ... , ψi na body 

24,1810-87,25 … , i boli namerané od východiskového (nulového) smeru, ktorý 

predstavoval bod 5004. Súčasne s meraním smerov boli merané aj dĺžky s1, s2, … , si v 

smere postupu merania od stanoviska prístroja po príslušný bod merania.  
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3.6.2. Metóda GNSS-RTK 

GNSS (Global Navigation Satellite System) je služba umožňujúca za pomoci družíc 

autonómne priestorové určovanie polohy s celosvetovým pokrytím. Užívatelia tejto 

služby používajú malé elektronické rádiové prijímače, ktoré na základe odoslaných 

signálov z družíc, umožňujú vypočítať ich polohu s presnosťou na desiatky až jednotky 

metrov. [5] 

Presnosť v špeciálnych alebo vedeckých aplikáciách môže byť niekoľko centimetrov až 

milimetrov.     

V porovnaní s inými meračskými metódami sú výhodami metódy GNSS - RTK: 

-  integrácia určovania polohy a výšky 

-  nepotrebnosť vzájomnej viditeľnosti meraných bodov 

-  vysoká efektivita merania 

Nevýhodou je nemožnosť použitia v podzemí, hustom poraste a husto osídlených  

oblastiach a nutnosť viditeľnosti na príslušnú družicu.   

 

V súčasnosti je najlepšie prepracovaný a jediný plne funkčný satelitný rádiokomunikačný 

systém NAVSTAR GPS vyvíjaný od roku 1973 v USA. Ďalším družicovým 

rádiokomunikačným systémom je GLONASS, ruská, pôvodne sovietska alternatíva 

NAVSTARu. 

 

Súhrn všetkých vyššie uvedených systémov označujeme ako GNSS. 

Presnosť určovania polohy pomocou GNSS je funkciou mnohých činiteľov. Všeobecne 

ale platí, že určenie elipsoidických výšok je 1,5 až 3 násobne menej presné ako určenie 

horizontálnej polohy. Je to dôsledkom nesymetrického rozloženia družíc z hľadiska 

určenia výšky a rozličný vplyv troposférickej refrakcie na meraných stanoviskách. 

Najvýznamnejšími faktormi určujúcimi presnosť určenia súradníc pomocou relatívnych 

fázových meraní, je dĺžka intervalu merania, dĺžka meranej základne, počet družíc a ich 

poloha vzhľadom k meraným bodom, metóda spracovania, použité modely, stupeň 

eliminácie systematických chyb, typ prijímača a antény a pod. 
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Podstatou metódy RTK, teda metódy merania v reálnom čase je to, že referenčná 

(stabilná) aparatúra je spojená s ostatnými stanicami rádio modemom s vysokou 

prenosovou rýchlosťou. Môžu tak odovzdávať dátové súbory mobilným staniciam 

okamžite.  

 

Hlavným prínosom tejto metódy je teda možnosť merania (vytyčovanie) veľkého počtu 

bodov bez potreby hustoty geodetickej siete. Princíp tejto metódy spočíva v okamžitom 

prenose odmeraných údajov referenčná stanica, ktorá prijíma signál z družíc a spracováva 

ho do pohybujúceho sa prijímača prostredníctvom rádiového spojenia. Ten má v sebe 

zabudovaný softvér pre spracovanie dát fázového merania, teda ihneď z meraní prijatých 

z referenčného prijímača a z vlastných meraní možno vykonať celkové spracovanie 

relatívneho určovania polohy. [6] 

 

V našom prípade boli touto metódou určené meračské body 5001 až 5004. 
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3.7. Meračské prístroje a pomôcky 

Meranie bolo vykonané meracími prístrojmi Leica GPS 1200 a totálna stanica Leica 

TCRM 1203. 

       3.7.1. Merací prístroj Leica GPS 1200 

Je to vysokovýkonný dvojfrekvenčný GNSS merací systém typu LEICA GPS 1200, 

umožňujúci spracovávať signály z družíc GPS L1 a L2 ako aj signály z družíc 

GLONASS a to v bezkáblovej konfigurácii. Vzájomná komunikácia komponentov 

(anténa, mobilný telefón a poľný počítač. Je zabezpečená pomocou bezdrôtovej 

technológie BLUETOOTH. Všetky komponenty sú umiestnené na ľahkej kevlarovej 

výtyčke, čo umožňuje rýchly presun z bodu na bod. Na pripojenie do internetu 

používame bežné mobilné telefóny a štandardné údajové služby mobilného operátora. 

