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Anotácia 

 Cieľom tejto diplomovej práce je vyhotovenie geometrického plánu pre rozdelenie 
pozemkov. K rozdeleniu došlo v dôsledku vyhotovenia geometrického plánu na zameranie 
stavieb p. č. 788/11, 787/12 - 14, 788/13 - 16, 788/4, spevnenej betónovej plochy              
p. č. 788/1 a parkovej plochy p. č. 788/12 pre vydanie kolaudačného rozhodnutia. Dotknuté 
stavby a obslužné plochy slúžia pre prevádzkové potreby čerpacej stanice. Parcely sú 
evidované v katastrálnom území Dolný Kubín. Pre kompletné vyhotovenie geometrického 
plánu bolo nutné získať podklady z katastrálneho operátu, zamerať túto zmenu v teréne 
a spracovať zmerané údaje.  

Kľúčové slová:  geometrický plán, rozdelenie pozemkov, zameranie stavby,  
   súradnicový systém JTSK, identický bod 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summary 

 The main purpose of my thesis is an effectuation of geometrical plan for dividing 
parcels. The division caused some consequences in the effectuation geometrical plan on 
externalization of constructions p. n. 788/11, 787/12 - 14, 788/13 - 16, 788/4, consolidation 
of beton area p. n. 788/1 and parking area p. n. 788 p. č. 788/12 for extradiction of final 
building approval permission. Handled constructions and servicing areas are used for 
exigencies of working of the petrol station. Parcels are registered in the tract area of Dolný 
Kubín. For the complete effectuation of the geometrical plan, it was necessary to get 
documents from the Land register, targer this change in the landspace and work out 
measured specifications. 

 

Key words:  geometric plan, dividing of the land, focus construction, coordinate 
   system JTSK, identical point 
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Zoznam použitých skratiek 

KN   Kataster nehnuteľností 

GP  geometrický plán 

LV  list vlastníctva 

SGI   súbor geodetických informácií 

SPI  súbor popisných informácií 

S-JTSK  systém Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej  

ÚGKK  Úrad geodézie, kartografie a katastra 

NR SR  Národná Rada Slovenskej republiky 

ČSR  Československá republika 

ŠPS  Štátna priestorová sieť 

ETRS 89  Európsky terestrický referenčný systém  

GNSS  Globálny navigačný súradnicový systém 

ITRS   Medzinárodný terestrický referenčný systém 

SPGS  Slovenská permanentná GNSS služba  

BIH  Bureau International de l’Heure ( Medzinárodný úrad času )  

EUREF Európsky referenčný rámec 

EPN  Európska referenčná permanentná sieť  

IGS  Medzinárodná geodynamická GPS   služba 

XML  Extensible Markup Language ( rozšíriteľný značkovací jazyk ) 

VKMn  vektorová katastrálna mapa nečíselná 

VGPi  vektorový geodetický podklad implementovaný 
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1 Úvod 

 Zadaná diplomová práca sa zaoberá tvorbou geometrických plánov. Geometrický 
plán je dôležitým prostriedkom, ktorý slúži na aktualizáciu údajom katastra nehnuteľností. 
Ich vyhotovovanie je dôležitou a neoddeliteľnou súčasťou práce geodeta. Geometrický 
plán sám o sebe význam nemá. Svoju dôležitosť získa, až keď sa stane súčasťou listín, 
ktoré sú spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti alebo iným vecným právom k nehnuteľnosti.  

 Kým geometrický plán získal dnešnú podobu musel prejsť dlhým vývojom, počas 
ktorého sa niekoľkokrát zmenil jeho názov, výsledná podoba a aj spôsob jeho 
vyhotovovania. Jeho história je podrobnejšie opísaná v druhej kapitole tejto práce.  

 Neustály a rýchly rozvoj techniky a prístrojov používaných v geodézii umožnili aj 
urýchlenie a uľahčenie pri meraní a vyhotovení geometrických plánov. Veľkým prínosom 
pri tvorbe geometrických plánov je možnosť merania s technológiu GNSS s pripojením na 
Slovenský priestorový observačný systém. Táto technológia zásadným spôsobom zmenila 
systém práce geodetov. Jej hlavným prínosom je presnosť, rýchlosť a jednoduchosť 
merania. Základná charakteristika poskytovanej služby SKPOS je uvedená v piatej 
kapitole tejto práce. 

 Práca je rozdelená na niekoľko častí, v ktorých sa podrobnejšie venujem 
legislatívnym a technickým predpisom platných pre vyhotovenie geometrického plánu, 
jeho použitím, vyhotovením a náležitosťami. Ďalej je v práci uvedený podrobnejší popis 
dvoch záväzných geodetických systémov, a to S-JTSK a ETRS 89. Prvý zo spomínaných 
geodetických systémov je predpísané používať pri všetkých prácach, ktoré podliehajú 
zákonu o geodézii a kartografii a systém ETRS 89 slúži na určovanie priestorovej polohy 
s využitím technológie GNSS. 

 Výsledkom mojej diplomovej práce je vyhotovenie geometrického plánu na 
zameranie stavieb p. č. 788/11, 787/12 - 14, 788/13 - 16, 788/4, spevnenej betónovej 
plochy p. č. 788/1 a parkovej plochy p. č. 788/12 pre vydanie kolaudačného rozhodnutia, 
ktoré je spracované v šiestej kapitole tejto práce. Dotknuté parcely sa nachádzajú 
v katastrálnom území Dolný Kubín. 
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2 História geometrického plánu 

 S určitým nadhľadom by sa dalo povedať, že za všetko je zodpovedný cisár Jozef 

II. Tento patrične múdry a rázny cisár vydal dňa 20. apríla 1785 patent. Ten sa stal 

základom pre prvé katastrálne mapovanie v našich zemiach a vznikol Jozefovský kataster. 

Dá sa povedať, že rozdelil našu katastrálnu históriu na dve éry: 

o na obdobie bez merania, ktoré znamenali zdieľanie katastrálnych údajov iba 

ústne s odhadnutými katastrálnymi výnosmi, 

o na obdobie s meraním, ktoré katastrálnu problematiku buduje na exaktných 

základoch. 

 Prvé obdobie trvalo od roku 1022, teda od doby prvých požiadaviek na 
odovzdávanie daní kniežati Oldrichovi II., do vyhlásenia Jozefovského katastru v roku 
1789. Druhé obdobie trvá od roku 1789 až dodnes a bude trvať zrejme navždy, aj keď 
technológia merania a technika sa bude vyvíjať a zdokonaľovať. 

 Ďalším zlomovým okamihom bolo vydanie rozkazu cisára Františka I. o 

pozemkovej dani. Tento rozkaz bol vydaný 23. decembra 1817 a týmto začal vznikať 

Stabilný kataster. Bol vybudovaný na niekoľkoročných  prípravných prácach a právom je 

považovaný pre svoju kvalitu za dielo, ktorým sa môžeme chváliť nie len v európskom 

meradle. Treba však podotknúť, že podstatná časť mapového fondu stabilného katastru je v 

účelovo modifikovanej podobe používaná dodnes. Neobyčajne dobre prepracovaná 

legislatíva aj koncepčná príprava bola dôvodom vzniku takmer dokonalého diela. Avšak  

zabudlo sa na skutočnosť nutnosti aktualizácie katastrálneho operátu. V roku 1817 ešte 

nikto netušil, aký rýchly spád naberie budúci vývoj. Základy Stabilného katastra boli 

položené na skúsenostiach  pokojného a takmer nemenného stavu v užívaní a organizácii 

pôdneho fondu. Nepredpokladal dramatické zmeny svojho obsahu, ktoré malo zvládnuť 

iba 19 zememeračských úradníkov. Vplyvom týchto a mnoho ďalších okolností sa takmer 

okamžite po dokončení stabilného katastru slovo stabilný v jeho názvu stalo zavádzajúcim 

pojmem.  

 Politické, hospodárske, technické a právne dôvody, ktoré mali vplyv na náhle 

zmeny v spoločnosti taktiež spôsobili aj mnohé zmeny v obsahu katastru. Tieto okolnosti 

sa teda podieľali na zastarávaní stabilného katastru v podstate už od jeho vzniku.  

 Z politického hľadiska je zlomovým bodom revolučný rok 1848, a to zvlášť jeden 

jeho dôsledok- oslobodenie roľníkov. Tým sa zrušila závažná bariéra v delení 

nehnuteľného majetku. Patent z 26. mája 1791 znemožnil rozdeľovať poddanský majetok. 

Zrušením nevoľníctva potom mohol aj prostý sedliak rozdeliť pozemkovú držbu na svojich 

potomkov a nie len na prvorodeného syna.  
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 Dôsledok tohto delenia si vieme ľahko predstaviť. A to na fyzických dôsledkoch 

v teréne, ale taktiež na náhlom náraste nárokov na zmeny v obsahu stabilného katastru. 

 Parcely vzniknuté delením mali množstvo hospodársko-technických chýb: 

o zlá  prístupnosť alebo vôbec neprístupné, 

o nepravidelné tvary,  

o rozdrobenosť, 

o rozptýlenosť, 

o zvýšená náchylnosť k vodnej erózii, čo spôsobovalo značné znížení 

produkčnej schopnosti pôdy. 

 Uvedená situácia mala v ďalších desaťročiach vplyv na celkom opačný trend 

podporený zákonom číslo 92/1883 ríšskeho zákonníka, teda snahy o sceľovanie pozemkov. 

Opäť s nárokmi na zmeny v obsahu stabilného katastru.  

 Druhým momentom ovplyvňujúcim štruktúru a organizácie pôdneho fondu a tým aj 

obsah stabilného katastra bol prudký rozvoj cestnej a železničnej  siete. Všetky tieto 

okolnosti znamenali nie len ďalšie delenie pozemkov komunikáciami, ale aj rozširovanie 

sídiel o továrne, sídelné celky alebo predmestia. To všetko stabilný kataster vstrebával 

nedokonale a aj cez reambuláciu katastra roku 1869 iba čiastočne. 

 Rozhodujúcim legislatívnym krokom bol zákon z 23. mája 1883 číslo 83/1883 

ríšskeho zákonníka o Evidencii katastra dane pozemkovej. Mal viesť k náprave vyššie 

uvedených skutočností. Stanovil, že katastrálny operát sa musí udržovať v súlade so 

skutočným stavom. Všetci držitelia pozemkov dostali opisy svojich pozemkových hárkov 

aby vedeli, ako je ich majetok zapísaný v katastri a aby mohli stav zápisov konfrontovať so 

zápismi vo verejných knihách. Súčasne s tým zákon uložil povinnosť vyznačovať 

pozemkové a stavebné parcely vo verejných knihách zhodne s operátom stabilného 

katastru. Akúkoľvek vykonanú zmenu si v rámci ohlasovacej povinnosti museli vzájomne 

poskytovať pozemková kniha a stabilný kataster. Ohlasovaciu povinnosť mali aj súdy a 

ostatné úrady štátnej správy.  

 Tieto okolnosti si nutne vyžiadali vytvorenie špeciálneho nástroja, umožňujúceho 

komunikáciu medzi justičnými a katastrálnymi orgánmi a zároveň zrozumiteľného aj pre 

poučenou laickou verejnosť. Navyše nástroj, ktorého tvorba nie je závislá na obmedzených 

kapacitách štátnych orgánov alebo môže byť zverená aj odborne kvalifikovanej súkromnej 

sfére. Tiež bolo nutné upraviť niektoré vtedajšie zememeračské a katastrálne zvyklosti tak, 

aby bolo zrozumiteľné čo najširšiemu okruhu užívateľov. Z tejto doby pochádza princíp 

geometrického plánu, ktorý vznikol z potreby jednoznačného geometrického, polohového 

a rozmerového určenia zmeny údajov v stabilnom katastri. 
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 Neskoršie právne a technické predpisy upravujúce evidovanie nehnuteľností, t.j. 

zákony číslo 177/1927 Zb. o pozemkovom katastri, 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností 

a v súčasnosti platný zákon 162/1995 Zb. modifikovali geometrický plán podľa dobových 

okolností. Súbežne vznikali a zanikali aj špeciálne predpisy definujúce presnostné, 

obsahové a formálne parametre geometrického plánu v súlade s modernými technickými 

možnosťami a technologickými postupy.   

