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Anotácia 

Cieľom diplomovej práce bolo vyhotovenie geometrického plánu pre rozdelenie 

pozemku a určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam v katastrálnom území Fačkov. 

Prácu je možné rozdeliť na teoretickú a praktickú časť. V úvode teoretickej časti som sa 

zaoberala historickým vývojom katastra nehnuteľností a jeho mapami. Druhou súčasťou 

boli teoretické poznatky o geometrickom pláne, postupe jeho vyhotovenia a taktiež aj 

poznatky o meraní zmien pre účely katastra nehnuteľností. V praktickej časti bolo opísané 

vyhotovenie geometrického plánu a záznamu podrobného merania zmien v zadanom 

katastrálnom území s uvedením postupu meračských prác v teréne a postupu vyhotovenia 

grafickej a písomnej časti. 

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

vektorová katastrálna mapa, GNSS, RTK, SKPOS 

Summary 

The aim of the thesis was to create a geometrical plan how to divide an estate and 

how to determine owner’s right as to the real estate in a cadastral area of Fačkov. The 

thesis is possible to divide into a theoretical and a practical part. In the introduction of the 

theoretical part I dealed with a historical development of the cadastral real estate and its 

maps. The second part was theoretical knowledge about geometrical plan, proceeding of its 

drawing up and so the knowledge about measuring of changes for the purpose of cadastral 

real estate. In the practical part there was described drawing up of geometrical plan and 

record of detailed measurement of changes in assigned cadastral area together with 

introduction of the method of measuring works in terrain and method of drawing up of 

graphic and written part. 

Key words:  geometrical plan, record of detailed measurement of changes,         

no numbered vector cadastral map, GNSS, RTK, SKPOS  
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Zoznam použitých skratiek 

GP  geometrický plán 

ZPMZ  záznam podrobného merania zmien 

KN  kataster nehnuteľností 

S-JTSK systém jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej 

VKM  vektorová katastrálna mapa 

SGI  súbor geodetických informácii 

SPI  súbor popisných informácii 

ÚGKK SR Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

ZPBP  základné polohové bodové pole 

PPBP  podrobné polohové bodové pole 

RTK  real time kinematic – kinematická metóda v reálnom čase 

GNSS  globálne navigačné satelitné systémy 

GPS  globálny lokalizačný systém 

SKPOS Slovenská priestorová observačná služba 
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1 Úvod  

Cieľom mojej práce bolo spracovanie geometrického plánu pre rozdelenie pozemku 

a určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam v katastrálnom území Fačkov. Toto 

katastrálne územie spadá pod pôsobnosť katastrálneho odboru Žilinského kraja, okresného 

úradu Žilina.  

Geometrický plán bol vyhotovený v septembri 2013 podľa noriem platných na území 

Slovenskej republiky v súlade so Zákonom č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a 

zápisoch vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam - katastrálnym zákonom a s 

Vyhláškou č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva katastrálny zákon.      

Pre meranie boli využité služby Slovenskej priestorovej observačnej služby 

a technológia Globálnych navigačných satelitných systémov. V teréne bol použitý 

dvojfrekvenčný GPS+ prijímač TOPCON HiPer+ s dátovým kontrolérom TOPCON       

FC-200.   
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2 Historický vývoj katastra nehnuteľností 

Slovenská republika bola do roku 1918 súčasťou Rakúsko – Uhorska. Preto je 

história katastra nehnuteľností bezprostredne spätá z historickým vývojom tohto štátu. 

Pojem kataster chápeme ako nástroj štátu na zabezpečenie výberu daní a iných poplatkov 

z pôdy alebo stavieb. Z tohto dôvodu vznikla potreba presného zamerania pozemkov. 

V tomto období boli vykonané prvé úradné súpisy pôdy pre daňové účely. V rokoch 1654 

až 1748 vznikali súpisy rustikálnej pôdy tzv. Prvá a Druhá berná rula. Základnou 

jednotkou bol dvorec – usadlosť, ktorého sa týkali daňové povinnosti. Od roku 1706 

podliehala súpisu nie len poddanská pôda, ale aj panská – dominikánska pôda. V rokoch 

1744 až 1756 nariadila Mária Terézia vykonať súpis pôdy na celom území monarchie a po 

jeho ukončení bol nazvaný Tretia a neskôr Štvrtá berná rula [4].  

Tieto všetky daňové systémy boli len súpismi a písomnými dokumentmi, 

výnimočne grafickými náčrtkami, ale vôbec nie mapami. Preto Jozef II. nariadil patentom 

z roku 1785 vymeriavanie a zobrazovanie všetkých úrodných pozemkov a ostatných 

terénnych realít. Jeho cieľom bolo zaviesť vo všetkých častiach monarchie jednotný 

daňový systém. Územnou jednotkou zobrazenia bola katastrálna obec a každý pozemok 

bol označený tzv. topografickým číslom. Výsledky boli spracované vo forme 

polohopisných náčrtov pre každý hon. Meranie bolo realizované z malého do veľkého, čím 

dochádzalo k veľkým nepresnostiam a nezrovnalostiam. Tento kataster označujeme ako 

Jozefínsky kataster, ktorý obsahuje súpisy, ocenenia, daňové výťažky, ostatné písomnosti a 

hlavne polohopisné náčrty. Aj keď bol v roku 1790 zrušený Leopoldom II., stal sa 

podkladom pre stabilný kataster [4]. 

Cisár František II. patentom o pozemkovej dani z dňa 23. decembra 1817 nariadil 

vybudovať systém, ktorý mal byť stálym podkladom na vyberanie daní, preto ho nazvali 

Stabilný kataster. Mal byť vybudovaný pre celé územie monarchie, avšak kvôli veľkému 

odporu uhorskej šľachty, ale aj pre nedostatok odborníkov sa na území Uhorska 

nerealizoval. Vzorom Stabilného katastra bol Milánsky kataster. Bol to prvý kataster 

založený na technických základoch. Základom boli katastrálne mapy, ktoré sa mali 

vyhotoviť jednotným spôsobom pre celé územie monarchie a mali slúžiť potrebám 



Bc. Katarína Pekná: Geometrický plán pro rozdělení pozemku a určení vlastnických práv  

 k nemovitostem v k. ú. Fačkov 

2014  12 

 

zdaňovania, verejnej správy, technickým potrebám a k tvorbe máp menších mierok. 

Geometrickým podkladom mala byť trigonometrická sieť, pribudla teda úloha vykonať 

novú trianguláciu. Technickým základom boli zobrazovacie sústavy, ktorých bolo desať. 

Sedem pre Rakúsko a tri pre územie Uhorska – Sv. Štefanská, Gustenbergska 

a Budapeštianska zobrazovacia sústava (pre územie dnešného Slovenska). Stabilný kataster 

bol vybudovaný v plnom rozsahu v rakúskej časti monarchie vrátane Čiech a Moravy [4].  

Na základe cisárskeho patentu  o pozemkovej dani bol v roku 1849 v Uhorsku 

zavedený Pozemkový kataster (stabilný). Nastalo zdanenie šľachty a zrušenie poddanstva. 

Bolo dočasne vyhlásené daňové provizórium na dočasný výber daní, kým sa nedobuduje 

pozemkový kataster. Vychádzalo sa z účelových máp alebo konkretuálnych máp. 

Konkretuálne mapy daňového provizória nemali parcelné čísla a neboli pripojené na 

trigonometrickú sieť. Vyhotovovali sa v mierkach 1:3 600 až 1:28 800. Bola použitá 

trigonometrická sieť v bezprojekčnom súradnicovom systéme, ktorá mala veľké 

nedostatky. Jedným z nedostatkov bol ten, že sieť bola počítaná podľa zásad rovinnej 

trigonometrie. Napriek tejto skutočnosti sa podrobné meranie vykonávalo 

v Budapeštianskom súradnicovom systéme.  Popri pôvodných katastrálnych mapách začali 

vznikať aj provizórne mapy, tzv. konkretuálne mapy stabilného katastra, v mierkach       

1:7 200 až 1:28 800 [4].  

Po rakúsko-uhorskom vyrovnaní v roku 1867, kedy Uhorsko získalo samostatnosť, 

sa práce spomalili až utlmili vplyvom odchodu odborníkov z rakúskej časti monarchie.  