Toto technické vybavenie je najvýhodnejšie pre použitie na merania v reálnom čase. 

Výhodou prístroja je odolný voči vode, prachu, nárazom, vibráciám. 

 

Obrázok 8: Prístroj Leica GPS 1200 
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        3.7.2.Totálna stanica LEICA TCRM 1203

Technické parametre prístroja

Ďalekohľad 

• zväčšenie : 30 krát 

• osvetlenie nitkového kríža :  áno

• rozlišovacia schopnos

Meranie uhlov 

• stredná chyba merania uhla : 3

• minimálne čítanie : 0,1

Kompenzátor – typ 

• centrálny dvojosí kompenzátor + elektronická 

Meranie dĺžok 

• dosah na 1 hranol : 

• najmenšia merateľ

• stredná chyba merania d

• čas merania : 0,15s až 2,4s (v

• minimálna vzdialenos

• presnosť : 2 mm + 2 ppm

Hmotnosť prístroja: 4,8 

Obrázok 9:
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Totálna stanica LEICA TCRM 1203 

parametre prístroja: 

šenie : 30 krát  

osvetlenie nitkového kríža :  áno 

rozlišovacia schopnosť : 3″ 

stredná chyba merania uhla : 3″  

čítanie : 0,1″    

centrálny dvojosí kompenzátor + elektronická kompenzácia 

dosah na 1 hranol : > 3500 m 

najmenšia merateľná dĺžka : 1,5 m 

stredná chyba merania dĺžok : 1 mm + 1,5 ppm 

as merania : 0,15s až 2,4s (v závislosti od módu merania) 

minimálna vzdialenosť : 1,5 m 

ť : 2 mm + 2 ppm 

prístroja: 4,8 – 5,5 kg 

 

Obrázok 9: Totálna stanica LEICA TCRM 1203

nehnuteľnostiam v k. ú. Veľká 

25 

 

Totálna stanica LEICA TCRM 1203 
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3.8. Platná realizácia systému S-JTSK 

Na území Slovenskej republiky je platný súradnicový systém Jednotnej trigonometrickej 

siete katastrálnej (ďalej len "S-JTSK"). 

Súradnicový systém S-JTSK je definovaný: 

-   Besselovým elipsoidom s parametrami a = 6377397,16 m, b = 6356078,96 m, kde "a" 

je dĺžka hlavnej polosi a "b" je dĺžka vedľajšej polosi 

-   Křovákovým konformným kužeľovým zobrazením v obecnej polohe 

-   Súborom rovinných súradníc bodov štátnej trigonometrickej siete. 

 

Parametre tohto systému definuje Vyhláška ÚGKK SR č. 300/2009 Z. z., v znení 

neskorších predpisov, na základe nej bola vyhlásená platnosť realizácie S-JTSK 

realizáciám S-JTSK sú JTSK03 a JTSK. 

 

3.9. Slovenská priestorová observačná služba SKPOS              

SKPOS má 33 staníc rozmiestnených po území Slovenska vybavených prijímačom 

GNSS, tie umožňujú príjem signálu z GPS a GLONASS a ich pripojenie na 

celoslovenskú rezortnú počítačovú sieť. Slúži k presnému určovaniu priestorovej polohy 

v záväzných geodetických referenčných systémoch v reálnom čase a s voliteľnou mierou 

presnosti. Na zabezpečenie presnosti je nutné zmenšiť vzdialenosť na 50 km 

vybudovaním ďalších staníc. Okrem národných staníc sú uzatvorené dohody aj 

so všetkými susednými štátmi  na ďalšie stanice GNSS. 

Všetky stanice SKPOS sú vybavené prijímačom  a routrom pre pripojenie prijímača 

prostredníctvom IP adresy na diaľkové ovládanie priamo zo spracovateľského centra v 

Bratislave. [6] 
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Obrázok 10: Rozmiestnenie referenčných staníc SKPOS, stav k 15.04.2014 

4. SPRACOVANIE VÝSLEDKOV MERANIA 

4.1. Presnosť merania 

Podrobné meranie sa vykonáva s presnosťou, ktorá je charakterizovaná základnou 

strednou súradnicovou chybou, ktorá je definovaná vzťahom: 

 

 mxy =  0,5 mx my , kde mx a my sú základné stredné chyby určenia súradníc 

 x a y.  