 V priebehu viac než stovky rokov existencie geometrického plánu sa vyvíjala a 

menila terminológia aj podoba vlastného plánu. Postupne bol geometrický plán 

označovaný ako situačný plán, geometrovský plán, geometrický polohový plán, 

geometrický situačný plán, geometrický (polohopisný) plán, geometrický (výškopisný) 

plán, čo bol polohopisný plán doplnený výškovými kótami podrobných bodov, 

geometrický (oddeľovací) plán, prípadne aj menej frekventovanými názvami.  

 Dnešný názov „Geometrický plán“ ako jednoduchý a pritom jednoznačný pojem 

sa ustálil so vznikom evidencie nehnuteľností v roku 1964. Geometrický plán ako terminus 

technicus et inristicus je vnímaný odbornou i laickou verejnosťou ako zrozumiteľný  a 

akceptovateľný.  

 Vizuálna podoba plánu sa taktiež výrazne menila. V porovnaní s prvými 

archaickými geometrickými plánmi so súčasnými pôsobia ako efektné grafické diela. 

Všetky rovnopisy geometrického plánu boli pôvodne zhotovované ručne ako originály v 

dokonalom kaligrafickom vyhotovení. Nosným médiom bol transparentný materiál v 

podobe rôznych priesvitiek, voskovaných tkanín či pauzovací papier. Kresliacim 

materiálom boli ručne trené tuše. Pôvodný stav a konštrukčné čiary sa v grafickej časti 

geometrického plánu znázorňovali tenkou čiernou farbou (cca 0,05 mm), nový stav 

červene, konštrukčné a omerné miery modrou a meračské priamky bodkovanie čiernou 

farbou. Oddeľované parcely boli zvýrazňované podfarbením alebo aspoň farebným 

lemovaním. Celkom výnimočne sa rovnopisy vyhotovovali reprodukčne.  

 Rozvojom  novej techniky a technológie postupu dochádzalo k ekonomizácii 

procesu tvorby geometrického plánu. Farebná škála sa obmedzila na červeno – čiernu. 

Predloha na pauzovacom papieri bola rozmnožovaná reprodukčne na biely papier. 

Podstatná väčšina geometrických plánov bola rozmnožovaná jednofarebne jednoduchými 

procesy s nutnosťou dodatočné adjustácie nového, červeného, stavu.  

 [ 18 ]   
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 Prelomom bolo vydanie smernice na vyhotovovanie geometrických plánov a 

vytyčovanie hraníc pozemkov S 74.20.73.43.00, ktorá bola schválená 28. novembra 1997 

v Bratislave. Táto smernice spresnila použitie a vyhotovovanie geometrických plánov. 

Stanovuje presnú štruktúru výsledného operátu, predpisuje farebnosť a použitie určitých 

typov čiar, ako aj všetky potrebné náležitosti na to, aby bol vyhotovený geometrický plán 

správny a v súlade s platnou legislatívou. Vyhotovovanie geometrických plánov v súčasnej 

dobe upravuje vyhláška 74/2011, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 162/1995 Zbierky zákonov o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a 

iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov.  

 Na záver tejto kapitoly je vhodné uviesť, že aj keď sa vizuálna podoba plánu 

v priebehu histórie menila, ich význam a využití sa podstatným spôsobom nezmenili. Toto 

môžeme vidieť na obrázku č.1. Formálna a obsahová stránka plánu sa menila v súlade 

s úpravami legislatívnych predpisov.  

 
Obrázok č. 1: Geometrické plány vyhotovené v rokoch 1885,  1958 a 1971 [ 19 ] 
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3 Legislatívne a technické predpisy pre geometrické plány 

 Legislatívne je geometrický plán upravený zákonom č. 162/1995 Z. z. o katastri 
nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam ( katastrálny zákon ) 
v znení neskorších predpisov. V piatej časti tohto zákona v § 67 je uvedená presná 
definícia geometrického plánu, ktorá hovorí, že:  

„Geometrický plán je technický podklad právnych úkonov, verejných listín a iných 
 listín a slúži aj ako podklad na vklad a záznam práv k nehnuteľnostiam.“. 

 Geometrický plán sa vyhotovuje na základe výsledkov geodetických prác. 
Obsahuje najmä grafické znázornenie nehnuteľnosti pred zmenou a po zmene s uvedením 
dovtedajších a nových parcelných čísel, druhov pozemkov a ich výmer, ako aj údaje 
o právach k nehnuteľnostiam. [ 11 ]  

 Geometrický plán môže vyhotoviť okresný úrad, iná právnická alebo fyzický osoba 
vtedy, ak má živnosť alebo znalec z odboru geodézie a kartografie. [ 11 ] 

 Ten, kto vyhotovil geometrický plán a nemá osobitné oprávnenie vydané úradom, 
zabezpečí jeho overenie osobou, ktorá má oprávnenie na overovanie geometrických 
plánov. Pre potreby katastra sa používa len geometrický plán overený aj okresným   
úradom. [ 11 ] 

 Ďalším zákonom zaoberajúcim sa problematikou geometrických plánov ja zákon               
č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii. Týka sa vykonávaním vybraných geodetických 
a kartografických činností, medzi ktoré patrí aj vyhotovovanie geometrických plánov. 
Tento zákon ustanovuje práva a povinnosti fyzických a právnických osôb ako aj orgánov 
štátnej správy pri vykonávaní geodetických a kartografických činností.                    
Vyhláška  300/2009, ktorou sa tento zákon vykonáva podrobnejšie upravuje záväzné 
geodetické systémy, postupy pri vykonávaní geodetických a kartografických činností, 
spôsob a postup pri autorizačnom a úradnom overení vybraných geodetických 
a kartografických činností. 

 Technické predpisy pre geometrické plány sú: 

o Smernica Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky na 
vyhotovovanie geometrických plánov a vytyčovanie hraníc pozemkov                   
S 74.20.73.43.00, ktorá upresňuje zásady, náležitosti a podrobnosti, týkajúce 
sa vyhotovenia geometrických plánov. 

o Smernica Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky na 
meranie a vykonávanie zmien v súbore geodetických informácii katastra 
nehnuteľností S 74.20.73.43.20, ktorých účelom je zaistiť jednotný postup 
pri meraní zmien pre účely katastra nehnuteľností, pri zaznamenávaní 
výsledkov merania, pri výpočtových a zobrazovacích prácach a pri 
vykonávaní zmien v súbore geodetických informácii katastra nehnuteľností 
katastrálneho operátu. 
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 Pri zápise práv k nehnuteľnostiam vznikajúcich na základe geometrických plánov 
je nutné dodržovať opatrenia proti drobeniu pozemkov upravené zákonom č. 180/1995 
Zbierky zákonov o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení 
neskorších predpisov aby nevznikali pozemky s výmerou menšou než tento zákon 
stanovuje. Pretože delenie pozemkového vlastníctva spôsobuje problémy v evidencii ale aj 
pri investičnej činnosti, kedy investori nemajú možnosť usporiadať pozemky. Tento zákon 
zamedzuje tomu, aby vznikali malé pozemky s veľkým počtom vlastníkov. 
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4 Geometrický plán 

„Geometrický plán je grafickým znázornením nehnuteľností, ktoré vzniknú 
rozdelením alebo zlúčením nehnuteľností a vyjadruje stav nehnuteľností pred zmenou 
a po zmene s uvedením doterajších a nových parcelných čísel, výmer, druhov pozemkov 
a ďalších údajov. Geometrickým plánom sa graficky znázorňuje aj vecné bremeno k 
časti pozemku.“ [ 6 ] 

4.1 Použitie geometrických plánov 

 Geometrický plán je technický podklad právnych úkonov, verejných listín a iných 
listín, ktoré podľa zákona potvrdzujú alebo osvedčujú práva k nehnuteľnostiam, vrátane 
nájomných práv a môžu slúžiť aj na zápis zmeny údajov katastra nehnuteľností aj ako 
podklad na obnovenie lomových bodov hraníc pozemkov v teréne vytyčovaním, ak bol 
tento podklad na zmeny v súbore geodetických informácií. [ 6 ] 

 Geometrický plán sa používa ako podklad na právne úkony, keď údaje doterajšieho 
stavu výkazu výmer sú zhodné s údajmi platných výpisov z KN. [ 6 ] 

 Pre potreby KN sa používa len geometrický plán autorizačne overený fyzickou 
osobou, ktorá má na to osobitnú odbornú spôsobilosť a úradne overený odborom 
okresného  úradu vykonávajúcim správu na úseku KN. [ 6 ] 

4.2 Vyhotovovanie geometrických plánov 

 Geometrický plán sa vyhotovuje najmä na [ 6 ]: 

o rozdelenie nehnuteľností, 
o úprava hranice nehnuteľnosti, 
o určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam, 
o zameranie stavby a ako podklad na vydanie kolaudačného rozhodnutia na 

užívanie stavby, ktorá je predmetom evidovania v KN a ešte nie je v SGI 
a v SPI KN evidovaná, 

o priznanie práv k časti nehnuteľnosti, ktoré obmedzujú vlastníka alebo inú 
oprávnenú osobu v prospech inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby, 

o vymedzenie zmien v poľnohospodárskom pôdnom fonde a lesnom pôdnom 
fonde rozdelením nehnuteľnosti, 

o zmenu priebehu hranice katastrálneho územia, hranice obce, resp. hranice 
okresu, 

o zlúčenie nehnuteľnosti, 
o obnovenie hraníc pôvodných pozemkov alebo ich častí, 
o pozemkové úpravy, 
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o rozdelenie pôvodných nehnuteľností, ktoré sú v údajoch o parcelách registra 
C SPI a v katastrálnej mape zlúčené do väčších celkov, alebo zlúčené do 
iných parciel, 

o zmenu hranice zastavaného územia obce.  

 Geometrické plány vyhotovujú [ 6 ]: 

o fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré majú spôsobilosť vykonávať 
geodetické a kartografické činnosti, 

o katastrálne odbory okresných úradov.  

 Geometrické plány sa vyhotovujú na predpísaných tlačivách, ktoré musia byť dobre 
čitateľné, vyhotovené trvanlivým záznamom na kvalitnom papieri a v predpísanej 
farebnosti. V prípade vyhotovenia v prostredí výpočtovej techniky musia byť výstupy 
formátom, obsahom a úpravou zhodné s predpísanými tlačivami. [ 6 ] 

4.3 Náležitosti geometrického plánu 

 Každý geometrický plán obsahuje svoje tri základne časti, a to [ 6 ]: 

o popisné pole, 
o grafické znázornenie doterajšieho stavu nehnuteľností a návrh zmien, 
o výkaz výmer parciel a dielov. 

 Základným formátom pre spracovanie geometrického plánu je A4, ak je grafické 
znázornenie väčších rozmerov ako formát A4 poskladá sa do formátu A4 s popisným 
poľom na vrchnej strane. [ 6 ] 

 Ak sa geometrický plán odovzdáva na úradné overenie v obale, jeho čelná strana 
musí byť v jeho spodnej časti opatrená tabuľkou popisného poľa geometrického plánu, kde 
sa kolónky pre autorizačné a úradné overenie uhlopriečne vyčiarknu, pretože na obale sa 
overenie geometrického plánu nevyznačuje. [ 6 ] 

 Vyššie uvedené časti geometrického plánu musia byť spolu spojené tak, aby nebolo 
možné vymeniť jednotlivé listy alebo časti. [ 6 ] 

 Kompletne vyhotovený geometrický plán so všetkými jeho náležitosťami je 
súčasťou práce ako príloha č. 1.  

4.3.1 Popisné pole 

 Popisné pole obsahuje kolónky [ 6 ]:  

o vyhotoviteľ, 
o kraj, okres, obec, katastrálne územie, 
o číslo plánu, mapový list č., 
o geometrický plán na .........., 
o vyhotovil, dňa, meno, 
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o nové hranice boli v prírode označené ........., 
o záznam podrobného merania č., 
o s textom „Súradnice bodov označených číslami a ostatné meračské 

údaje sú uložené vo všeobecnej dokumentácii“, 
o autorizačne overil, meno, dňa, pečiatka a podpis ( s textom „Náležitosťami 

a presnosťou zodpovedá predpisom“ ) 
o úradne overil, meno, dňa, číslo, pečiatka s podpisom ( s textom „Úradne 

overené podľa zákona NR SR č. 218/1995 Z. z. o geodézii a    
kartografii“ ). 