V budovaní pozemkového katastra sa pokračovalo po roku 1875. Zákonom 

o úprave pozemkovej dane bol v roku 1875 vytvorený Definitívny kataster. Prevzali sa 

pôvodné katastrálne mapy a aktualizovali sa písomné operáty vrátane nového ocenenia 

pozemkov. Definitívny kataster sa zdokonaľoval reambuláciou pôvodných máp a taktiež 

krajinským vymeriavaním (dnešné mapovanie). V nasledujúcom období sa vykonala 

revízia katastra a prechod na metrickú mieru, avšak len u písomných operátov. Mapy sa na 

Slovensku vyhotovovali v siahových mierkach v stereografickom súradnicovom systéme. 

Mapy vyhotovené v tomto systéme majú veľké skreslenie, preto sa prestali vyhotovovať. 

V roku 1908 bol zavedený nový súradnicový systém v konformnom všeobecnom 
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valcovom zobrazení. Vo Faschingovom systéme sa mapovalo na Slovensku až do roku 

1924 [4]. 

V rokoch 1909 až 1913 bol vydaný zákon o revízii a úprave katastra v Uhorsku na 

základe nesúladu medzi katastrálnou mapou a písomným operátom. Bol založený nový 

písomný operát pre každú obec. Začína sa nové oceňovanie pozemkov [4].  

Na začiatku prvej svetovej vojny sa rozpadá Rakúsko – Uhorsko, vzniká 

Československá republika. Úloha bola vybudovať jednotný pozemkový kataster. 

Podmienky na budovanie tohto katastra určil Katastrálny zákon č. 177/1927 Zbierky 

zákonov. Mapy vzniknuté podľa tohto zákona sa nazývali mapami československého 

pozemkového katastra alebo mapy vyhotovené podľa Návodu A. Súčasťou úlohy 

vybodovania jednotného pozemkového katastra bolo nutné vybudovať novú katastrálnu 

trigonometrickú sieť, založiť kataster, sceľovať pozemky, zabrániť rozdrobovaniu 

pozemkov a zakladať vložky pozemkovej knihy. Tento zákon nahradil dovtedy všetky 

platné katastrálne záväzné právne predpisy a interné predpisy. Katastrálne mapy sa 

zhotovovali v mierke 1:2 000, v niektorých zastavaných územiach v mierke 1:1 000, 

výnimočne 1:500, lesné priestory 1:4 000. Podľa návrhu   Ing. Josefa Křováka bolo použité 

dvojité konformné kužeľové zobrazenie vo všeobecnej polohe. Pre celé územie 

Československa bol stanovený jednotný súradnicový systém. Osou X je obraz 

kartografického poludníka λ = 42°30´ východne od Ferra, os Y je kolmica vedená 

počiatkom systému smerom na západ, čo je aj kladným zmyslom tejto osi, kladný zmysel 

osi X je na juh. Geodetickým základom je Československá jednotná trigonometrická sieť 

katastrálna (JTSK) na Besselovom elipsoide. Mapové diela v súradnicovom systéme JTSK, 

vytvorené číselným meraním v mierkach 1:1 000 a 1:2 000, vyhovujú katastrálnym 

nárokom aj dnes. Časť týchto máp má v súčastnosti podobu číselnej vektorovej katastrálnej 

mapy, získanej v procese obnovy katastrálneho operátu skrátenou formou [4].  

V tej časti územia, kde neboli mapy vyhotovené v S-JTSK, sa od roku 1956 začali 

vytvárať mapy Jednotnej evidencie pôdy, nazývané pozemkové mapy. Tvorba máp 

Jednotnej evidencie pôdy sa zrealizovala prevzatím, úpravou a doplnením máp 

pozemkového katastra. Tam, kde neexistovali tieto mapy, vyhotovili sa tzv. náhradné 
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mapy Jednotnej evidencie pôdy fotogrametricky, s využitím vojenských leteckých snímok. 

Takto vyhotovené mapy plnili funkciu pozemkových máp aj v novom evidenčnom 

systéme, Evidencii nehnuteľností, ktorá nahradila Jednotnú evidenciu pôdy od roku 1964. 

V časovom rozmedzí rokov 1962 až 1986 sa mapy najhoršej kvality v rámci vládou 

schválenej akcie budovania a obnovy mapového fondu máp veľkých mierok postupne 

nahrádzali mapami technicko-hospodárskeho mapovania a Základnou mapou veľkej 

mierky [4].   

Po osamostatnení sa Slovenskej republiky v roku 1993 má základná mapa 

označenie Základná mapa Slovenskej republiky veľkej mierky, ktorej prioritné využívanie 

je pre účely katastra. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Zb. z. 

o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam zobrazuje 

súčasnú spoločenskú a ekonomickú realitu vo vzťahu k nehnuteľnostiam. Katastrálny 

zákon definuje kataster nehnuteľností ako geometrické určenie, súpis a popis 

nehnuteľností. Súčasťou katastra sú údaje o právach k týmto nehnuteľnostiam, a to o 

vlastníckom práve, záložnom práve, vecnom bremene a o predkupnom práve, ak má mať 

účinky vecného práva, ako aj o právach vyplývajúcich zo správy majetku štátu, zo správy 

majetku obcí, zo správy majetku vyšších územných celkov, o nájomných právach k 

pozemkom, ak nájomné práva trvajú alebo majú trvať najmenej päť rokov. Kataster tvoria 

katastrálne operáty usporiadané podľa katastrálnych území [4].  
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3 Mapy katastra nehnuteľností 

Mapami katastra sú mapy určeného operátu a katastrálne mapy. Sú súčasťou súboru 

popisných informácii katastra nehnuteľností. Delia sa podľa spôsobu a formy ich 

vyhotovenia. 

Katastrálna mapa je polohopisná mapa veľkej mierky, ktorá zobrazuje prvky 

evidované v katastrálnom operáte. Môže existovať v analógovej forme, v digitálnej forme, 

alebo v oboch súčasne. Pozemky sa zobrazujú v katastrálnej mape priemetom svojich 

hraníc do zobrazovacej roviny. Označené sú parcelnými číslami a značkou druhu 

pozemku. Stavby sa zobrazujú priemetom ich vonkajšieho obvodu do zobrazovacej roviny 

[3].  

Mapa určeného operátu je najvhodnejším operátom zobrazujúcim hranice pôvodných 

pozemkov. Sú na nej zobrazené pozemky vymedzené vlastníckymi hranicami v nájme 

fyzických a právnických osôb a sú zlúčené do väčších celkov. Ide o parcely registra E KN. 

Môže existovať v analógovej forme, v digitálnej forme, alebo v oboch súčasne [3]. 

Podľa spôsobu vyhotovenia, teda spôsobu zaznamenania a zobrazenia prvkov obsahu 

mapy, ich delíme na číselné a nečíselné mapy katastra. Číselnou mapou rozumieme mapu 

veľkej mierky spracovanú na podklade číselných meračských údajov, ktoré sú 

dokumentované a umožňujú obnovu originálu mapy pri jeho strate alebo zničení. Býva 

vyhotovovaná priamym meraním alebo fotogrametricky. Nečíselná mapa je taktiež mapa 

veľkej mierky vyhotovená bez zaznamenania číselných údajov. Je vyhotovená priamym 

zobrazením zemského povrchu na papier metódou meračského stola. 

Podľa formy vyhotovenia, teda podľa druhu média, na akom sú zaznamenané, 

kategorizujeme mapy katastra na analógové a digitálne. Analógovou mapou je mapa 

veľkej mierky používaná pre potreby katastra, ktorej obsah je zobrazený na papieri alebo 

na fólii, bez ohľadu na spôsob alebo dobu jej vyhotovenia. Digitálne mapy delíme podľa 

spôsobu vyjadrenia, uloženia a usporiadania prvkov na mapy v rastrovej alebo vektorovej 

forme. Sú výsledkom zobrazenia číselného záznamu obsahu a konštrukčných prvkov 
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mapy. Záznam vzniká spracovaním meraných dát alebo digitalizáciou existujúcej mapy. 

Býva uložený na pamäťových počítačových médiách. 

Pod pojmom aktuálna mapa rozumieme platnú katastrálnu mapu alebo platnú mapu 

určeného operátu.  

Vektorová mapa je mapa, ktorej každý zo zobrazených prvkov má veľkosť, smer 

a orientáciu. Vzniká vektorizáciou, čiže prepracovaním alebo úpravou pôvodnej 

analógovej alebo digitálnej mapy v rastrovom tvare na vektorový tvar.  