Ako identické body som si zvolila rohy plotov a overenie týchto bodov som vykonala 

určením ich vzájomnej polohy. Polohová odchýlka ∆p sa vypočíta zo vzťahu:  

 

∆p = ∆  ² ∆ ² 

kde ∆x = x1 – x2 a ∆y = y1 – y2; kde x1, y1  sú súradnice bodu z pôvodného merania a x2, 

y2 sú súradnice identického bodu určeného v podmienkach globálnych navigačných 

satelitných systémov a transformované do S-JTSK. Kritérium na posudzovanie 

súradnicových rozdielov ∆x a ∆y je ∆p; ∆p= 0,24 m. [7]     
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       4.2. Vyhodnotenie merania 

Po vykonaní meračských prác, som pristúpila k spracovaniu nameraných údajov 

a vyhotoveniu geometrického plánu. 

 

Merané údaje som spracovala v programe GROMA v.7.0 a importovala som ich do 

programu Microstation s nadstavbou GEO 1.5.1. V tomto programe som spracovala 

grafickú časť geometrického plánu. 

 

MicroStation patrí medzi hlavné produkty v spoločnosti Bentley. Je to populárny 2D/3D 

CAD (Computer Aided Design) systém, používaný pri navrhovaní, výstavbe, prevádzke 

a správe objektov infraštruktúry. Širokú paletu funkcií produktu MicroStation využívajú 

architekti, konštrukční a stavební inžinieri ako aj odborníci v oblasti GIS. Umožňuje 

zvyšovať výkonnosť, efektivitu a produktivitu pracovných tímov s čím súvisí kvalita nimi 

tvoreného obsahu. Pracuje s vlastným formátom, známym ako DGN ( z angl. design) 

a predstavuje základnú platformu pre ďalšie produkty spoločnosti Bentley. 

 

 

                                        Obrázok 11: Ukážka meračského náčrtu 
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GROMA je geodetický systém pracujúci v prostredí MS Windows. Systém je určený ku 

komplexnému spracovaniu geodetických dát z údajov prenesených z totálnej stanice až 

po výsledné zoznamy súradníc, výpočtové protokoly a kontrolnú kresbu. 

Popisové pole GP a ZPMZ, XML, výkaz výmer parciel a dielov boli vytvorené 

v programe GEO SK. 

Písomné časti ZPMZ (technická správa, zoznam daných bodov, zápisník meraných 

údajov, zoznam súr. meračských a novovytvorených podrobných bodov, výpočet výmer 

parciel) som vykonala v programe Microsoft Word. 

Výsledkom je geometrický plán na rozdelenie pozemkov a určenie vlastníckych práv 

k nehnuteľnostiam v k.ú. Veľká. 

 
Obrázok 12: Ukážka vstupu zameraných údajov 
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               Obrázok  13: Ukážka výpočtu polárnych  prvkov 
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5. ZÁZNAM PODROBNÉHO MERANIA ZMIEN 

 

Výsledky podrobného merania zmien sa zaznamenávajú do ZPMZ. ZPMZ sa vyhotovuje 

spolu s GP. 

 

ZPMZ sa skladá z troch častí: 

a) popisové pole 

b) meračský náčrt 

c) zápisník 

 

Číslo ZMPZ prideľuje príslušný OÚ KO. Čísluje sa pribežne v každom KÚ 

v aritmetickom poradí od 1 do 9999. [4] 

 

 

       5.1. Popisové pole  

 

Popisové pole (obrázok č.14) obsahuje údaje ako číslo ZPMZ, kraj, okres, obec, k. ú., 

údaje o vyhotoviteľovi  meraní a spracovaní zmien, dátum merania, typy použitých 

prístrojov, údaje z katastrálneho operátu pridelené na spracovanie zmeny a potvrdenie 

o ich pridelení, autorizačné a úradné overenie. [4] 
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                                               Obrázok 14: Popisové pole ZPMZ 

      

  5.2. Meračský náčrt 

 

Meračský náčrt obsahuje: 

 

a) kresbu doterajšieho stavu polohopisu podľa katastrálnej mapy vykreslenou tenkou 