 

 
Obrázok č. 2: Popisné pole geometrického plánu [ 14 ] 

 

 Popisné pole sa vyplňuje podľa predtlače s dodržaním nasledovných zásad [ 6 ]: 

o v kolónke “vyhotoviteľ” sa uvedie meno, priezvisko a adresa fyzickej osoby 
alebo názov podľa živnostenského listu so sídlom alebo názov a sídlo 
právnickej osoby, ktorá plán vyhotovila a má spôsobilosť vykonávať 
geodetické a kartografické činnosti. Pod týmito údajmi sa uvedie 
identifikačné číslo organizácie. Ak je vyhotoviteľom geometrického plánu v 
rámci súdneho konania znalec z odboru geodézie a kartografie, tak uvedie 
svoje meno, priezvisko, názov súdu a jeho sídlo, 

o číslo geometrického plánu sa skladá z priebežného (poradového) čísla 
plánu, z lomiacej čiary a roku pridelenia priebežného čísla plánu subjektom 
spôsobilým vykonávať geodetické a kartografické činnosti, alebo z čísla zo 
znaleckého denníka, 

o v kolónke “geometrický plán na …………” sa okrem účelu geometrického 
plánu uvedú aj parcelné čísla parciel, pre ktoré sa geometrický plán 
vyhotovuje, 

o v kolónke “vyhotovil” sa uvádza meno a priezvisko fyzickej osoby, alebo 
jej zamestnanca, alebo zamestnanca právnickej osoby, ktorá je spôsobilá 
vykonávať geodetické a kartografické činnosti, 
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o v kolónke “autorizačne overil” sa uvádza meno a priezvisko osoby, ktorá 
geometrický plán autorizačne overila, ďalej jej podpis, dátum autorizačného 
overenia geometrického plánu, predpísaný text a odtlačok okrúhlej pečiatky 
autorizovaného geodeta a kartografa, 

o v kolónke “úradne overil” sa uvádza meno a priezvisko zamestnanca 
katastrálneho odboru okresného úradu, ktorý má osobitnú odbornú 
spôsobilosť a v mene katastrálneho odboru okresného úradu geometrický 
plán úradne overí, jeho podpis, dátum úradného overenia, poradové číslo 
podľa registra overených geometrických plánov, predpísaný text a odtlačok 
okrúhlej pečiatky katastrálneho odboru okresného úradu so štátnym 
znakom. 

o V záhlaví geometrického plánu je všeobecné upozornenie : 
 
 „Geometrický plán je podkladom na právne úkony, keď údaje 
doterajšieho stavu výkazu výmer sú zhodné s údajmi platných výpisov z KN „. 

4.3.2 Grafické znázornenie doterajšieho stavu nehnuteľnosti a návrh zmien 

 Grafické znázornenie doterajšieho stavu nehnuteľností sa vyhotovuje ako kópia 
alebo zväčšenina katastrálnej mapy v mierke, ktorá zaručuje dostatočnú prehľadnosť a 
čitateľnosť kresby a popisu. Grafické znázornenie obsahuje aj bezprostredné okolie 
riešeného. Mierka grafického znázornenia sa neuvádza. [ 6 ]: 

 V grafickom znázornení sa v súlade s technickou normou STN 01 3411 Mapy 
veľkých mierok. Kreslenie a značky sa používajú najmä tieto druhy čiar a mapových 
značiek [ 6 ]: 

o tenká, plná, čierna čiara s hrúbkou 0,18 mm na zobrazenie doterajšieho 
stavu, 

o tenká, plná, červená čiara s hrúbkou čiary 0,18 mm na zobrazenie nového 
stavu, 

o tenká, čierna, čiarkovaná čiara s hrúbkou 0,18 mm s dĺžkou čiarok 5 mm 
a veľkosťou medzier 2 mm na zobrazenie rámu mapových listov, pričom 
rovnobežne s čiarou sa uvedie označenie mapových listov, 

o tenká, čierna, čiarkovaná čiara s hrúbkou 0,18 mm s dĺžkou čiarok 1 mm 
a veľkosťou medzier 1 mm na zobrazenie práv k nehnuteľnostiam, 
vyjadrených na iných grafických podkladoch ako v katastrálnej mape, 

o tenká, čierna (ak sa jedná o nový stav červená), bodkočiarkovaná čiara s 
hrúbkou čiary 0,18 mm s dĺžkou čiarok 1 mm a veľkosťou medzier 0,8 mm 
na zobrazenie hraníc v teréne nezreteľných ako aj na zobrazenie 
vlastníckych hraníc vedených cez technické objekty, 

o tenká, červená bodkočiarkovaná čiara  s hrúbkou 0,18 mm s dĺžkou čiarok 3 
mm a veľkosťou medzier 1,3 mm na zobrazenie priebehu hraníc vecného 
bremena alebo iného obmedzenia vlastníckeho práva,  
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o čierny (ak sa jedná o nový stav červený) krúžok s priemerom 1,0 mm s 
bodkou na zobrazenie lomových bodov hraníc nehnuteľností označených 
medzníkmi, 

o parcelné čísla sú čierne (ak sa jedná o nový stav červené) s výškou číslic 2,0 
mm, parcelné čísla z iných podkladov ako katastrálnej mapy sa uvádzajú 
čiernou farbou v zátvorke. 

 Zobrazenie značiek druhov pozemkov nových parciel sa vykoná červenou farbou 
podľa platného značkového kľúča, spravidla nad nové parcelné číslo alebo vedľa 
prečiarknutej neplatnej značky druhu pozemku. [ 6 ] 

 Neplatná kresba sa v grafickom znázornení ruší dvomi krátkymi červenými čiarami 
vedenými kolmo na rušenú čiaru. Zlučky sa rušia dvomi krátkymi červenými čiarami 
rovnobežnými so smerom predmetnej hranice. Zrušené značky druhov pozemkov sa 
prečiarknu vodorovnou červenou čiarou. Zrušené parcelné čísla sa prečiarknu červenou 
čiarou vedenou rovnobežne s rušeným parcelným číslom. Ak je parcelné číslo napísané v 
tvare zlomku, osobitne sa prečiarne kmeňové číslo aj podlomenie. Ak nové parcelné číslo 
vzniká podlomením, doterajšie parcelné (kmeňové) číslo sa na zobrazenie nového 
parcelného čísla nevyužíva, ale sa v grafickom znázornení zruší. Ak sa oddeľuje nová 
parcela z doterajšej parcely, ponecháva sa doterajšie parcelné číslo zvyšku pôvodnej 
parcely. Ak parcelné číslo doterajšej parcely ešte nebolo podlomené, priradí sa zvyšku 
doterajšej parcely s najväčšou výmerou spravidla podlomenie “1“. Parcelné čísla z iných 
podkladov ako z katastrálnej mapy sa neprečiarkujú. [ 6 ] 

 Ak sa použijú v geometrickom pláne diely parciel, označia sa v grafickom 
znázornení čiernou farbou arabskými číslami v krúžku. [ 6 ] 

 V grafickom znázornení sa merané kontrolné omerné miery pri nových hraniciach 
zobrazujú čiernou farbou a uvádzajú sa medzi znaky ” – –”. Ak niektoré omerné miery 
nemožno odmerať, uvedie sa do grafického znázornenia k príslušnej 
hranici miesto omernej miery skratka “n. m.”. Nové podrobné body, ktoré majú súradnice 
určené v S-JTSK, sa označujú číslami podrobných bodov čiernou farbou. [ 6 ] 

 Grafické znázornenie sa spravidla orientuje na sever. Ak je grafické znázornenie 
orientované inak, vyznačí vyhotoviteľ geometrického plánu orientáciu grafického 
znázornenia na sever smerovou ružicou. [ 6 ] 

 Ak mierka grafického znázornenia neumožňuje zobrazenie potrebnej úrovne 
podrobností, možno tieto zobraziť mimo vlastnej kresby ako detail príslušnej časti, pričom 
sa vzájomná väzba označí zhodnou dvojicou veľkých písmen abecedy. [ 6 ] 

 Na voľných plochách geometrického plánu možno uviesť dôležité upozornenia a 
poznámky, ktoré súvisia s vyhotoveným geometrickým plánom. [ 6 ] 
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4.3.3 Výkaz výmer parciel a dielov 

 Výkaz výmer je zostava, do ktorej sa uvádzajú parcelné čísla, výmery parciel a 
dielov, druhy pozemkov, spôsob využívania nehnuteľností, súpisné čísla stavieb, čísla 
listov vlastníctva a pozemkovoknižných vložiek, mená a priezviská (názvy) a adresy 
(sídla) nových vlastníkov, príp. držiteľov, alebo nájomcov, dôležité upozornenia a 
poznámky týkajúce sa vyhotoveného geometrického plánu a kontrolné súčty. [ 6 ] 

 Výkaz výmer obsahuje “Doterajší stav”, “Zmeny” a “Nový stav”. 

 

 
Obrázok č. 3: Ukážka zostavy výkazu výmer [ 14 ] 

 

 Pri zostavovaní výkazu výmer je nevyhnutné vychádzať z doterajšieho právneho 
stavu dotknutých nehnuteľností. V prípade, že práva k nehnuteľnostiam dotknutým 
zmenou nie sú zapísané do LV, je potrebné identifikovať a kvantifikovať práva k 
zodpovedajúcim nehnuteľnostiam, ktoré sú evidované v údajoch o parcelách registra E, v 
pozemkovej knihe, v železničnej knihe, v operáte z pozemkových reforiem, v rozsudkoch 
súdov a iných verejných listinách a pod., vo väzbe na údaje registra C KN. V 
geometrickom pláne sa tento stav rieši nasledovne [ 6 ]: 

o ak sú práva ku všetkým dotknutým parcelám registra C v “Doterajšom 
stave” evidované v súbore popisných informácií KN na LV, vo výkaze 
výmer sa nad riešenie uvádza “Stav právny je totožný s registrom C KN”, 

o 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” v uvedenom poradí,  

o osobitne sa riešia geometrické plány na pozemkové úpravy, v ktorých sa vo 
výkaze výmer rieši “Stav podľa schváleného rozdeľovacieho plánu 
pozemkových úprav”, ďalej geometrické plány vyhotovené iba pre účely 
odňatia časti majetkovoprávne neusporiadaného pozemku z 
poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo z lesného pôdneho fondu a 
geometrické plány na zameranie stavieb na majetkovoprávne 
neusporiadaných pozemkoch, v ktorých sa vo výkaze výmer rieši                 
” Stav podľa registra C KN”. 
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 “Doterajší stav” obsahuje číslo pozemnoknižnej vložky alebo číslo listu 
vlastníctva, číslo pozemnoknižnej parcely alebo číslo parcely registra E, číslo parcely 
registra C, výmeru a druh pozemku. [ 6 ] 

 V časti “Zmeny” sa uvádza označenie dielov parciel arabskými číslami, výmera 
dielov parciel, ich pričlenenie k parcelám nového stavu a odčlenenie od parciel 
doterajšieho stavu. [ 6 ] 

 “Nový stav” výkazu výmer obsahuje čísla nových a doterajších parciel, ich nové 
výmery, druhy pozemkov, v zátvorke uvedený pôsob využívania nehnuteľností, meno 
a priezvisko (názov) a adresa (sídlo) navrhovaného nového vlastníka, alebo inej oprávnenej 
osoby. [ 6 ] 

 Osobitne pre každý riešený stav sa z výmer parciel v “Doterajšom stave”, z výmer 
parciel v “Novom stave”, ako aj z výmer dielov parciel v časti “Zmeny” vykoná kontrolný 
súčet. [ 6 ] 

 Poznámky k údajom uvedeným vo výkaze výmer sa uvádzajú v dolnej časti tlačiva 
za kontrolnými súčtami výmer. [ 6 ]  
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5 Geodetické systémy 

 Vyhláška 300/2009 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon NR SR 215/1995 Z. z. uvádza, 
že medzi záväzné geodetické systémy na území Slovenskej republiky patria: 

o Európsky terestrický referenčný systém – ETRS 89, 
o Súradnicový systém Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej- S- JTSK, 
o Baltský výškový systém po vyrovnaní – Bpv, 
o Európsky vertikálny referenčný systém – EVRS, 
o Gravimetrický systém – S-Gr. 