Vektorovou katastrálnou mapou je katastrálna mapa v digitálnej forme vo vektorovom 

tvare. Má určenú presnosť, je uložená v súboroch so stanovenou štruktúrou 

a v stanovenom formáte na pamäťovom médiu. Číselná vektorová katastrálna mapa VKMč 

vznikne, ak je podkladom na digitalizáciu a spracovanie vektorového tvaru číselná mapa 

alebo mapa vyhotovená priamo v digitálnej forme. Kvalita a presnosť číselnej vektorovej 

katastrálnej mapy zodpovedá kvalite a presnosti podkladov, z ktorých vznikla. Ak je 

podkladom na digitalizáciu a spracovanie do vektorového tvaru nečíselná mapa, vznikne 

nečíselná vektorová katastrálna mapa VKMn. Jej kvalita a presnosť zodpovedá kvalite 

a presnosti podkladových máp.   

Mapu určeného operátu v digitálnej forme vo vektorovom tvare označujeme ako 

vektorová mapa určeného operátu. Vznikla digitalizáciou analógovej mapy vyhotovenej 

grafickou meračskou metódou v nedekadickej – siahovej mierke. Uložená býva na 

pamäťovom médiu. V súčasnosti sa prevažne tvorí v rámci Registrov obnovenej evidencie 

pozemkov – ROEP.   
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4 Geometrický plán 

 Geometrickým plánom sa graficky znázorňujú nehnuteľnosti, ktoré vznikli 

rozdelením alebo zlúčením nehnuteľností. Vyjadruje sa ním stav nehnuteľnosti pred 

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

pozemkov a ďalších údajov. Je aj grafickým zobrazením vecného bremena k časti 

pozemku [1].  

Geometrický plán je technickým podkladom právnych úkonov, verejných listín 

a iných listín, slúžiaci aj ako podklad na vklad a záznam práv k nehnuteľnostiam spolu 

s nájomnými právami. Slúži na zápis zmeny údajov KN. Je podkladom na obnovenie 

lomových bodov hraníc pozemkov alebo katastrálnych území vytyčovaním v teréne, 

pokiaľ bol podkladom na zmenu v súbore geodetických informácií. GP sa taktiež môže 

použiť ako podklad na právne úkony, ak sú údaje doterajšieho stavu vo výkaze výmer 

geometrického plánu zhodné s údajmi platných  výpisov z KN [1].  

Geometrický plán sa vyhotovuje na základe výsledkov geodetických prác. Môžu ho 

vyhotoviť katastrálne odbory okresných úradov, právnická alebo fyzická osoba, ktorá má 

spôsobilosť vykonávať geodetické a kartografické činnosti. Postup vyhotovenia 

geometrického plánu upravujú smernice 74.20.73.43.00 - Smernice na vyhotovovanie 

geometrických plánov a vytyčovanie hraníc pozemkov. Pre potreby katastra sa používa len 

GP autorizačne overený fyzickou osobou, ktorá má na to osobitnú odbornú spôsobilosť 

a oprávnenie udelené podľa osobitného predpisu, a úradne overený katastrálnym úradom. 

Úradné overenie realizuje poverený pracovník katastrálneho úradu, ktorému bola udelená 

osobitná odborná spôsobilosť [1].  

Vyhotovuje sa na predpísaných tlačivách v predpísanej forme. Musí byť dobre 

čitateľný, vyhotovený trvanlivým záznamom na kvalitnom papieri a predpísanými farbami. 

Pokiaľ je GP vyhotovený v prostredí výpočtovej techniky, výstupy musia taktiež zhodné 

s prepísanými tlačivami, formátom, úpravou a obsahom. Možno ho zhotoviť pre viac 

účelov súčasne v tom prípade, ak to neodporuje definovanej technológii vyhotovovania 

[1].  
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4.1 Účel vyhotovovania geometrických plánov 

 GP je technickým podkladom [1]: 

o  právnych úkonov, spisovania zmlúv a verejných listín, ktoré podľa zákona 

potvrdzujú právne vzťahy k nehnuteľnostiam v KN,  

o  vykonávania zmien v KN, 

o  obnovenia lomových bodov hraníc pozemkov v teréne vytyčovaním, ak bol 

GP podkladom na vykonanie zmeny v KN.  

GP sa vyhotovuje hlavne za účelom[1]: 

o  rozdelenia nehnuteľností, 

o  úpravy hranice nehnuteľností, 

o  určenia vlastníckych práv k nehnuteľnostiam v KN, 

o  zamerania stavby a ako podklad k vydaniu kolaudačného rozhodnutia, 

o  zamerania rozostavanej stavby, 

o  priznania práv k časti nehnuteľnosti, 

o  vymedzenia zmien v poľnohospodárskom pôdnom fonde a lesnom pôdnom 

fonde, 

o  zmeny hranice katastrálneho územia, hranice obce, príp. hranice okresu,  

o  zlúčenia nehnuteľností, 

o  obnovenia hraníc pôvodných pozemkov alebo ich častí, 

o  pozemkových úprav, 

o  rozdelenia pôvodných nehnuteľností, ktoré sú v katastrálnej mape 

a v údajoch o parcelách registra C súboru popisných informácii KN zlúčené 

do väčších celkov, alebo zlúčené do iných parciel, 

o  zmeny hranice zastavaného územia obce. 
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4.2 Podklady pre vyhotovenie geometrických plánov 

 Záväznými podkladmi, ktorých použitie záleží od rozsahu a účelu meračských prác 

na vyhotovenie geometrických plánov, sú údaje súboru geodetických informácii KN 

a údaje súboru popisných informácii KN [1].  

 Súbor geodetických informácii je súčasť katastrálneho operátu. Tvoria ho 

katastrálne mapy v digitálnej forme vo vektorovom alebo rastrovom tvare, mapy určeného 

operátu taktiež v digitálnej forme vo vektorovom alebo rastrovom tvare. Vektorové mapy 

sú vedené po katastrálnych územiach v jednom alebo viacerých súboroch vo výmennom 

formáte katastra nehnuteľnosti VGI. Rastrové mapy sú spravované vo výmennom formáte 

CIT po jednotlivých mapových listoch. SGI tvoria aj geometrické plány, zoznamy 

súradníc, záznamy podrobného merania zmien, meračské náčrty, údaje o lomových bodov, 

údaje o geodetických bodoch a ďalšia geodetická dokumentácia [5]. 

 Ďalšou časťou katastrálneho operátu je súbor popisných informácii, ktorý je 

spravovaný v papierovej aj elektronickej podobe. Tvoria ho údaje o katastrálnych 

územiach, parcelách, stavbách, bytoch a nebytových priestoroch, právach 

k nehnuteľnostiam, vlastníkoch a iných oprávnených osobách. Ďalej sú to údaje 

o ohlásených zmenách, zmenách zistených pri prešetrovaní zmien, pri revízii údajov 

katastra, zmenách zistených pri obnove katastrálneho operátu evidované na listoch 

vlastníctva. Súčasťou SPI sú aj údaje o sídelných a nesídelných názvoch [6].  

 Medzi iné podklady pre vyhotovovanie geometrických plánov patria [1]: 

o  katastrálna mapa bývalého pozemkového katastra alebo iné grafické 

zobrazenie nehnuteľností spolu s údajmi zo železničnej a pozemkovej 

knihy, z pozemkových reforiem, verejných listín a iných listín, ktoré sa 

používajú na určenie vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam, ak nie sú 

zapísané v liste vlastníctva, údaje z rozsudkov súdov, 

o  údaje z výkonu geodetických prác – predchádzajúce geometrické plány, 

meračské náčrty, záznamy podrobného merania zmien, 



Bc. Katarína Pekná: Geometrický plán pro rozdělení pozemku a určení vlastnických práv  

 k nemovitostem v k. ú. Fačkov 

2014  20 

 

o  údaje o bodoch základného a podrobného polohového bodového poľa – 

geodetické údaje o bodoch, zoznamy súradníc, prehľady sietí bodových 

polí. 

GP sa vždy vyhotovuje na podklade platných údajov katastra nehnuteľností. Ak je 

k dispozícii viac použiteľných podkladov na vyhotovenie GP, tak sa prednostne použijú tie 

podklady, ktoré majú vyššiu kvalitu geodetických údajov. Rozhodujúce je stanovisko 

katastrálneho odboru okresného úradu. V prípade, ak sú právne vzťahy k nehnuteľnostiam 

deklarované v podkladoch, ktoré nie sú súčasťou katastra, tak sa údaje z nich použijú 

zároveň s údajmi katastra [1].  