čiernou čiarou 

 

b) kresbu nového stavu polohopisu, ktorá je vykreslená tenkou červenou čiarou 

 

c) zákres bodov polohového bodového poľa, ktoré boli použité na pripojenie meračskej 

siete a nachádzajú sa na území zobrazenom na náčrte s uvedením čísel týchto bodov, toto 

znázornenie sa vykoná červenou farbou, v prípade, že nejaký bod, ktorý bol použitý na 

pripojenie meračskej siete nie je možné zobraziť, vyznačí sa schematickým zobrazením 

smeru čiarkovanou čiarou 

 

 d) čísla všetkých novourčených podrobných bodov sú červenou farbou 
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e) doterajšie parcelné čísla a značky druhov pozemkov sa vyznačia tenkou čiernou čiarou, 

nové parcelné čísla a značky druhov pozemkov sú vyznačené tenkou červenou čiarou 

f) ďalšie údaje, ktoré sú potrebné na spracovanie zmeny ide najmä o údaje 

o nadobúdateľovi, súpisné čísla nových meraných stavieb, spôsob využívania nových 

pozemkov a stavieb 

 

g) vyznačenie sídelných a nesídelných názvoch, ďalej sú tu uvedené názvy ulíc, námestí, 

vodných tokov a chotárne názvy 

 

h) vyznačenie mierky náčrtu, ak nie je náčrt orientovaný na sever tak aj vyznačenie 

orientácie 

 

i) budovy sa vyznačujú červenou farbou (šrafovaním) 

 

j) omerné miery na červených čiarach, kontrolné omerné miery 

 

Náčrt sa vyhotovuje v takej mierke, aby kresba bola prehľadná a číselné údaje dobre 

čitateľné. Ak nie je možné vo zvolenej mierke zobraziť v náčrte nejakú časť meranej 

zmeny, potom sa táto časť zobrazí mimo vlastnej kresby zmeny ako detail príslušnej 

časti. [4] 

 

       5.3. Zápisník 

 

Zápisník obsahuje tieto údaje: 

 

a) zoznam súradníc daných bodov S-JTSK, 

b) merané údaje zoradené podľa typu úloh 

c) predpis výpočtu výmer 

d) zoznam súradníc novourčených bodov S-JTSK 
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Súčasťou ZPMZ je Technická správa k ZPMZ, ktorá obsahuje stručné údaje o zákazke, 

účel merania, postup merania, súradnicový systém, programové spracovanie, výsledky 

overenia presnosti a obsah elaborátu. [4] 
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6. ZÁVER 

 

Na základe požiadavky zo strany objednávateľa bol vyhotovený geometrický plán na 

rozdelenie pozemkov a určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam v k.ú. Veľká 

tvoriaci praktickú časť mojej diplomovej práce. Účelom vyhotovenia GP bolo 

vyhotovenie podkladu pre majetkovo právne vysporiadanie priľahlých pozemkov 

tvoriacich trávnatý pás a poľnú cestu a to z dôvodu plnenia kritérií vyplývajúcich z nášho 

členstva v schengenskom priestore.  

Z Okresného úradu katastrálneho odboru bolo potrebné si najprv vyžiadať podklady na 

vyhotovenie GP. Po rekognoskácií terénu som si určila meračské body 5001-5004 

metódou GNSS-RTK. Z týchto meračských bodov som polárnou metódou zamerala 

novourčené body 1 – 52 a identické body (rohy plotov). Namerané údaje som spracovala 

v programe GROMA a grafické znázornenie doterajšieho stavu nehnuteľností a návrh 

zmien boli vypracované programom Microstation. 

Písomná časť ZPMZ bola zhotovená v programe Microsoft Word a písomná časť GP 

v programe GEO-SK6. 

Po autorizačnom a úradnom overení geometrického plánu  bol originál uložený 

do dokumentácie okresného úradu katastrálneho odboru. Okrem GP a ZPMZ bol 

odovzdaný GP vo formáte VGI a XML. 

GP a všetky jeho náležitosti boli vyhotovené v súlade s platnými právnymi predpismi 

a presnosť určenia súradníc zodpovedá predpisom a rešpektuje aj podmienky pre 

zamedzenie drobenia pozemkov upravené v osobitnom predpise. Zároveň je vyhovujúcim 

podkladom pre ďalšie právne úkony týkajúce sa majetkovo právneho vysporiadania 

dotknutých pozemkov a resp. ich trvalého vyňatia z poľnohospodárskeho pôdneho fondu.  
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