 Podrobnejšie popíšem dva z uvedených záväzných systémov a to S – JTSK, pretože 
tento systém sa používa pre všetky práce, ktoré podliehajú zákonu o geodézii a kartografii 
a systém ETRS 89, na ktorom prebieha meranie s využitím technológie GNSS.             
Tieto systémy boli realizované v rozličných obdobiach a na iných základoch. Problémy pri 
ich súčasnom použití nastávajú z dôvodu nehomogenity systémov, pre ktorú nemožno 
jednoznačne určiť vzťah medzi nimi. Preto sa na prechod z jedného do druhého systému 
používa transformácia. Na transformovanie súradníc bodov sa používa globálny 
transformačný kľúč. Sedem transformačných parametrov je vypočítaných priestorovou 
podobnostnou transformáciou. 

5.1 Európsky terestrický referenčný systém – ETRS 89 

 Definícia ETRS 89 je zhodná s definíciou ITRS. Je to systém, ktorého počiatok leží 
v ťažisku hmôt Zeme, vrátane hmôt oceánov a atmosféry. Systém je definovaný ako 
geocentrický, ekvatoriálny, terestrický s konvenčnou Greenwich orientáciou. Orientácia 
osí je totožná s BIH systémom 1984.0 s presnosťou ± 3 miliardsekúnd. [ 21 ]  

 Je prijatý a odporúčaný Medzinárodnou geodetickou asociáciou a subkomisiou pre 
Európsky referenčný rámec v roku 1990. [ 22 ]  

 Európsky terestrický referenčný priestorový súradnicový systém ETRS 89 je 
založený na množine permanentne observujúcich bodov Medzinárodnej geodynamickej 
GPS služby a Európskej referenčnej permanentnej siete. Vytvára jednotný základ pre celú 
Európu. Systém sa pohybuje spolu so stabilnou časťou Euroázijskej tektonickej 
litosferickej platne. [ 21 ] 
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 Ako referenčný elipsoid je v systéme ETRS 89 použitý elipsoid GRS 80 a polohu 
bodov možno určovať v priestorových súradniciach X, Y, Z alebo v elipsoidických 

súradniciach ϕ, λ a Helip. Na obrázku č. 4 možno vidieť ich vzájomný vzťah zobrazený na 
referenčnom elipsoide. 

 
Obrázok č. 4: Priestorové súradnice X, Y, Z a zemepisné súradnice ϕ, λ a Helip. [ 22 ] 

5.1.1 Štátna priestorová sieť 

 Táto sieť je realizáciou systému ETRS 89 na území Slovenskej republiky. Ide 
o štruktúrovanú geodetickú sieť novej generácie, kde sú body členené do tried A, B, C a D. 
Počet takýchto bodov je uvedený v tabuľke č.1 . Údaje sú prevzaté z decembra roku 2012 
zo stránok Geodetického a kartografického ústavu. A na obrázku č. 5 je zobrazené 
rozmiestnenie bodov reprezentujúce ŠPS. [ 22 ] 

 

Tabuľka č. 1: Počet bodov ŠPS 
 

 

 

 

 

 

 

 Body triedy A sú body na, ktorých sa nepretržite prijíma signál GNSS. Sú to 
permanentné stanice SKPOS a stanice začlenené do EPN. Body triedy B sú body, na 
ktorých sa vykonali epochové observácie v opakovaných medzinárodných kampaniach 
v rozsahu 36 – 100 hodín, reprezentujúce body Slovenskej geodynamickej referenčnej 
siete. Body triedy A a B reprezentujú základnú množinu bodov v systéme ETSR 89.  

Trieda Počet bodov 

A 35 

B 71 

C 1650 

D 3900 

NORMÁLA 
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 Priestorové karteziánske súradnice bodov A a B ŠPS sú vztiahnuté na geocentrický 
referenčný systém s počiatkom v strede geocentrického elipsoidu GRS 80. Súradnice 
bodov triedy A boli určené presným spracovaním epochových statických observácií, ktoré 
sú určené z obdobia niekoľkých týždňov. Neskôr boli súradnice týchto bodov spresnené 
výpočtom z obdobia troch rokov. Súradnice geodynamických bodov, teda bodov triedy B 
boli určené a spresnené zo statických kampaňových meraní vykonané v niekoľko ročnom 
období. [ 2 ] 

 Priestorové karteziánske súradnice bodov triedy C a D ŠPS boli a sú určované 
presným statickým alebo trojminútovým RTK meraním pomocou technológie GNSS. 
Merania sú naviazané na body A a B ŠPS, čím je zabezpečená homogenita súradníc celej 
národnej realizácie ETRS 89. Na všetkých bodoch triedy C bolo vykonané aspoň jedno 
šesť hodinové statické meranie. Určovanie súradníc bodov triedy D ŠPS bolo vykonané 
priamo pomocou statických približne dvojhodinových meraní. Na každom bode D ŠPS 
boli vykonané minimálne dve merania a výsledná súradnica je preto vypočítaná ako 
jednoduchý aritmetický priemer z týchto meraní. [ 2 ] 

 Umiestnenie celej referenčnej množiny bodov ŠPS reprezentujúcich realizáciu 
ETRS 89 na Besselovom elipsoide, resp. karteziánsky systém s počiatkom v strede 
Besselovho elipsoidu, pre ktorý je definovaný S – JTSK, je uskutočnené pomocou 7 – 
parametrickej Helmertovej transformácie, nazývanej aj ako globálny transformačný kľúč, 
ktorý vyjadruje vzťah medzi oboma týmito sústavami. [ 2 ] 

 
Obrázok č. 5: Štátna priestorová sieť [ 22 ] 
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5.1.2 Slovenský priestorový observačný systém - SKPOS  

 Slovenská permanentná GNSS služba spravuje, riadi a prevádzkuje Slovenský 
priestorový observačný systém na určovanie priestorovej polohy objektov a javov 
pracujúci v jednotnom európskom priestorovom referenčnom systéme ETRS 89 s vysokým 
polohovým a časovým rozlíšením v reálnom čase. [ 21 ] 

 SPGS je služba umožňujúca prostredníctvom SKPOS vykonávať vybrané 
geodetické činnosti, určovať polohu objektov a javov v rôznych voliteľných presnostiach 
aj v ostatných záväzných geodetických referenčných systémoch prostredníctvom 
autorizovaných transformačných vzťahov. [ 21 ]  

 SPGS operuje na referenčných staniciach Slovenského priestorového observačného 
systému a referenčných staniciach permanentnej GNSS observácie slovenskej 
geodynamickej referenčnej siete. [ 21 ] 

 Slovenský priestorový observačný systém predstavuje nové geodetické         
základy.      [ 21 ] 

 
Obrázok č. 6: Mapa referenčných staníc SKPOS [ 14 ] 

 

 Služba SKPOS je vybudovaná na štyroch základných pilieroch [ 14 ]:  

o legislatíva, 
o sieť referenčných staníc na príjem signálov GNSS umiestnených na 

geodetických bodoch, 
o Národné servisné centrum, ktoré plní funkciu riadiaceho, dátového, 

spracovateľského a analytického centra, 
o Virtuálna privátna sieť rezortu ÚGKK SR, slúžiaca na prenos dát 

z referenčných staníc do Národného servisného centra a na komunikáciu 
s používateľmi cez prostredie internetu pomocou služieb GPRS. 
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 SKPOS poskytuje dve základné služby [ 14 ]: 

o pre reálny čas, máme dva typy služieb: 

• SKPOS_dm, 

• SKPOS_cm.  
o na dodatočné spracovanie údajov: 

• SKPOS - - mm VS, údaje z virtuálnej referenčnej stanice, 

• SKPOS - - mm RS, údaje z vybranej referenčnej stanice.  

 Odporúčaná zostava na geodetické meranie je geodetický prijímač GNSS schopný 
pracovať v RTK a riadiaca jednotka alebo PDA umožňujúca pripojenie na internet, poslať 
aktuálnu polohu prijímačov a prijímať korekcie. [ 14 ]  

 SKPOS primárne zabezpečuje určovanie priestorovej polohy v ETRS 89. Korekcie 
z SKPOS vo formáte RTCM sú rozšírené o vysielanú správu, ktorá obsahuje 7 
transformačných parametrov zabezpečujúcich jednoznačný prevod údajov z ETRS  89 do 
JTSK. Takisto je rozšírený o vysielaciu správu, ktorá obsahuje výškový grid zabezpečujúci 
prevod z elipsoidických výšok h v ETRS 89 na nadmorské výšky H v Bpv. [ 14 ] 

5.2 Súradnicový systém Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej 

 Na území bývalej Československej republiky bolo používaných viacero 
súradnicových systémov s rôznymi zobrazovacími metódami a s rozdielnou presnosťou, 
ktoré boli založené na rôznych geodetických základoch. Tieto siete pochádzali z rokov 
1821 – 1864, z ktorých mnoho bodov bolo stratených alebo zničených a sústavy celkovo 
neboli vyhovujúce pre územie našich krajín.  

 Systém JTSK vznikal v rokoch 1920 až 1958. Po roku 1918, keď vznikla Prvá 
Československá republika bolo nutné vytvoriť samostatný geodetický základ a vymyslieť 
vhodnú kartografickú projekciu, ktorá sa mala stať základom nového štátneho mapového 
diela ale taktiež mala vyhovovať potrebám katastra.  

 V roku 1919 bola založená Triangulačná kancelária, ktorej predsedom sa stal Ing. 
Jozef Křovák. Jej zriaďovateľom bolo Ministerstvo financií ČSR. Ministerstvo určilo 
podmienky a zásady, ktoré boli požadované od novej zobrazovacej metódy, a to : 

o jednotná zobrazovacia metóda pre celé územie, 
o nový systém sa musel prispôsobiť tvaru a polohe nášho územia, 
o zobrazenie malo byť konformné, 
o maximálne dĺžkové skreslenie 10 cm / 1km, 
o maximálna redukcia smerníkov 1´´ / 5 km, 
o celé územie malo ležať v jedinom kvadrante pravouhlej súradnicovej 

sústavy, 
o zobrazovacie a redukčné rovnice mali byť odvodené pre presnosť 0,001 m, 

0,001´´ v azimutoch a 0,0001 ´´ v zemepisných súradniciach. 
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 Bolo podaných viacero návrhov, z ktorých Ministerstvo financií vybralo návrh 
Jozefa Křováka. Ten navrhol zobrazenie, ktoré vyhovovalo potrebám ČSR a malo vhodné 
minimálne deformácie.  

 Křovákovo zobrazenie je dvojitým zobrazením, pri ktorom sa najskôr zemský 
Besselov elipsoid konformne zobrazí na Gaussovu guľu, ktorá sa elipsoidu dotýka v bode 

základnej rovnobežky ´30°49=0ϕ . Gaussova guľa sa následne konformne zobrazí na 

šikmo položenú kužeľovú plochu, ktorá plášť gule pretína v dvoch rovnobežných čiarach. 

Plášť kužeľa sa potom dotýkala zmenšenej gule s polomerom r99990=r ,´ , kde   

km61057033806=r ,´ . 

 Zobrazenie je konformné a teda bez skreslenia uhlov. Maximálne dĺžkové 
skreslenie predstavuje hodnotu od -10 cm / km do + 14 cm / km. Presnú hodnotu 
dĺžkového skreslenia určíme odčítaním z diagramu, ktorý je zobrazený na obrázku č. 7 
alebo výpočtom. 

 

 
Obrázok č. 7: Diagram dĺžkového skreslenia [ 1 ] 

 

 Zobrazenie je navrhnuté s ohľadom na pretiahnutý a voči zemepisným 
rovnobežkám mierne stočený tvar územia bývalej ČSR.  