4.3 Súčinnosť katastrálneho odboru okresného úradu 

s vyhotoviteľom GP 

 Katastrálny odbor okresného úradu umožňuje vyhotoviteľovi v priestoroch na to 

určených, nazerať do katastrálneho operátu, prípadne do iných archivovaných operátov, 

robiť si výpisy a kópie, vykonávať kartometrické meranie. Poskytne vyhotoviteľovi 

katastrálnu mapu na zobrazenie zmien a výpočet výmer zmenených parciel. Na základe 

požiadavky vyhotoviteľa geometrického plánu vyhotoví na jeho náklady kópie, výpisy 

a odpisy z katastrálneho operátu súvisiace s vyhotovením geometrického plánu. 

Spoplatnenými úkonmi sú vyhotovenie potvrdených údajov z KN, poskytnutie 

geodetických údajov o geodetických bodoch, poskytnutie časti katastrálneho operátu, 

operátu bývalého pozemkového katastra na nahliadnutie pre potreby vyhotovenia výpisu, 

prípadne náčrtu [1].  

 Katastrálny odbor okresného úradu pridelí vyhotoviteľovi [1]: 

o  číslo záznamu podrobného merania zmien, 

o  parcelné čísla pre novovytvorené parcely, 

o  čísla pevných bodov podrobného polohového bodového poľa, ak ich bude 

vyhotoviteľ zakladať za účelom zamerania zmeny. 



Bc. Katarína Pekná: Geometrický plán pro rozdělení pozemku a určení vlastnických práv  

 k nemovitostem v k. ú. Fačkov 

2014  21 

 

Toto pridelenie potvrdí oprávnený zamestnanec katastra pod podpisovým poľom 

ZPMZ.  

Parcely sa pri vyhotovovaní geometrických plánov vytvárajú podľa osobitného 

technického predpisu – podľa Inštrukcie na vedenie katastra nehnuteľností (984 400 I/93) 

[1].  

4.4 Meračské práce a označenie lomových bodov hraníc v teréne 

 Meračské práce v teréne za účelom vyhotovenia GP sú geodetickými činnosťami 

potrebnými na zameranie zmeny. Postup merania, metódy merania zmien, ich presnosť 

a výsledný operát stanovujú Smernice na meranie a vykonávanie zmien v súbore 

geodetických informácii katastra nehnuteľností (74.20.73.43.20) [1].  

 Pred zameraním sa označia hranice nových pozemkov vo všetkých lomových 

bodoch. Ak sa jedná o GP pre účely zamerania skutočného stavu a lomové body nie sú 

trvalo označené, tak vlastník alebo iná oprávnená osoba trvalo označí tieto lomové body na 

vlastné náklady ešte pred zrealizovaním geodetických prác. Ak sa vyhotovuje GP ako 

návrh na zmenu, takisto označí vlastník alebo iná oprávnená osoba lomové body hraníc 

pred geodetickými činnosťami, trvalo alebo dočasne. Najneskôr do 30 dní po oznámení 

o vklade alebo zázname do KN dočasné označenie nahradí za trvalé. Za dočasné označenie 

hranice sa považuje kovová rúrka, roxor, drevený kolík apod. Pod pojmom trvalo označené 

lomové body rozumieme tie, ktoré sú v prírode zreteľné a jednoznačne určené pevnými 

predmetmi a poskytujú záruku, že sa polohovo nezmenia – rohy budov, múrov, betónové 

stĺpy apod. V rámci jedného vlastníckeho celku sa označenie v rozsahu vecného bremena 

nevykonáva. Tieto hranice sa lokalizujú meranými omernými mierami v GP, prípadne 

súradnicami lomových bodov. Ak sa realizuje GP na vyznačenie vecného bremena 

k pôvodným pozemkom pod bytovým domom, omerné miery sa nemerajú a taktiež sa 

v GP nevyznačujú. V tomto prípade sa vecné bremeno vyznačí prostredníctvom dielov [1].  
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4.5 Výpočtové a zobrazovacie práce 

 V rámci výpočtových prác sa z nameraných údajov stanovuje nové polohové 

a geometrické určenie nehnuteľností spolu z výpočtom nových podrobných bodov. Určujú 

sa aj výmery nehnuteľností a ich dielov. Pod zobrazovacími činnosťami rozumieme 

zobrazenie návrhu zmeny do katastrálnej mapy. Tieto zmeny zakresľuje vyhotoviteľ 

ceruzkou do mapy ešte pred autorizačným overením. Poverený zamestnanec katastrálneho 

odboru okresného úradu vykoná definitívny zákres zmien spolu zo zápisom zmien do SGI 

a SPI, ak sa nejedná o zákresy, ku ktorým sú potrebné súhlasy alebo rozhodnutia štátnych 

orgánov [1].  

 V tých katastrálnych územiach, ktoré majú katastrálnu mapu spravovanú len 

v elektronickej forme v stanovených vrstvách a štruktúre, sa zobrazovacie práce 

nevykonávajú. Finálny zákres zmien je nahradený aktualizáciou príslušných súborov. 

Výpočtové a zobrazovacie práce na vyhotovovanie geometrického plánu sa vykonávajú 

podľa Vyhlášky ÚGKK SR č. 79/1996 Z. z. a Inštrukcie na meranie a vykonávanie zmien 

v súbore geodetických informácií katastra nehnuteľností [1].  

4.6 Časti geometrického plánu 

Geometrický plán sa skladá z [1]: 

o Popisné pole, 

o Grafické znázornenie doterajšieho stavu nehnuteľností a návrh zmien,  

o Výkaz výmer parciel a dielov. 

Pokiaľ je grafické znázornenie väčšieho formátu ako A4, skladá sa do formátu A4 

s popisným poľom na vrchnej strane. Ak sa odovzdáva GP na úradné overenie v obale, na 

spodnej časti čelnej strany musí byť tabuľka popisného poľa [1].  

Všetky časti geometrického plánu musia byť spolu spojené tak, aby bola vylúčená 

dodatočná výmena jednotlivých listov alebo častí [1].  
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4.6.1 Popisné pole 

 Popisné pole (obrázok č. 1) obsahuje údaje v samostatných kolónkach, ktoré sa 

vypĺňajú podľa predtlače s dodržaním určitých zásad [1]. 

 Časti popisného poľa [1]: 

a) Vyhotoviteľ – uvádza sa buď meno, priezvisko a adresa fyzickej osoby, prípadne 

názov podľa živnostenského listu so sídlom alebo názov a sídlo právnickej osoby, 

ktorá geometrický plán vyhotovila. Musí mať spôsobilosť na vykonávanie 

geodetických činností. Pod týmito údajmi sa uvádza identifikačné číslo organizácie. 

Pokiaľ je vyhotoviteľom plánu znalec z odboru geodézie a kartografie v rámci 

súdneho konania, uvádza svoje meno a priezvisko, názov súdu a jeho sídlo. 

b) Kraj, okres, obec, katastrálne územie – zaradenie parcely do príslušných územných 

celkov, náležitej obce a následne do katastrálneho územia. 

c) Číslo plánu, mapový list č. – číslo GP je zložené z poradového (priebežného) čísla 

plánu, z lomiacej čiary a roku pridelenia poradového čísla. Tieto čísla si prideľuje 

subjekt oprávnený vykonávať geodetické a kartografické činnosti sám. 

d) Geometrický plán na ........ – uvádza sa účel GP, ale aj parcelné čísla parciel, pre 

ktoré je GP vyhotovený. 

e) Vyhotovil, dňa, meno – táto kolónka obsahuje meno a priezvisko fyzickej osoby 

alebo zamestnanca, prípadne zamestnanca právnickej osoby spĺňajúcej podmienky 

stanovené v § 5 zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. 

f) Nové hranice boli v prírode označené ........ – spôsob označenia lomových bodov 

novourčených hraníc v teréne. 

g) Záznam podrobného merania zmien č. (meračský náčrt č.) – číslo pridelené 

vyhotoviteľovi GP od príslušného katastrálneho odboru okresného úradu.   

h) Text „Súradnice bodov označených číslami a ostatné meračské údaje sú uložené vo 

všeobecnej dokumentácii“. 

i) Autorizačne overil, meno, dňa, pečiatka a podpis (text „Náležitosťami a presnosťou 

zodpovedá predpisom“) – uvádza sa meno a priezvisko osoby, ktorá GP 
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autorizačne overila, jej podpis, dátum autorizačného overenia, odtlačok okrúhlej 

pečiatky a predpísaný text.  

j) Úradne overil, meno, dňa, číslo, pečiatka a podpis (text „Úradne overené podľa § 9 

zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii“) – meno a priezvisko 

zamestnanca katastrálneho odboru okresného úradu, ktorý má na úradne overovanie 

odbornú spôsobilosť a v mene katastra geometrický plán úradne overí. Ďalej je to 

jeho podpis, dátum úradného overenia, poradové číslo podľa registra overených 

geometrických plánov, odtlačok okrúhlej pečiatky so štátnym znakom a vyššie 

uvedený text.  