 Ako referenčný elipsoid je použitý Besselov elipsoid, pretože ho používali všetky 
susedné štáty ale aj preto, že výpočty, ktoré boli vykonané v Rakúsko–uhorskej sieti boli 
počítané na tomto elipsoide. 
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 Základný poludník systému JTSK je ´30°42=λ , ktorý prechádza Zakarpatskou 
Ukrajinou. 

 

 
Obrázok č. 8: Křovákové kartografické zobrazenie [ 1 ] 

 

 Na plášti kužeľa, ktorý sa rozvinie do roviny sú rovnobežky zobrazené ako 
sústredné kružnice so stredom vo vrchole kužeľa a poludníky ako priamky vychádzajúce 
z vrcholu kužeľa.  

 Počiatok systému leží na priesečníku osí X a Y a nachádza sa 1 298 039, 0046 m na 

sever od rovnobežky ´15°48=0ϕ  a je vo vrchole zobrazovacieho kužeľa. Os X leží 

v obraze poludníka so zemepisnou dĺžkou ´30°42=λ  na východ od Ferra a jej kladná 
orientácia smeruje na juh. Os Y je kolmá na os X a kladná orientácia smeruje na východ. 

 Súradnicový systém je volený tak, aby celé územie Slovenskej a aj Českej 
republiky ležalo v jedinom kvadrante s kladnými súradnicami. 

 

Obrázok č. 9: Súradnicový systém Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej [ 22 ] 

 

 Toto zobrazenie sa používa od roku 1938 a znovu bolo zavedené po druhej svetovej 
vojne. Okrem päťdesiatych a šesťdesiatych rokov 20. storočia sa používa dodnes.  

 [ 1 ], [ 20 ], a [ 23 ].  
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 Realizácia systému JTSK je charakterizovaná bodmi trigonometrickej siete I. – V. 
rádu. Trigonometrická sieť I. rádu ako základná množina bodov bola vybudovaná na celom 
území vtedajšieho Československa. Obsahovala 268 bodov, ktoré vytvárali 456 
trojuholníkov. Rozmiestnenie týchto bodov je zobrazené na obrázku č. 10.  Sieť bola 
budovaná v rokoch 1920 – 1927 na túto dobu typickým spôsobom. Išlo o vykonanie 
presných meraní horizontálnych uhlov na bodoch siete, následné vyrovnanie meraní, 
umiestnenie trigonometrickej siete na Besselov elipsoid a výpočet rovinných súradníc 
v zmysle zadefinovaného Křovákovho zobrazenia. Vyrovnaním siete bol určený iba jej 
definitívny tvar. Rozmer, poloha a orientácia siete na Besselovom elipsoide boli určené 
nepriamo, z rakúskej vojenskej triangulácie, s ktorou mala trigonometrická sieť I. rádu 107 
identických bodov. Zo 42-och vybraných bodov boli vypočítané transformačné prvky pre 
celú sieť a následne boli definitívne vypočítané pravouhlé súradnice všetkých bodov 
trigonometrickej siete I. rádu v Křovákovom zobrazení. Rozmer siete bol určený 
v jozefovskej základnici rakúskej vojenskej triangulácie a poloha siete podľa starého 
astronomického merania na základnom bode rakúskej vojenskej triangulácie 
Hermannskogel. Budovanie trigonometrickej siete I. rádu a práce v nej boli organizované 
tak, aby sa čo najrýchlejšie získal spoľahlivý základ pre jej ďalšie zhusťovanie. Z časových 
dôvodov neboli merané geodetické základnice, nebolo vykonané astronomické meranie 
a sieť nebola spojená s okolitými sieťami susedných štátov. [ 2 ] 

 
Obrázok č. 10: I. rád trigonometrickej siete [ 1 ] 
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 Trigonometrická sieť I. rádu bola v rokoch 1928 – 1957 postupne zhusťovaná 
bodmi II. – V. rádu až na hustotu o priemernej dĺžke strany 2 km. Zhusťovanie bolo 
nesystematické, prebiehalo na rôznych miestach podľa potreby. Pri vyrovnaní súradníc 
bodov nižších rádov boli považované body vyšších rádov za pevné. [ 2 ]  

 Princíp zhusťovania je uvedený na obrázku č. 11.  

 

 
Obrázok č. 11: Princíp zhusťovanie JTSK [ 1 ] 

  



Bc. Vladimíra Bôtošová: Geometrický plán pro rozdělení pozemku 

[Vyberte  
 

2014  32 
 

6 Vyhotovenie geometrického plánu 

 Celá práca je venovaná tvorbe geometrických plánov. V nasledujúcej kapitole je 
opísaný postup pri meraní, spracovaní a kompletnom vyhotovení geometrického plánu na 
zameranie stavieb p. č. 788/11, 787/12-14, 788/13-16, 788/4, spevnenej betónovej plochy 
p. č. 788/1 a parkovej plochy  p. č. 788/12 pre vydanie kolaudačného rozhodnutia, ktorý je 
praktickou časťou mojej diplomovej práce.  

6.1 Charakteristika územia 

o Kraj:  Žilinský 
o Okres:  Dolný Kubín 
o Obec:  Dolný Kubín 

• Súradnice:   49° 12´ 38 ´´ SŠ,  
     19° 17´ 51´´ VD 

• Nadmorská výška: 468 m. n. m. 
 

o Katastrálne územie:    Dolný Kubín 

• Kód katastrálneho územia:  812315 
• Pracovné číslo katastrálneho územia: 34 
• Rozloha katastrálneho územia:  7 257 950 m2 

 

 
Obrázok č. 12: Poloha obce na Slovensku [ 15 ] 
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6.2 Dôvod vyhotovenia 

 Geometrický plán na zameranie stavieb p. č. 788/11, 787/12-14, 788/13-16, 788/4, 
spevnenej betónovej plochy p. č. 788/1 a parkovej plochy  p. č. 788/12 pre vydanie 
kolaudačného rozhodnutia bol spracovaný na základe požiadavky objednávateľa.             
Ide o stavby a plochy slúžiace k prevádzke čerpacej stanici. 

6.3 Podklady k vyhotoveniu 

 Základným podkladom na vyhotovenie geometrických plánov sú údaje SGI            
a SPI KN. [ 6 ] 

 Ďalšími podkladmi, ktorých využitie závisí od účelu a rozsahu meračských prác sú 
najmä [ 6 ]: 

o katastrálna mapa bývalého pozemkového katastra, alebo iné grafické 
zobrazenie nehnuteľností, spolu s príslušnými údajmi z pozemkovej knihy 
a železničnej knihy, pozemkových reforiem, rozsudkov súdov a verejných  
listín a iných listín, ktoré potvrdzujú práva k nehnuteľnostiam, pokiaľ nie sú 
vpísané do listu vlastníctva, ako aj podklady z predchádzajúcich evidencií 
použité na zmenu obecnej hranice, respektíve hranice katastrálneho územia, 

o dokumentácie geodetických prác, ktorá tvorí súčasť dokumentácie 
skutočného vyhotovenia stavby, 

o údaje o bodoch základného polohového bodového poľa. 

 Ak existuje viac využiteľných podkladov, prioritné na vyhotovenie geometrických 
plánov sú podklady s vyššou meračskou hodnotou. Rozhodujúce je pritom stanovisko 
katastrálneho odboru okresného úradu. [ 6 ] 

 Geometrické plány sa zásadne vyhotovujú na podklade platných údajov KN. 
V prípade, že práva k nehnuteľnostiam sú deklarované v podkladoch, ktoré nie sú súčasťou 
KN údaje z nich sa použijú súčasne s údajmi KN. [ 6 ] 

 Potrebné podklady k spracovaniu geometrického plánu boli získané z katastrálneho 
odboru okresného úradu v Dolnom Kubíne, do ktorého pôsobnosti katastrálne územie 
Dolný Kubín patrí. Poskytnuté boli výstupy z SPI a z SGI vo výmenných formátoch.  

 Dotknuté nehnuteľnosti sú evidované na liste vlastníctva č. 5825. LV je základným 
dokladom, ktorý preukazuje vlastnícke vzťahy k nehnuteľnostiam. Každý list vlastníctva 
obsahuje číslo, názov okresu, obce a katastrálneho územia a skladá sa z troch častí [ 16 ]: 

o časť A. : majetková podstata – obsahuje výpis dotknutých   
  nehnuteľností  a údaje o nich, 

o časť B. :  vlastnícke a iné oprávnené osoby – informácie o vlastníkoch, 
  spôsob a dátum nadobudnutia a údaje o prípadnom   
  spoluvlastníctve,  

o časť C. :  ťarchy.  
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 Zo súboru geodetických údajov bola poskytnutá nečíselná vektorová katastrálna 
mapa katastrálneho územia Dolný Kubín. Takáto mapa katastra je spracovaná na podklade 
grafických výsledkov podrobného merania, z ktorých je dokumentovaný iba grafický 
záznam obrazu vyjadrený fyzikálnou veličinou na fyzickom podklade a vzniká 
vektorizáciou na podklade nečíselnej katastrálnej mapy. [ 16 ] 

 Na obrázku č. 13 je zobrazená ukážka z SGI, konkrétne časť katastrálneho územia, 
pre ktorú bol zhotovený geometrický plán.  

   
Obrázok č. 13: Ukážka z údajov SGI 

 

 Ďalšie údaje poskytnuté katastrálnym odborom okresného úradu Dolný Kubín sú: 

o číslo záznamu podrobného merania zmien: č. 1929,  
o parcelné čísla novovytvorených parciel :  787/13, 787/14, 787/15, 

       788/13, 788/14,      
       788/15 a 788/16. 

6.3.1 Súčinnosť katastrálneho odboru okresného úradu s vyhotoviteľmi 
geometrických plánov 

 Katastrálny odbor okresného úradu v priestoroch na to určených umožní 
vyhotoviteľovi geometrických plánov nazrieť do katastrálneho operátu prípadne iných 
dokumentovaných operátov, robiť si výpisy a kópie, vykonávať kartometrické meranie 
a zobrazovanie zmien a určovať výmery zmenených parciel. Katastrálny odbor okresného 
úradu na základe požiadavky vyhotoviteľa plánu vyhotoví na jeho náklady kópie, odpisy 
a výpisy z katastrálneho operátu súvisiace s vyhotovovaným plánom. [ 6 ] 
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 Vyhotovenie potvrdených údajov z KN, poskytnutie geodetických údajov o 
geodetických bodoch ako aj poskytnutie časti katastrálneho operátu, alebo operátu 
bývalého pozemkového katastra na nahliadnutie pre potreby vyhotovenia náčrtu alebo 
výpisu sa spoplatňuje. [ 6 ] 

 Pridelenie vyžiadaných údajov potvrdí oprávnený zamestnanec katastrálneho 
odboru okresného úradu spravidla podpisom pod popisným poľom záznamu podrobného 
merania zmien. [ 6 ] 

 Katastrálny odbor okresného úradu podľa obsahu a kvality SGI a rozsahu prác 
stanoví pri poskytovaní potrebných podkladov na spracovanie geometrického plánu 
územie v ktorom vyhotoviteľ [ 6 ]: 

o vyhotoví geometrický plán aj v elektronickej forme v stanovenej štruktúre, 
vrstvách a výmennom formáte,  

o môže vyhotoviť geometrický plán bez určenia nových podrobných bodov 
v systéme Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej. 

6.4 Prístroj a pomôcky použité pri meraní 

 Meračské práce boli realizované: 

o univerzálny merací prístroj TOPCON GTS 211D, ktorý je zobrazený na          
obrázku č. 14, 

o kontrolérom TOPCON FC-200 s anténou GNSS TOPCON HiPer+, ktoré 
sú vyobrazené na obrázkoch č. 15 a č. 16.  

6.4.1 TOPCON GTS 211D 

 
Obrázok č. 14: TOPCON GTS 211D [ 3 ] 
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 Technické parametre [ 3 ]:  

o Ďalekohľad: 
• Dĺžka: 152 mm 

• Priemer objektívu: 40 mm 

• Zväčšenie: 26 

• Obraz: vzpriamený 

• Zorné pole: 1 30´ 

• Rozlišovacia schopnosť: 3´´ 

• Minimálne zaostrenie: 0,9 m 

• Osvetlenie nitkového kríža: áno 
 

o Dĺžkové meranie: 

• Dĺžkový dosah: 
 

Tabuľka č.2: Dĺžkový dosah pre prístroj TOPCON GTS 211 D 

Hranol 
Atmosférické podmienky 

Č.1 Č. 2 

1 hranol 1100 m 1 200 m 

3 hranoly 1 600 m 1 800 m 

 
 Atmosférické podmienky: 
 Č. 1: Nepatrný opar s viditeľnosťou okolo 20 km, slnečno s ľahkými  
  tepelným vlnením 
 Č. 2: Žiadny opar s viditeľnosťou okolo 40 km, zatiahnuté bez tepelného 
  vlnenia 
 

• Presnosť merania dĺžok: ( 3mm + 2 ppm ) m 
 

o Elektronické meranie uhlov: 

• Presnosť: 5´´ ( 1,5 mgon) 
 
o Ďalšie vlastnosti: 

• Vodotesnosť: IPX 6 

• Citlivosť libiel: 
  Krabicová libela: 10´ / 2 mm 
  Alhidádová libela: 30´´ / 2 mm 
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6.4.2 Kontrolér TOPCON FC-200 a anténa GPS TOPCON HiPer+ 

 
Obrázok č. 15: Kontrolér TOPCON FC-200 [ 13 ] 

 
 Poľný kontrolér TOPCON FC – 200 je kompaktný počítač so špičkovým výkonom. 
Zahŕňa operačný systém Windows ® CE s farebným dotykovým displejom. Tento 
výkonný operačný systém kombinovaný s univerzálnymi duálnymi vyberateľnými 
médiami pre ukladanie dát a komunikáciu a kompaktný dizajn robí z FC-200 perfektný 
kontrolér pre akúkoľvek terénnu činnosť. [ 13 ] 

 
Obrázok č. 16: Anténa GPS TOPCON Hiper + [ 13 ] 

 

 Anténa Hiper + je dvoj frekvenčná GPS anténa. Je schopná prijímať frekvencie L1 
aj L2 od NAVSTAR, amerického globálneho polohového systému ale aj od GLONASS, 
ruského družicového navigačného systému. [ 13 ] 

 Presnosť merania: 

o Pri statickej metóde: Hz. =   3 mm + 0,5 ppm,  
   Vert. =   5 mm + 0,5 ppm. 

o Pri metóde RTK: Hz. = 10 mm + 1,0 ppm,  
   Vert. = 15 mm + 1,0 ppm. 
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6.5 Terénne práce 

 Meračské práce v teréne na účely vyhotovenia geometrického plánu sú geodetické 
činnosti, potrebné na zameranie zmeny. Metódy a presnosť merania zmien a ich výsledný 
operát ustanovujú osobitné predpisy a to vyhláška ÚGKK SR č. 74/2011 Z. z. a smernica 
na meranie a vykonávanie zmien v SGI KN. [ 6 ] 

 Hranice nových pozemkov sa pred zameraním označia vo všetkých lomových 
bodoch. Ak lomové body hraníc nie sú trvalo označené, vlastník alebo iná oprávnená 
osoba pred vykonaním geodetických prác trvalo označí na svoje náklady lomové body 
novo určovaných hraníc. [ 6 ] 

 Lomové body, ktoré sú v prírode zreteľné a jednoznačne určené pevnými 
predmetmi sa považujú za trvalo označené.  [ 6 ] 

6.5.1 Rekognoskácia terénu 

 Rekognoskáciu v teréne je nutné vykonať na začiatku všetkých meračských prác. 
Po príchode na miesto bola vykonaná podrobná obhliadka na pozemkoch, pre ktoré mal 
byť geometrický plán vyhotovený a v ich najbližšom okolí. Pri prešetrovaní terénnych 
podmienok zistíme stav polohového bodového poľa v danej lokalite, vyhľadáme vhodné 
identické body a miesta pre umiestnenie nových stanovísk, z ktorých bude zmena 
zameraná. Pri rekognoskácii si všímame aj základné charakteristiky zameriavaného 
územia. Záujmové územie sa nachádza v zastavanom území obce Dolný Kubín v celku 
prehľadnom teréne. Meračské práce boli vykonané pri mimoúrovňovej križovatke ciest  I. 
triedy č. 70 a č. 59.  

 

 
Obrázok č. 17 : Záujmová lokalita [ 15 ] 
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6.5.2 Meračské siete 

 Zmeny sa merajú z bodov meračských sietí, ktorú môžu tvoriť body základného 
alebo podrobného polohového bodového poľa, pevné body a pomocné meračské         
body. [ 5 ] 

 Tvar a veľkosť meračskej siete závisí od rozsahu a tvaru zmeny, od existujúcich 
terénnych a iných podmienok ako aj od zvolenej metódy merania a dostupnej techniky. 
Body meračskej siete je nutné určiť tak, aby umožňovali jednoznačne určiť polohu 
podrobných bodov definujúcich zmenu vrátane kontroly. [ 5 ] 

 Pri meraní zmeny pre vyhotovenie konkrétneho geometrického plánu bola 
meračská sieť určená pomocou technológie GNSS metódou RTK s pripojením 
prostredníctvom mobilného telefónu na SKPOS. S využitím základnej transformácie 
prostredníctvom rezortnej transformačnej služby. Výhodou pri meraní pomocou tejto 
metódy je, že súradnice meračských bodov boli pri použitej meračskej zostave okamžite 
zaznamenané v systéme JTSK. Takýmto spôsobom boli určené súradnice bodov                 
č. 34 1929 5001, č. 34 1929 5002 a č. 34 1929 5003. Body boli stabilizované železnou 
trubkou a pre signalizáciu bol použitý drevený kolík. Rozmiestnenie bodov meračskej siete 
je uvedené na obrázku č. 18 a súradnice týchto bodov sú uvedené v tabuľke č. 3  a taktiež v 
technickej správe k ZPMZ, v prílohe č. 2. 

 

 
Obrázok č. 18: Tvar meračskej siete 
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Tabuľka č. 3: Súradnice meračských bodov 
 

 

 

 

 

6.5.2.1 Metóda RTK 

 Najvyššia presnosť využitia GPS sa dosahuje pri relatívnom meraní fázy nosnej 
vlny. Metóda Real Time Kinematics, teda kinematická metóda v reálnom čase je osobitnou 
formou relatívnych kinematických meraní. Prístrojové vybavenie pozostáva z jedného 
referenčného nepohybujúceho sa prijímača a druhého pohybujúceho sa prijímača. Oba 
uskutočňujú simultánne fázové meranie. Medzi prijímačmi je trvalé rádiové spojenie 
prostredníctvom modemov s vysokou prenosovou schopnosťou. [ 4 ] 

 Princíp RTK spočíva v okamžitom prenose odmeraných údajov referenčného 
prijímača do pohybujúceho sa prijímača prostredníctvom rádiového spojenia. Softvér, 
ktorý má v sebe zabudovaný spracováva fázové meranie, takže hneď po inicializácii sa 
z meraní prijatých z referenčného prijímača a z vlastných meraní môžu tvoriť diferencie 
a uskutočniť celkové spracovanie relatívneho určovania polohy s využitím vysielaných 
efemeríd. Oneskorenie spracovania je len niekoľko sekúnd po meraní, takže ide o prácu 
v reálnom čase. [ 4 ] 

 Najpresnejšie výsledky sa dosiahnu vtedy, ak meranie na bode trvá niekoľko minút 
a výsledné súradnice sú priemerom meraní z intervalu počas, ktorého bol prijímač na 
určovanom bode. O niečo menej presné je meranie vtedy, keď pohybujúci sa prijímač 
plynule mení svoju polohu a súradnice sú registrované okamžite. Záznam súradníc môže 
trvať v rozmedzí 0,1 s až niekoľko desiatok sekúnd. [ 4 ] 

6.5.3 Predmet merania zmien 

 Predmetom  merania zmien sú zmeny hraníc katastrálnych území, zastavaných 
území obcí, pozemkov, chránených skutočností a ich ochranných pásem a stavby. Stavba 
sa zobrazuje priemetom vonkajšieho obvodu so zemským povrchom, prípadne priemet 
vonkajšieho obvodu na zemský povrch. [ 5 ] 

 Predmetom merania sú aj prvky na určenie polohy  bodov meračských sietí 
potrebné na zameranie zmien. Ide o body podrobného polohového bodového poľa, 
pomocné meračské body a pevné body. [ 5 ] 

 

Č. bodu Y [ m ] X [ m ] T 

34 1929 5001 402 765,41 1 176 441,73 1 

34 1929 5002 402 809,69 1 176 407,24 1 

34 1929 5003 402 716,20 1 176 397,11 1 
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 Meranie zmien sa vykoná podľa ustanovení smernice na meranie a vykonávanie 
zmien v súbore geodetických informácii katastra nehnuteľnosti a to takým spôsobom, aby 
jeho výsledky boli využiteľné na vykonávanie zmien v SGI a SPI KN a na obnovu 
katastrálneho operátu. [ 5 ] 

6.5.4 Podrobné meranie zmien 

 Pri podrobnom geodetickom meraní bola použitá polárna metóda.  

 Pri polárnej metóde stanovisko prístroja a orientácia vytvárajú orientovaný polárny 
systém, v ktorom sú polohopisnými prvkami merania, uhly a dĺžky. Po scentrovaní 
a zhorizontovaní prístroja na stanovisku boli merané vodorovné smery od východiskového 
smeru a dĺžky od stanoviska prístroja po bod merania.  

 Touto metódou bola určených väčšina podrobných bodov meranej zmeny 
a zápisník meraných hodnôt je uvedený v technickej správe k ZPMZ, ktorá je súčasťou 
práce ako príloha č. 2.  

 Súčasne s podrobným meraním sa vykonala aj kontrola podrobného merania a to 
spravidla kontrolnými omernými mierami. Kontrolné meranie bolo vykonané pásmom 
a odmerané hodnoty kontrolných mier sú uvedené v meračskom náčrte.  

 Výsledky podrobného merania sa zaznamenávajú do záznamu podrobného    
merania zmien. 

6.5.5 Identický bod 

 Identické body sú jednoznačne identifikovateľné body v teréne a zobrazené na 
mape katastra, ktoré slúžia na zobrazenie a spojenie výsledku merania s obsahom mapy. 
Ako identické body možno požiť aj pevné body PPBP. [ 10 ] 

 Na obrázku č. 19 je zobrazené rozmiestnenie identických bodov, ktoré boli 
overované pri zhotovení tohto geometrického plánu.  

 

 
Obrázok č. 19: Poloha identických bodov 
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 Overenie identických bodov sa vykoná určením ich vzájomnej polohy alebo 
odmeraním vzdialenosti identického bodu od najmenej dvoch ďalších bodov, ktoré možno 
považovať za identické a porovnaním výsledku so zodpovedajúcimi údajmi 
dokumentovaných v SGI. [ 10 ] 

 V tabuľke č. 3 je vykonaný výpočet overenia identických bodov 

 

Tabuľka č. 4: Overenie identických bodov 

 

 

 Zmerané body možno považovať za identické, pretože splnili stanovené kritéria 
presnosti, ktoré sú určené pre body odpovedajúce kódu kvality podrobného bodu 1 [ 10 ]: 

o bod overíme určením súradníc v systéme JTSK priamym meraním a 
následným porovnaním s už skôr určenými súradnicami v systéme JTSK, 

o pre posúdenie identity bodu musí byť splnené kritérium presnosti,  aby 

polohová odchýlka 22 y+x=p ∆∆∆  vyhovovala kritériu 

m140=p ,∆ . 

6.6 Záznam podrobného merania zmien 

 Záznam podrobného merania zmien je výsledkom podrobného merania, ktoré je 
vykonané podľa smernice na meranie a vykonávanie zmien v SGI. Je to grafická a číselná 
dokumentácia zmeny, slúžiaca ako podklad na vyhotovenie geometrického plánu, na 
vykonanie zmien alebo opravu chyby v katastrálnom operáte. [ 5 ] 

 Obsah ZPZM [ 5 ] :   

o popisné pole, 
o meračský náčrt, 
o technickú správu. 