V záhlaví popisného poľa geometrického plánu je text: „Geometrický plán je 

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

údajmi platných výpisov z katastra nehnuteľností“. 

 

Obr. č. 1: Popisné pole geometrického plánu 

4.6.2 Grafické znázornenie doterajšieho stavu nehnuteľností a návrh zmien 

 Toto grafické znázornenie sa vyhotovuje ako kópia alebo zväčšenina katastrálnej 

mapy. Musí byť v mierke, ktorá zabezpečí dostatočnú prehľadnosť a čitateľnosť kresby 

a popisu, avšak táto mierka sa v geometrickom pláne neuvádza. Grafické znázornenie 
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doterajšieho stavu obsahuje, pokiaľ je to možné, celé susedné parcely registra C katastra 

nehnuteľností [1].   

 Ak sú práva k nehnuteľnostiam graficky znázornené na inom podklade ako 

v katastrálnej mape, dopĺňa sa grafické znázornenie parcelnými číslami v zátvorkách 

a kresbou polohopisu z tohto podkladu (čiernou farbou, čiarkovane). V niektorých 

prípadoch je možné zhotoviť GP v dvoch grafických vyhotoveniach – na jednom riešenie 

právneho stavu z iných podkladov ako je stav registra C katastra, na druhom riešenie stavu 

registra C KN [1]. 

 Grafické znázornenie sa vykonáva v súlade s normou STN 01 3411 Mapy veľkých 

mierok. Kreslenie a značky. Používajú sa hlavne tieto druhy čiar a mapových značiek pre 

zobrazenie [1]: 

a) doterajšieho stavu – tenká plná čierna čiara hrúbky 0,18 mm; mapová značka číslo 

0.01 technickej normy; kód čiary 0.012, 

b) nového stavu – tenká plná červená čiara hrúbky 0,18 mm; kód čiary 0.012, 

c) právneho stavu k nehnuteľnostiam – tenká čierna čiarkovaná čiara hrúbky 0,18 mm 

s dĺžkou čiarok 1 mm a medzerami 1 mm; kód čiary 0.022, 

d) hraníc v teréne nezreteľných alebo na zobrazenie vlastníckych hraníc vedených cez 

technické objekty – tenká, čierna (červená ak sa jedná o nová stav), 

bodkočiarkovaná čiara hrúbky 0,18 mm s dĺžkou čiarok 1 mm a veľkosťou medzier 

0,8 mm; kód čiary 0.122, 

e) priebehu hraníc vecného bremena prípadne iného obmedzenia vlastníckeho práva – 

tenká červená bodkočiarkovaná čiara hrúbky 0,18 mm s dĺžkou čiarok 3 mm 

a veľkosťou medzier 1,3 mm; kód čiary 0.142, 

f) parcelných čísel – čierne (červené ak sa jedná o nový stav) s výškou číslic 2,0 mm; 

typ písma 10.18; parcelné čísla s iných podkladov ako z katastrálnej mapy sa 

uvádzajú v zátvorkách, 

g) dielov parciel – čierne arabské číslice s výškou 2,0 mm v krúžku. 
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Značky druhov pozemkov novovytvorených parciel sa zobrazujú červenou farbou 

podľa platného značkového kľúča. Umiestňujú sa väčšinou nad nové parcelné číslo alebo 

vedľa neplatnej značky druhu pozemku. Zrušené značky a parcelné čísla sa v grafickom 

znázornení prečiarknu vodorovnou červenou čiarou. Neplatná kresba sa ruší dvoma 

krátkymi červenými čiarami, ktoré sa vedú kolmo na rušenú čiaru [1].  

Do grafického znázornenia sa uvádzajú pri nových hraniciach, ale aj pri doterajších 

hraniciach, na ktorých sú vyznačené nové podrobné body, merané kontrolné omerné miery. 

Znázorňujú sa čiernou farbou s výškou číslic 1,5 mm a zapisujú sa medzi dva spojovníky 

„-12-”. Nové podrobné body so súradnicami určenými v S-JTSK sa označujú číslami 

podrobných bodov čiernou farbou s výškou číslic 1,5 mm [1]. 

Pokiaľ je priebeh hranice v katastrálnej mape a v inom grafickom podklade 

rovnaký, v prvom rade sa zobrazí do GP priebeh hranice z katastrálnej mapy a čiarkovaná 

čiara na základe iného grafického podkladu sa pri zobrazovaní odsadí o 1 mm a zobrazí sa 

iba v okolí lomových bodov hranice. Ak predmet merania zasahuje do viacerých 

katastrálnych území, geometrický plán sa vyhotovuje pre každé katastrálne územie 

samostatne [1]. 

Grafické znázornenie sa orientuje na sever. V prípade, ak je znázornenie 

orientované inak, vyznačí sa orientácia na sever smerovou ružicou.  Ak mierka 

neumožňuje dostatočné zobrazenie časti predmetu merania, vyhotovuje sa detail príslušnej 

časti mimo vlastnej kresby, pričom sa táto časť a detail označia zhodnou dvojicou veľkých 

písmen abecedy [1].  

4.6.3 Výkaz výmer parciel a dielov 

 Treťou časťou geometrického plánu je výkaz výmer (obrázok č. 2). Je to zostava, 

v ktorej sú uvedené parcelné čísla, výmery parciel a dielov, druhy pozemkov, spôsob 

využívania nehnuteľností, súpisné čísla stavieb, čísla listov vlastníctva, čísla 

pozemkovoknižných vložiek, mená, priezviská a adresy nových vlastníkov alebo držiteľov, 

prípadne nájomcov, upozornenia a poznámky týkajúce sa vyhotoveného GP, kontrolné 

súčty výmer. Je rozčlenený do troch častí: Doterajší stav, Zmeny a Nový stav [1]. 
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 Pri vyhotovovaní výkazu je potrebné vychádzať z doterajšieho právneho stavu 

predmetných nehnuteľností (aktuálneho stavu pred navrhovanou zmenou). V takom 

prípade, ak práva k nehnuteľnostiam (parcelám registra C katastra nehnuteľností) 

dotknutým zmenou nie sú zapísané na liste vlastníctva, je nutné identifikovať 

a kvantifikovať práva k daným nehnuteľnostiam. V geometrickom pláne sa tento stav rieši 

[1]: 

o pokiaľ sú práva ku všetkým dotknutým parcelám registra C KN v Doterajšom 

stave zapísané v SPI KN na liste vlastníctva, do výkazu sa nad riešením uvádza 

„Stav právny je totožný s registrom C KN“, 

o ak nie je stav právny parciel registra C KN v Doterajšom stave evidovaný v SPI 

KN na liste vlastníctva, rieši sa vo výkaze Stav právny a „Stav podľa registra     

C KN“ zvlášť, 

o samostatne sa riešia geometrické plány na pozemkové úpravy, v ktorých výkaze 

výmer sa rieši „Stav podľa schváleného rozdeľovacieho plánu pozemkových 

úprav“, ďalej sú to geometrické plány pre účely odňatia časti majetkovoprávne 

neusporiadaného pozemku z poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo 

z lesného pôdneho fondu, geometrické plány na zameranie stavieb na 

majetkovoprávne neusporiadaných pozemkoch, v ktorých sa vo výkaze rieši 

„Stav podľa registra C KN“. 

V prípade, že sa v Doterajšom stave vyskytujú parcely registra E KN, výkaz výmer 

obsahuje v Doterajšom stave kolónku „KN-E“. Ak je vo výkaze výmer v časti Doterajší 

stav uvedená pozemkovoknižná parcela s hluchým LV (listy vlastníctva s evidovaným 

vlastníckym právom bez výmery), parcelné číslo sa uvedie do stĺpca PK. Ak sa jedná 

o parcely zo železničnej knihy, nad číslo vložky sa uvádza skratka ŽK [1].  