 ZPMZ sa vyhotovuje na predpísaných tlačivách, ktoré na lícnej strane obsahuje 
popisné pole, miesto pre vyhotovenie náčrtu a klauzulu oboznamujúcu s priebehom 
a označením nových hraníc a na rube zápisník. Základným formátom vyhotovenia je 
formát A4. Ak však rozsah zmeny vyžaduje použitie väčších rozmerov poskladá sa do 
formátu A4 tak, aby prvú stranu tvorí lícna strana s popisným poľom. Ak je potrebné 
použiť viac strán zápisníkov všetky sa spoja do jedného celku. [ 5 ] 

Y [ m ] X [ m ] Y [ m ] X [ m ]

34 1446 0001 402768,67 1176389,67 402768,58 1176389,60 0,11 VYHOVUJE
34 1825 0104 402677,32 1176389,77 402677,26 1176389,70 0,09 VYHOVUJE
34 1825 0105 402713,51 1176382,71 402713,45 1176382,63 0,10 VYHOVUJE

Č. bodu
Získané z údajov SGI Určené z merania Polohová odchýlka

p∆ m140p ,≤∆
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 Výsledky podrobného merania, ktoré sú priamo zaznamenané na pamäťovom 
médiu musia obsahovať všetky vyššie uvedené náležitosti a zápisník sa vyhotoví 
vytlačením na papier. [ 5 ] 

 ZPMZ sa číslujú priebežne v rámci katastrálneho územia v aritmetickom poradí od 
1 do 9999 a ich prehľad sa vyhotoví a vedie samostatne pre každé katastrálne územie, 
katastrálny odbor . [ 5 ] 

6.6.1 Popisné pole 

 Obsahuje [ 5 ]: 

o všeobecné údaje, 
o údaje o meraní zmeny, 
o organizačné údaje o spracovaní zmeny, 
o údaje z katastrálneho operátu pridelené na spracovanie zmeny a potvrdenie 

o ich pridelení, 
o autorizačné overenie výsledkov merania, 
o úradné overenie výsledkov merania.  

 
Obrázok č. 20: Popisné pole záznamu podrobného merania zmien [ 14 ] 
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6.6.2 Meračský náčrt 

 Obsahuje [ 5 ]: 

o kresbu doterajšieho stavu polohopisu podľa katastrálnej mapy, vykreslenú 
tenkou čierno čiarou, 

o kresba nového stavu polohopisu sa vykresľuje tenkou červenou čiarou, 
o zákres bodov polohového bodového poľa použitých na pripojenie meračskej 

siete a nachádzajúcich sa na území zobrazenom na náčrte a ich čísel, 
pevných  a ostatných bodov meračskej siete a ich čísel, vykonaný podľa 
STN 01 3410 červenou farbou. Ak bod použitý na pripojenie meračskej 
siete alebo vzdialený bod meračskej siete nie je možné zobraziť v náčrte 
vzhľadom na použitú mierku a formát, zobrazí sa schematicky zobrazením 
smeru čiarkovanou čiarou so šípkou, 

o zákres spojníc bodov meračskej siete a zámery v meračskej sieti sa zobrazia 
červenou čiarkovanou čiarou. Zobrazenie meračskej priamky alebo 
polygónovej strany má prednosť pred zobrazením zámery. Spojnica bodov 
alebo zámera, ktorá tvorí hranicu pozemkov sa nezobrazuje. 

o čísla podrobných bodov doterajšieho stavu použitých na pripojenie 
a kontrolné meranie alebo na výpočet výmer parciel, spolu s číslom náčrtu, 
z ktorého bol prevzatý, t. j. úplné čísla podrobných bodov, čiernou farbou, 

o čísla novo určovacích podrobných bodov, červenou farbou, 
o zápis kontrolných omerných a overovacích mier, čiernou farbou, 
o parcelné čísla a značky druhov pozemkov, doterajší stav sa zobrazí tenkou 

čiernou čiarou. Nový stav za zobrazí tenkou červenou čiarou, nové značky 
druhov pozemkov sa vyznačia vedľa prečiarknutých neplatných značiek 
alebo nad nové parcelné číslo, 

o ďalšie údaje potrebné na spracovanie zmeny, 
o vyznačia sa budovy,  
o vyznačenie sídelných a nesídelných názvov, 
o vyznačenie mierky náčrtu a orientácia na sever,  
o zobrazenie rámu mapového listu, ak prechádza cez náčrt. Zároveň sa 

vyznačia čísla príslušných mapových listov. 

 Ak je potrebné zobraziť aj iné skutočnosti, použijú sa mapové značky a popis podľa  
STN 01 3410 a Inštrukcie na vedenie katastra nehnuteľností I 74.20.73.40.00. Náčrt sa 
vyhotoví v takej mierke a veľkosť písmen a číslic sa zvolí tak, aby kresba bola prehľadná  
a čitateľná. Podrobnosti, ktoré nie je možné v tejto mierke zobraziť, sa zobrazia ako detail 
mimo vlastnú kresbu a vzájomné súvislosť sa označí veľkými písmenami abecedy.           
Na jednom tlačive meračského náčrtu možno zobraziť iba jednu zmenu. [ 5 ] 
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6.6.3 Technická správa 

 Technická správa ZPMZ obsahuje údaje, ktoré opisujú predmet, účel, postup 
a výsledky merania vo forme číselných a popisných údajov.  

 Obsahuje: 

o názov časti ZPMZ, 
o zoznam súradníc daných bodov v JTSK, 
o záznam z určenia súradníc – zápisník meraných veličín s výpočtom 

súradníc, 
o zoznam novourčených bodov v JTSK 
o výpočet výmer parciel a dielov, 
o výsledky overenia dosiahnutej presnosti 
o ďalšie skutočnosti súvisiace s meraním a výpočtami.   

 Vyhotovený ZPMZ je v práci uvedený ako príloha č. 2. 

6.7 Výpočtové a zobrazovacie práce 

 Pri výpočtových prácach sme z nameraných údajov určili nové polohové 
a geometrické určenie nehnuteľností vrátane výpočtu súradníc novourčených podrobných 
bodov a  výmer nehnuteľností.  

 Namerané údaje boli z pamäťového média exportované a spracované v programe 
KOKEŠ. Tu bol vykonaný výpočet súradníc podrobných bodov na základe príslušných 
matematických vzťahov odpovedajúcich danému typu úlohy.  

 

 
Obrázok č. 21: Výpočet súradníc bodov pri polárnej metóde v programe KOKEŠ 

 

 

 

 



Bc. Vladimíra Bôtošová: Geometrický plán pro rozdělení pozemku 

[Vyberte  
 

2014  46 
 

 Súradnice podrobných bodov č.  34 1929 38, 34 1929 67, 34 1929 86 – 34 1929 91 
boli určené ako priesečník priamok a ich súradnice boli vypočítané v programe KOKEŠ. 
Tieto body určujú podrobné body, ktoré vzniknú pretínaním novovzniknutých a doterajších 
hraníc parciel. 

 

 
Obrázok č. 22: Výpočet súradníc bodov určených ako priesečník priamok v programe KOKEŠ 

 

 Body č. 34 1929 92 a 34 1929 93 boli vypočítané z konštrukčných omerných mier 
odmeraných pri podrobnom meraní. 

 
Obrázok č. 23: Výpočet súradníc bodov cez konštrukčné omerné miery v programe KOKEŠ 

 

 V technickej správe k ZPMZ je uvedený výsledný zoznam súradníc         
podrobných bodov.  
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 Výmery parciel a dielov boli určené zo súradníc lomových bodov obvodu parciel.  
Na výpočet boli použité Ľ Huillierove vzorce, ktoré pre plochu s n – vrcholmi môžeme 

vyjadriť všeobecnými vzorcami ( )∑

n

1=i
1-i1+ii y-yx=P2 .  alebo ( )∑

n

1=i
1+i1-ii x-xy=P2 . .  

 
Obrázok č. 24: Výpočet výmery parcely s p. č. 788/14 v programe KOKEŠ 

 

 Rozdiel medzi výmerou vedenou v SGI a výmerou vedenou v SPI sa posudzuje 

podľa hodnoty krajnej odchýlky vypočítanej zo vzťahu: b-Pa=U mP , kde a a b sú 

koeficienty zohľadňujúce mierku mapy a P je výmera parcely evidovaná v SPI. Ak tieto 
podmienky nie sú splnené vykoná odbor katastrálneho úradu opravu. [ 10 ] 

 Výsledné výmery parciel, ako aj body tvoriace hranicu parcely sú uvedené 
v technickej správe k ZPMZ v prílohe č. 2. 

 Na základe meračského náčrtu, ktorý bol črtaný súčasne s meraním bola 
vyhotovená kresba nového stavu katastrálnej mapy. Grafické spracovanie bolo taktiež 
vyhotovené v programe KOKEŠ. Do pôvodného stavu katastrálnej mapy, ktorá bola 
poskytnutá ako podklad k vyhotoveniu geometrického plánu bol vykreslený návrh zmien, 
pre ktoré mal byť geometrický plán vyhotovený. Pre každú novovzniknutú parcelu sa 
vyznačili jej lomové body, tvoriace novú hranicu. Priradilo sa jej nové parcelné číslo, 
určené katastrálnym úradom a pridelila sa značka druhu pozemku. Z takto vytvorenej 
kresby bolo následne vyhotovené grafické  znázornenie doterajšieho stavu nehnuteľnosti 
a návrh zmien v geometrickom pláne a v zázname podrobného merania zmien, podľa zásad 
určených smernicou na vyhotovovanie geometrických plánov a vytyčovanie hraníc 
pozemkov a smernicou na meranie a vykonávanie zmien v SGI KN.  

 Definitívne zákresy zmien podľa overených geometrických plánov vykoná 
katastrálny odbor okresného úradu súčasne so zápisom zmien do súboru popisných 
informácií z úradnej povinnosti. [ 6 ] 
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 V katastrálnych územiach, kde je spravovaná katastrálna mapa len v elektronickej 
forme v stanovených vrstvách a štruktúre sa definitívny zákres zmien je vykoná 
aktualizáciou príslušných súborov. [ 6 ] 

 Výpočtové a zobrazovacie práce sa vykonávajú podľa vyhlášky ÚGKK SR            
č. 74/201 Z. z., inštrukcie na meranie a vykonávanie zmien v súbore geodetických 
informácií a zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 
v znení neskorších predpisov. [ 6 ] 

6.8 Elektronické podklady na aktualizáciu 

 Ceruzkový zákres v súčasnosti nahradil vektorový geodetický podklad VGP vo 
výmennom formáte, ktorý slúži na aktualizáciu súboru geodetických informácii a taktiež 
na zákres nového stavu. Súbor popisných informácii sa aktualizuje prostredníctvom súboru 
vo výmennom formáte XML. 

6.8.1 Vektorový geodetický podklad 

 Obsah a formu podkladov na aktualizáciu súboru geodetických informácií katastra 
nehnuteľností v katastrálnych územiach, v ktorých je spravovaná nečíselná vektorová 
katastrálna mapa stanovuje usmernenie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 
republiky č. USM_UGKK SR_10/2013, zo dňa 19. 04. 2013. 

 VGP implementovaný je tvorený úplným obsahom celých nových a zmenených 
objektov VKMn. Súradnice nových podrobných bodov určených prostredníctvom GNSS 
v ETRS-89 sa na účely katastra transformujú základnou transformáciou do S-JTSK. 
Informácie o spôsobe použitia základnej transformácie sa uvedú v technickej správe 
ZPMZ. 

 VGPi sa zhotovuje v rozsahu parciel, ktoré sú predmetom nového stavu registra 
„C“ výkazu výmer a okolitých parciel pôvodného stavu mapy, ktoré je potrebné pripojiť na 
zmenený obsah mapy. VGPi v rozsahu parciel, ktoré sú predmetom nového stavu registra 
„C“ výkazu výmer má ku všetkým lomovým bodom vo vrstve KLADPAR priradené číslo 
bodu a kód kvality T=1 až T=3. Body na hraniciach okolitých parciel pôvodného stavu 
mapy, ktoré ešte neboli číselne určené majú kód kvality T=5. Ich poloha v mape sa na 
styku s novými a zmenenými parcelami prispôsobí parcelám nového stavu registra „C“ 
výkazu výmer. 

 Ak lomové body na hraniciach parciel, ktoré sú predmetom nového stavu registra „C“ 
výkazu výmer ešte neboli číselne určené, určia sa s v S-JTSK S kódom kvality bodu T = 1 
alebo T = 2. 

 Súradnice podrobných bodov z predchádzajúcich meraní možno použiť pri tvorbe 

VGPi, pretože je splnené kritérium m240≤p ,∆ . 
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 Súbor VGPi má označenie „dk1929kn_i.vgi“ , kde „dk“ je dvojpísmenová skratka 
katastrálneho územia Dolný Kubín a „1929“  je číslo príslušného ZPMZ a tento súbor je 
uvedený v prílohe č. 3. 

6.8.2 Elektronický výkaz výmer 

 Usmernenie úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky                              
č. USM_UGKK SR_11/2013, zo dňa 19. 04. 2013 ustanovuje elektronické podklady na 
aktualizáciu súboru popisných informácií. 

 Výkaz výmer vo formáte XML je platný, ak je správne štruktúrovaný a zároveň 
spĺňa 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. 

 Poznámky uvedené v geometrickom pláne sa vo výmennom formáte uvádzajú 
v rozsahu do 500 znakov. Pri väčšom počte znakov sa poznámka uvedie v súbore TXT 
alebo PDF. 

 Súbor výkazu výmer geometrického plánu má označenie „dk1929.XML“, kde 
„dk“ je dvojpísmenová skratka katastrálneho územia Dolný Kubín a „1929“ je číslo 
príslušného ZPMZ. Ukážka elektronického podkladu pre aktualizáciu SPI k vyhotovenému 
geometrickému plánu je v práci uvedená ako príloha č. 4.  

6.9 Programové vybavenie 

 Na spracovanie geometrického plánu bol použitý program KOKEŠ verzia 7.25. Ide 
o komplexný geodetický programový systém, ktorý poskytuje množstvo špecializovaných 
nadstavieb. Jednou z nich je aj nadstavba GPL, v ktorej sa vyhotovuje geometrický. Táto 
komplexná nadstavba riešiaca problematiku geometrických plánov a to tak grafickú časť, 
ako aj výpočtovú časť vrátane tvorby výstupných formulárov. Ďalej umožňuje 
transformácie a generovanie výkresov ako aj editáciu a generovanie výkazu výmer, 
zápisníkov, vektorového geodetického podkladu a XML. Nadstavba poskytuje kontrolu 
spracovaných výsledkov. Použitie aplikácie GPL výrazne urýchľuje vyhotovenie 
geometrického plánu. Do programu možno z univerzálneho meracieho prístroja 
importovať údaje z meraní v teréne a pokračovať v ich spracovaní. Systém obsahuje všetky 
geodetické meračské aj konštrukčné úlohy a umožňuje vyrovnanie výsledkov metódou 
najmenších štvorcov. [ 17 ]  
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7 Overenie geometrického plánu 

 Pre potreby katastra nehnuteľností sa používa len autorizačne overený geometrický 
plán fyzickou osobou, ktorá má na to osobitnú odbornú spôsobilosť a úradne overený      
odborom okresného úradu vykonávajúcim štátnu správu na úseku katastra nehnuteľností. 

7.1 Autorizačné overenie geometrického plánu 

 Autorizačné overenie geometrického plánu vykonáva autorizovaný geodet a 
kartograf, prípadne znalec v odbore geodézie a kartografie pri vykonávaní znaleckej 
činnosti, ak má na to osobitnú odbornú spôsobilosť. 

 Autorizovaný geodet a kartograf, prípadne znalec v odbore geodézie a kartografie 
pred autorizačným overením geometrického plánu preskúma, či kvalita a presnosť 
meračských, zobrazovacích a výpočtových prác, ako aj ďalšie náležitosti geometrického 
plánu vyhovujú predpisom. Týmto overením preberá autorizovaný geodet a kartograf 
spoluzodpovednosť za obsahovú úplnosť, za správnosť údajov doterajšieho a novo 
navrhovaného stavu, za náležitosti a predpísanú presnosť meračských, výpočtových a 
zobrazovacích prác, za správnosť vyhotovenia geometrického plánu v elektronickej forme 
a jeho súlad s výstupmi na papierovom médiu, za správnosť očíslovania nových pevných 
bodov PBPP, novo navrhovaných parciel a záznamu podrobného merania zmien. 

 Autorizačné overenie sa vykoná podľa smerníc S 74.20.73.43.00 na všetkých 
prvopisoch geometrického plánu a na zázname podrobného merania zmien. 

 Katastrálny odbor okresného úradu umožní pred autorizačným overením 
geometrického plánu autorizovanému geodetovi a kartografovi, v priestoroch na to 
určených, prekontrolovanie ceruzkového zákresu v katastrálnej mape, prípadne vykonanie 
kontrolného kartometrického merania na iných grafických podkladoch, ako aj kontrolu 
údajov uvedených v doterajšom stave výkazu výmer.  

 [ 6 ] 

7.2 Úradné overenie geometrického plánu 

 Geometrický plán sa predkladá na úradné overenie katastrálnemu odboru okresného 
úradu, v ktorého obvode sa nachádzajú dotknuté nehnuteľnosti a to najmenej v štyroch 
vyhotoveniach, pričom jeden prvopis ostáva na katastrálnom odbore okresného úradu. 

 Všetky vyhotovenia geometrického plánu predložené na úradné overenie musia byť 
autorizačne overené. 
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 Vyhotoviteľ geometrického plánu predkladá na úradné overenie spolu s 
geometrickým plánom: 

o záznam podrobného merania zmien, 
o výsledný operát zriaďovania novourčených bodov PBPP, ak tieto boli 

zriaďované, 
o zoznam súradníc novourčených podrobných bodov, 
o výpočet výmer parciel a ich dielov, 
o oznámenie o nedostatkoch zistených na geodetických bodoch, ktoré boli 

potrebné na zameranie zmeny a neboli nájdené, prípadne boli poškodené, 
resp. zničené. 

 V katastrálnych územiach, ktoré určí katastrálny odbor okresného úradu, sa okrem 
podkladov uvedených vyššie predkladá na dohovorenom pamäťovom nosiči aj 
geometrický plán v elektronickej forme v stanovenej štruktúre, vrstvách a výmennom 
formáte. 

 Katastrálny odbor okresného úradu pred úradným overením geometrického plánu 
preskúma súlad východiskových údajov KN uvedených v geometrickom pláne s platnými 
údajmi KN ku dňu úradného overenia, súlad označenia nových parciel s pridelenými 
parcelnými číslami, ceruzkový zákres novo navrhovaného stavu do katastrálnej mapy, 
prípadne preskúma ďalšie náležitosti, presnosť alebo vykoná kontrolné merania. Ak sa 
vyhotovuje geometrický plán v S-JTSK, katastrálny odbor okresného úradu vykoná v 
primeranom rozsahu kontrolu meraných omerných mier novým prepočtom zo súradníc 
podrobných bodov, kontrolu výpočtu súradníc nových lomových bodov ležiacich na 
priamke medzi pôvodnými bodmi, prípadne vykoná ďalšie kontrolné činnosti. Ak sa 
predkladá geometrický plán aj na pamäťovom nosiči, jeho kontrola sa vykoná 
v podmienkach používaného interaktívneho grafického systému. 

 Ak katastrálny odbor okresného úradu zistí nesúlad východiskových údajov KN 
uvedených v geometrickom pláne s platnými údajmi KN, nesúlad označenia nových 
parciel s  pridelenými parcelnými číslami, alebo iné nedostatky, vráti geometrický plán s 
dokumentáciou a s protokolom o kontrole obsahujúcim zistené nedostatky vyhotoviteľovi 
bez úradného overenia. Dátum vrátenia sa vyznačí do registra overených geometrických 
plánov. 

 Ak je geometrický plán vyhotovený v súlade s príslušnými predpismi, zamestnanec 
katastrálneho odboru okresného úradu, ktorý má osobitnú odbornú spôsobilosť, 
geometrický plán v príslušnej časti popisného poľa plánu v mene katastrálneho odboru 
okresného úradu úradne overí doložkou “Úradne overené podľa § 9 zákona NR SR č. 
215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii”, menom, priezviskom, svojím podpisom, dátumom 
a odtlačkom okrúhlej pečiatky katastrálneho odboru okresného úradu, ako aj číslom podľa 
registra overených geometrických plánov na všetkých exemplároch geometrického plánu. 

  



Bc. Vladimíra Bôtošová: Geometrický plán pro rozdělení pozemku 

[Vyberte  
 

2014  52 
 

 Ak geometrický plán v novom stave výkazu výmer obsahuje menej ako dvadsaťpäť 
novovytvorených parciel alebo v zmenách výkazu výmer je riešených menej ako 
dvadsaťpäť dielov, príp. ak ide o plán na líniové stavby kratšie ako 1,5 km a ak je v súlade 
s príslušnými predpismi, katastrálny odbor okresného úradu geometrický plán úradne overí 
v termíne do 7 pracovných dní odo dňa podania geometrického plánu. Inak ho v tejto 
lehote vráti.  

 Po odstránení nedostatkov uvedených v protokole o kontrole, resp. po doplnení 
geometrického plánu a po jeho opätovnom predložení na úradné overenie a ak nie sú 
zistené ďalšie nedostatky, katastrálny odbor okresného úradu úradne overí geometrický 
plán v skrátenej lehote. 

 Úradné overenie geometrického plánu katastrálnym odborom okresného úradu je 
správny úkon, ktorý sa spoplatňuje podľa zákonu NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych 
poplatkoch v znení neskorších predpisov. 

 [ 6 ] 

Obrázok č. 25: Časť popisného poľa GP pre autorizačné a úradné overenie [ 14 ] 
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8 Záver 

 Zadaním mojej práce bolo vyhotovenie geometrického plánu na rozdelenie 
pozemkov. K ich rozdeleniu došlo z dôvodu výstavby čerpacej stanice, pre ktorú bol 
vyhotovený geometrický plán na zameranie stavieb p. č. 788/11, 787/12-14, 788/13-16, 
788/4, spevnenej betónovej plochy p. č. 788/1 a parkovej plochy  p. č. 788/12 pre vydanie 
kolaudačného rozhodnutia.  

 Spracovanie konkrétneho geometrického plánu prebiehalo v niekoľkých etapách. 
Prvou bolo získanie potrebných podkladov pre spracovanie a to údaje zo súboru popisných 
informácii a zo súboru geodetických informácii. Podklady boli poskytnuté katastrálnym 
odborom okresného úradu v Dolnom Kubíne vo výmenných formátoch. Ďalším postupom 
bolo zameranie zmeny na danom území. Samotným meračským práca predchádzala 
podrobná rekognoskácia terénnych podmienok, ktorá je dôležitou súčasťou všetkých 
geodetických prác. Súradnice body meračskej siete, z ktorých boli zmeny merané  boli 
určené technológiou GNSS pomocou metódy RTK prostredníctvom základnej 
transformácie cez rezortnú transformačnú službu. Podrobné body, reprezentujúce zmeny, 
boli merané pomocou polárnej metódy. Posledným krokom pri vyhotovení plánu bolo 
spracovanie nameraných údajov. Toto možno rozdeliť na dve časti. Prvou je výpočtová, 
ktorá pozostáva z výpočtu súradníc podrobných bodov a výmer parciel a dielov. Druhou 
časťou je zobrazenie nového stavu katastrálnej mapy do získaného podkladu. Z takto 
vyhotovených podkladov sa vyhotoví grafické znázornenie pre geometrický plán 
a meračský náčrt záznamu podrobného merania zmien.  

 Výsledným elaborátom práce je geometrický plán a záznam podrobného      
merania zmien.   

 Vyhotovený geometrický plán a všetky jeho náležitosti spĺňajú všetky platné 
právne predpisy, smernice a usmernenia tak, aby mohol slúžiť ako podklad pre listiny 
alebo právne úkony určujúce vlastnícke práva. Geometrický plán po jeho autorizačnom 
a úradnom overení bude slúžiť pre potreby objednávateľa ako podklad pre vydanie 
kolaudačného rozhodnutia, na zápis nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností, ale taktiež na 
aktualizáciu údajov katastra.   
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