Časť Doterajší stav sa skladá z čísla PK vložky alebo z čísla LV, z čísla 

pozemkovoknižnej parcely alebo z čísla parcely registra E KN, čísla parcely registra C 

KN, výmery a druhu pozemku [1].  
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V časti Zmeny je uvedené označenie dielov parciel arabskými číslicami, ich 

výmera, pričlenenie k parcelám nového stavu a odčlenenie od parciel doterajšieho stavu. 

Táto časť zaisťuje prehľadnosť pôvodu dielov a príslušnosť dielov k novovytvoreným 

parcelám. Vo výkaze výmer sa prostredníctvom dielov rieši [1]: 

o Stav právny, 

o Stav podľa registra C KN, keď sa v novovytvorenej parcele zlučujú viaceré 

druhy pozemkov, prípadne ak je nová parcela zo zmeneným druhom pozemku 

vytvorená z viacerých pôvodných parciel, 

o Stav právny totožný s registrom C KN, ak je nutné sprehľadniť zostavenie 

novourčených parciel z dielov medzi parcelami v Doterajšom a v Novom stave 

pre účely spísania listín alebo rozhodnutí. 

Posledná časť výkazu výmer, Nový stav, obsahuje čísla nových a doterajších 

parciel po navrhovanej zmene, ich nové výmery, druhy pozemkov, spôsob využívania 

nehnuteľností uvedený v zátvorke, meno, priezvisko a adresa nového vlastníka alebo inej 

oprávnenej osoby [1]. 

Na záver sa pre každý riešený stav z výmer parciel v častiach Doterajší stav, Nový 

stav a v časti Zmeny vykoná kontrolný súčet. V dolnej časti tlačiva sa za kontrolnými 

súčtami výmer uvádzajú poznámky k údajom uvedeným vo výkaze výmer [1].  

Ak ide o vyhotovenie geometrického plánu iba na vyznačenie vecného bremena, 

výkaz výmer sa zostavuje podľa zásad [1]: 

o v Právnom stave sa Nový stav nevytvára a v Doterajšom stave sa udávajú údaje 

o parcelách, ktoré budú zaťažené vecným bremenom, kontrolný súčet výmer sa 

nevykonáva, 

o v Stave podľa registra C KN sa časť Zmeny nevytvára, v Doterajšom stave 

a Novom stave sa uvádzajú zodpovedajúce parcely registra C KN, kontrolný 

súčet výmer sa taktiež nevykonáva, 
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o Stav právny totožný z registrom C KN sa spracúva analogicky ako Stav podľa 

registra C KN, 

o pod údaje výkazu výmer na určenie vecného bremena sa píše poznámka 

upresňujúca predmet vecného bremena, čísla parciel zaťažené vecným 

bremenom a v koho prospech. 

Pokiaľ sa výkazom výmer rieši zlučovanie alebo zmena druhov pozemkov, pričom 

k zápisu do KN je potrebný súhlas alebo rozhodnutie od orgánu ochrany 

poľnohospodárskeho pôdneho fondu, respektíve lesného pôdneho fondu o odňatí alebo 

vyňatí, možno vytváranie nových parciel riešiť týmito spôsobmi [1]: 

o v Stave podľa registra C KN sa vyčíslia dané diely druhov pozemkov a pod 

údaje výkazu výmer sa zapíše príslušná poznámka, 

o v GP sa vytvoria len tie parcely, ktorých zápis do katastra nevyžaduje vyššie 

uvedené rozhodnutie, alebo súhlas. 

 

Obr. č. 2: Výkaz výmer parciel a dielov 
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4.7 Geometrický plán v elektronickej forme 

 Štruktúra, vrstvy a výmenný formát GP v elektronickej forme sú stanovené Úradom 

geodézie, kartografie a katastra v technických predpisoch – v Inštrukcii na prevádzkovanie 

Autorizovaného informačného systému geodézie, kartografie a katastra, v Metodickom 

návode na tvorbu vektorovej katastrálnej mapy a v Metodickom návode na aktualizáciu 

vektorovej katastrálnej mapy. Elektronická forma grafického znázornenia GP je tvorená 

úplným obsahom vektorovej katastrálnej mapy v rozsahu navrhovanej zmeny všetkých 

parciel registra C katastra. Vyhotovenie elektronickej formy geometrického plánu 

nenahrádza nutnosť vyhotovenia akejkoľvek jeho časti v tlačovej forme [1]. 

4.7.1 Výmenné formáty súboru geodetických a popisných informácii katastra 

nehnuteľností 

Elektronickými podkladmi na aktualizáciu súboru geodetických informácií je 

vektorový geodetický podklad vo výmennom formáte VGI a súboru popisných informácii 

je to výkaz výmer vo výmennom formáte XML.   

 Výkaz výmer geometrického plánu vo výmennom formáte XML (Extensible 

Markup Language) je platný, pokiaľ je správne štruktúrovaný a musí spĺňať požiadavky 

XSD schémy. XSD schéma (XML Schema Definition) je textovým súborom, ktorý určuje 

názov prvku a špecifikuje formát dátového prvku spolu s pravidlami pre overenie a rozsah 

povolených hodnôt. Súbor výkazu výmer vo výmennom formáte XML má označenie 

„XY9999.XML“, kde „XY“ je skratka katastrálneho územia, a číslo „9999“ je pridelené 

číslo záznamu podrobného merania zmien. Ak geometrický plán obsahuje poznámky, 

uvádzajú sa vo výmennom formáte XML v rozsahu do 500 znakov. V prípade, že sa jedná 

o väčší počet znakov, poznámka sa uvádza vo formáte TXT, PDF alebo DOC. Súbor 

poznámok ku GP má označenie „XY9999.ZZZ“, kde „XY“ a „9999“ označujú to isté ako 

pri výkaze výmer, a „ZZZ“ je skratka súboru v ktorom je odovzdaný [7].    
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Obr. č. 3: Ukážka tvorby výkazu výmer vo výmennom formáte XML v programe MS Office 

Excel 
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Obr. č. 4: Ukážka výkazu výmer vo výmennom formáte XML   

 Keďže v katastrálnom území Fačkov je spracovaná vektorová katastrálna mapa 

v nečíselnej forme, tak v nasledujúcej časti priblížim obsah a formu podkladov na 

aktualizáciu súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností  týchto máp. Nečíselná 



Bc. Katarína Pekná: Geometrický plán pro rozdělení pozemku a určení vlastnických práv  

 k nemovitostem v k. ú. Fačkov 

2014  33 

 

vektorová katastrálna mapa je spravovaná v súradnicovom systéme JTSK. Predchádzajúce 

merania vykonané v relácii JTSK03 je nutné transformovať základnou transformáciou do 

S-JTSK.  

VKMn sa delia podľa spôsobu aktualizácie na mapy, do ktorých sú číselné výsledky 

meraní [8]:  

o implementované takým spôsobom, že poloha novourčených podrobných bodov na 

mape zodpovedá polohe bodov určenej meraním a pôvodný stav mapy sa na tieto 

body pripája. Mapa sa aktualizuje na základe vektorového geodetického podkladu, 

ktorého obsahom je pôvodný stav mapy projektovaný na merané údaje – VGPi. 

Obsahom mapy sú číselne určené podrobné body s číslami bodov a kódom kvality 

bodu T=1 až T=3 a nečíselne určené podrobné body bez čísla bodu s kódom kvality 

T=5. 

o preberané takým spôsobom, že poloha novourčených podrobných bodov na mape 

nezodpovedá polohe bodov určenej meraním, pričom tieto body sa do pôvodného 

stavu mapy projektujú. Mapa sa aktualizuje na základe vektorového geodetického 

podkladu, ktorého obsahom sú údaje projektované do pôvodného stavu mapy – 

VGPt. Obsahom mapy sú nečíselne určené podrobné body bez čísla bodu 

a s kódom kvality T=5. Ak prebieha aktualizácia VKMn takýmto spôsobom, potom 

sa zo všetkých využiteľných číselných výsledkov meraní vytvorí súbor prevzatých 

meraní. Tvorí ho jeden výkres pre príslušné k. ú. z geometrických plánov 

zapísaných do KN, ktorý obsahuje merania v S-JTSK, prípadne v JTSK03 po 

základnej transformácii. 

Všetky vektorové geodetické podklady sú tvorené úplným obsahom celých nových 

a zmenených objektov nečíselnej vektorovej katastrálnej mapy. Súradnice novourčených 

podrobných bodov  určených prostredníctvom GNSS v JTSK03 alebo v ETRS89 sa pre 

účely katastra transformujú do S-JTSK základnou transformáciou [8].  

Vektorový geodetický podklad meraný VGPm sa vyhotovuje v rozsahu parciel, ktoré 

sú predmetom nového stavu registra C KN. Body v tomto podklade sú určené číselne, majú 
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číslo bodu a sú s kódom kvality T=1 až T=3. V prípade, že lomové body doterajších hraníc 

nemajú číslo bodu ani súradnice v S-JTSK, čiže neboli číselne určené, určujú sa s kódom 

kvality T=1, respektíve T=2. Teda postupom, ktorý kvalitatívne zodpovedá technológii 

vytyčovania hranice. Výmera určená z bodov VGPm slúži na porovnanie výmery uvedenej 

v SGI s výmerou v SPI. Súbor VGPm sa označuje „XY9999kn_m.vgi“, kde „XY“ je 

skratka k. ú., „9999“ je číslo prideleného ZPMZ [8].  

Vektorový geodetický podklad transformovaný VGPt sa vyhotovuje taktiež v rozsahu 

parciel, ktoré sú predmetom nového stavu registra C KN. Tento podklad obsahuje 

novourčené podrobné body z VGPm projektované do pôvodného stavu mapy. Lomové 

body sú určené nečíselne, nemajú číslo bodu a sú s kódom kvality T=5. Súbor VGPt sa 

označuje „XY9999kn_t.vgi“, kde „XY“ je skratka k. ú., „9999“ je číslo prideleného ZPMZ 

[8]. 

Vektorový geodetický podklad implementovaný VGPi sa vyhotovuje tiež v rozsahu 

parciel, ktoré sú predmetom nového stavu registra C KN, ale aj v rozsahu okolitých parciel 

pôvodného stavu mapy, ktoré sa musia pripojiť na zmenený obsah mapy. Všetky lomové 

body parciel, ktoré sú predmetom registra C KN a majú priradené číslo, sú v kóde kvality 

T=1 až T=3. V prípade, že sa z pôvodnej parcely oddeľuje menšia parcela, lomové body 

zvyškových parciel môžu obsahovať body bez čísla s kódom kvality T=5. Lomové body na 

parcelách pôvodného stavu mapy, ktoré nie sú číselne určené, sú v kóde kvality T=5. Ak 

body na hraniciach parciel nového stavu registra C KN neboli určené číselne, určia sa 

s kódom kvality T=1 alebo T=2. Výmera určená z bodov tohto podkladu slúži 

k porovnaniu výmery zaznamenanej v SGI s výmerou v SPI. Súbor VGPi sa označuje 

„XY9999kn_i.vgi“, kde „XY“ je skratka k. ú., „9999“ je číslo prideleného ZPMZ [8]. 

Obsahom vektorového geodetického podkladu na aktualizáciu mapy určeného operátu 

VGPuo je nový stav vektorovej mapy určeného operátu. Zanikajúce parcely alebo ich časti 

sa označujú parcelným číslom 0 [8].  
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Obr. č. 5: Ukážka tvorby vektorového geodetického podkladu meraného VGPm 

v prostredí Kokeš 7.25 

 

 

Obr. č. 6: Ukážka vektorového geodetického podkladu meraného VGPm vo formáte 

TXT 
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Obr. č. 7: Ukážka tvorby vektorového geodetického podkladu transformovaného VGPt 

v prostredí Kokeš 7.25 

 

 

Obr. č. 8: Ukážka vektorového geodetického podkladu transformovaného VGPt vo 

formáte TXT 
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4.8 Autorizačné a úradné overenie 

 Autorizačné overenie GP vykonáva autorizovaný geodet a kartograf, respektíve 

znalec v odbore geodézie a kartografie pri vykonávaní znaleckej činnosti, pokiaľ má k tejto 

činnosti osobitnú odbornú spôsobilosť. Jeho úlohou je pred overením preskúmať kvalitu 

a presnosť meračských, zobrazovacích a výpočtových prác, ale aj to, či ďalšie náležitosti 

geometrického plánu vyhovujú daným predpisom. Autorizovaným overením preberá tento 

geodet a kartograf spoluzodpovednosť za obsah a správnosť údajov doterajšieho a nového 

stavu, za presnosť a náležitosti geodetických prác, za správnosť vyhotovenia GP 

v elektronickej forme. Toto overenie sa vykonáva podľa smerníc na vyhotovovanie 

geometrických plánov a vytyčovanie hraníc pozemkov a vyznačí sa na všetkých 

prvopisoch geometrického plánu a na ZPMZ [1].  

 Úradné overenie vykonáva zamestnanec katastrálneho odboru okresného súdu 

v obvode, kde sa nachádzajú zmenou dotknuté nehnuteľnosti. Na úradné overenie sa 

predkladá geometrický plán v minimálne štyroch vyhotoveniach, pričom jeden z prvopisov 

ostáva na katastrálnom odbore okresného úradu. Všetky tieto vyhotovenia musia byť už 

autorizačne overené [1].  

 Spolu z geometrickým plánom sa na úradné overenie predkladá aj [1]: 

a) ZPMZ, 

b) výsledný operát zriadenia novourčených bodov PBPP, ak boli tieto body 

zriaďované 

c) zoznam súradníc novourčených podrobných bodov,  

d) výpočet výmer parciel a ich dielov, 

e) oznámenie o geodetických bodoch, ktoré boli nevyhnutné pre zameranie zmien 

a neboli v teréne nájdené, respektíve boli poškodené alebo zničené. 

Okrem uvedených podkladov sa v katastrálnych územiach, ktoré určí katastrálny 

odbor okresného úradu, predkladá geometrický plán v elektronickej forme v stanovenej 

štruktúra, vrstvách a vo výmennom formáte [1].  
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Pred úradným overením GP sa preskúma zhoda východiskových údajov katastra 

s platnými údajmi katastra ku dňu overenia, súlad parcelných čísel novovytvorených 

parciel s pridelenými číslami, zákres novonavrhovaného stavu, respektíve presnosť 

a ďalšie náležitosti. Ak je GP vyhotovený v S-JTSK, zamestnanec katastrálneho odboru 

okresného úradu vykoná kontrolu omerných mier prepočtom zo súradníc, kontrolu 

súradníc nových lomových bodov, prípadne ďalšie kontrolné činnosti. Pokiaľ sa pri 

kontrole týchto údajov zistí nejaký nesúlad, zamestnanec katastra vráti geometrický plán 

spolu s ostatnou dokumentáciou vyhotoviteľovi bez úradného overenia. Dátum tohto 

vrátenia sa vyznačí do registra overených geometrických plánov. Ak nie je zistená žiadna 

chyba vo vyhotovenom GP, zamestnanec katastra ho úradne overí a toto overenie vyznačí 

v časti popisného poľa plánu menom, priezviskom, podpisom, dátumom, odtlačkom 

okrúhlej pečiatky katastrálneho oboru okresného úradu a číslom podľa registra overených 

geometrických plánov [1].  

Geometrický plán, ktorý v novom stave výkazu výmer obsahuje menej ako 

dvadsaťpäť nových parciel, prípadne v zmenách je riešených menej ako dvadsaťpäť dielov, 

alebo ak sa jedná o plán na líniové stavby dĺžky maximálne 1,5 km a je v súlade s danými 

predpismi, bude úradne overený do 7 pracovných dní od podania geometrického plánu. Ak 

GP obsahuje viac ako dvadsaťpäť parciel alebo dielov, alebo ide o líniové stavby väčšie 

ako 1,5 km, doba úradného overenia sa predĺži na 30 pracovných dní odo dňa podania 

plánu. Geometrický plán na pozemkové úpravy alebo na stavbu diaľnice kataster overí do 

15 pracovných dní. Po odstránení nedostatkov zistených pri počiatočnej kontrole 

a následnom vrátení sa tento geometrický plán úradne overí v skrátenej lehote. Úradné 

overenie je správny úkon, ktorý je spoplatnený [1].  

Jeden exemplár autorizačne a úradne overeného GP spolu z výsledným operátom 

uloží katastrálny odbor okresného úradu do dokumentácie.   
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5 Meranie zmien 

 Pre účely vyhotovenia geometrického plánu sa vykonávajú meračské práce, ktoré 

sú nevyhnutné k zameraniu zmeny. V tomto prípade sa rozumie zmenou taká zmena 

údajov obsahu katastra tvoriacich predmet evidencie v SGI, ktorá má samostatný ucelený 

charakter. Väčšinou má takáto zmena jeden vecný a právny dôvod, pričom sa týka 

navzájom fyzicky súvisiacich nehnuteľností [2].  

 Predmetom merania sú zmeny [2]: 

o  hraníc   

• katastrálnych území, prípadne krajov, okresov alebo obcí, 

• zastavaných území obcí, 

• pozemkov, 

• chránených skutočností a ich ochranných pásiem, 

o  stavieb – ich prienik, prípadne priemet vonkajšieho obvodu so zemským 

povrchom. 

Ďalším predmetom merania sú prvky na určenie polohy bodov meračských sietí 

nutné na zameranie zmien, pokiaľ už nie sú určené. Sú to body PPBP, pomocné meračské 

a pevné body určené v miestnych súradnicových systémoch [2].  

Meranie zmien sa realizuje geodeticky alebo fotogrametricky, podľa smerníc na 

meranie a vykonávanie zmien v súbore geodetických informácií katastra nehnuteľností. 

Výsledky merania zmien sa využívajú na [2]: 

o  vykonanie zmien v SGI KN, 

o  vykonanie zmien v SPI KN, 

o  obnovu katastrálneho operátu. 
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5.1 Presnosť merania zmien 

 Body meračských sietí, ktoré sú súčasťou podrobného polohového bodového poľa, 

z ktorých sa merajú zmeny pre účely katastra, sa určujú s presnosťou charakterizovanou 

základnou strednou súradnicovou chybou = ∙ +   vo vzťahu k najbližším 

bodom ZPBP: 

o pre body 1. triedy presnosti mxy = 0,02 m, 

o pre body 2. triedy presnosti mxy = 0,04 m, 

o pre body 3. triedy presnosti mxy = 0,06 m. 

Tieto hodnoty sa vzťahujú na najbližšie body ZPBP [2].  

5.2 Výsledky merania zmien  

Výsledky merania zmien sa zaznamenávajú do ZPMZ. Týmito výsledkami sú [2]: 

o  odmerané číselné údaje, 

o  meračský náčrt – grafický prehľad, popisné údaje. 

Spracovávajú sa [2]: 

o  výpočtom súradníc – novourčených bodov PPBP, pomocných meračských 

bodov, bodov miestneho súradnicového systému alebo novourčených 

podrobných bodov, 

o  výpočtom výmer novourčených a zmenených parciel a ich dielov. 

Dokumentácia výsledkov merania zmien obsahuje [2]: 

o výslednú dokumentáciu novourčených pevných bodov PPBP, ak boli tieto 

body určované, 

o ZPMZ,  

o zoznam súradníc nových podrobných bodov, 
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o výpočet výmer parciel a dielov. 

Túto dokumentáciu vyhotovuje a odovzdáva katastrálnemu odboru každá fyzická 

alebo právnická osoba, ktorá meranie zmien vykonala. Výsledky merania musia byť 

autorizačne aj úradne overené [2]. 

5.3 Podklady na meranie zmien 

Základným podkladom je katastrálna mapa. V územiach, kde je spravovaná 

vektorová katastrálna mapa, sú podkladom pre meranie zmien kópie jej súborov. Pre 

terénne práce sa používa pracovná mapa, respektíve kópia katastrálnej mapy [2].  

Inými podkladmi môžu byť záznamy podrobného merania zmien, meračské náčrty 

z predchádzajúcich meraní, geodetické údaje o bodoch, zoznamy súradníc a prehľady čísel 

podrobných bodov. Na vyhotovenie meračského náčrtu záznamu podrobného merania 

zmien sa použije kópia alebo zväčšenina katastrálnej mapy. Pokiaľ sú k dispozícii 

súradnice podrobných bodov, doplní sa táto kópia alebo zväčšenina úplnými číslami týchto 

bodov [2].   

5.4 Geometrický základ 

Zmeny sú merané z meračských sieti, ktoré sú tvorené meračskými bodmi – body 

ZPBP, PBPP, pevné podrobné body, pevné body a pomocné meračské body. Meračskú 

sieť tvoria aj spojnice bodov siete -  meračské priamky, ak sa použije metóda pravouhlých 

súradníc. Veľkosť, tvar alebo rozsah siete je závislý na veľkosti zmeny, ktorá je 

predmetom merania, avšak aj od existujúcich terénnych a iných podmienok, od zvolenej 

metódy merania a od použitej meračskej techniky. Meračská sieť musí byť určená tak, aby 

bolo možné jednoznačne určiť polohu všetkých podrobných bodov. Platí zásada, že počet 

bodov siete treba minimalizovať [2].  

 Meranie zmien je možné vykonať z meračských sietí určených v S-JTSK alebo 

pripojených na S-JTSK.  
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Meračské siete sa určujú v systéme Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej 

[2]: 

o  v katastrálnych územiach alebo v ich častiach, v ktorých bola katastrálna 

mapa vyhotovená a spravovaná v S-JTSK, toto neplatí pre spravovanie 

nečíselnej VKM, pričom výnimku z tohto pravidla môže povoliť katastrálny 

odbor okresného úradu,  

o  v katastrálnych územiach, kde je dokumentované PPBP, aj v tom prípade, 

že katastrálna mapa nie je spravovaná v S-JTSK, 

o  v katastrálnych územiach, v ktorých sa vykonávajú pozemkové úpravy, 

o  v katastrálnych územiach, ktoré určí katastrálny odbor. 

Ak meračskú sieť netvoria body skôr určené v systéme JTSK, musí sa sieť na 

takéto body pripojiť. Body sa nazývajú pripájacie body. Poloha takýchto bodov sa musí 

pred ich pripojením overiť.  

Pripájacími bodmi meračských sietí na systém jednotnej trigonometrickej siete 

katastrálnej sú body podrobného polohového bodového poľa. Pokiaľ nie sú 

dokumentované alebo ich nie je možné použiť, pripojí sa sieť na body základného 

polohového bodového poľa. Tieto pripojenia sa vykonávajú súčasne s podrobným 

meraním. Ďalej môže meračskú sieť tvoriť alebo sa môže pripojiť na pevné podrobné body 

dané v S-JTSK v minimálne 3. triede presnosti. Tieto body musia byť zobrazené 

v katastrálnej mape, jednoznačne identifikovateľné a označené v teréne. Súčasťou 

meračskej siete môžu byť aj pomocné meračské body. Určujú sa pomocou daných alebo 

pripájacích bodov. Číslujú sa v rámci ZPMZ od čísla 5001 vyššie. Ak sa použije meračská 

sieť určená v S-JTSK a katastrálna mapa nie je spravovaná v tomto súradnicovom systéme, 

je potrebné zabezpečiť nadväznosť merania stanovením polohy minimálne troch pevných 

bodov [2]. 

 



Bc. Katarína Pekná: Geometrický plán pro rozdělení pozemku a určení vlastnických práv  

 k nemovitostem v k. ú. Fačkov 

2014  43 

 

Pred pripojením meračskej siete na body PPBP, pred pripojením alebo použitím 

pevných podrobných bodov sa musí overiť ich poloha v teréne. Táto kontrola sa vykonáva 

podľa druhu bodu [2]: 

o Body ZPBP alebo body PPBP – overenie kontrolou mier uvedených 

v miestopisných náčrtoch. Namerané hodnoty sa porovnajú zo zaznamenanými 

hodnotami a posúdi sa identita overovaného bodu. V prípade zistenia 

nedostatkov, uvedú sa v oznámení o nedostatkoch a nesmú byť použité pre 

meračské účely. 

o Pevný bod, ktorý nie je určený súradnicovo  

– overenie priamym odmeraním vzdialenosti od dvoch bodov, ktoré 

považujeme za pevné a sú vzdialené od overovaného bodu 

maximálne 200 m, 

– overenie odmeraním ortogonálnych prvkov určujúcich polohu 

overovaného bodu vo vzťahu ku spojnici dvoch bodov, ktoré 

považujeme za pevné a sú vo vzdialenosti od overovaného bodu 

maximálne 200 m, 

– overenie polárnym meraním na minimálne dva body, ktoré 

považujeme za pevné a nie sú od overovaného bodu vzdialené viac 

ako 200 m. 

Tieto odmerané údaje sa porovnajú s údajmi odmeranými kartometricky 

z katastrálnej mapy s ohľadom na zrážku mapy a následne sa posúdi identita 

overovaného bodu.  

o Pevný bod, ktorý je určený súradnicovo – overenie podobným spôsobom ako 

pri pevnom bode, ktorý nie je určený súradnicami, keď ku kontrole použijeme 

ďalšie pevné podrobné body určené súradnicami alebo body PPBP. Odmerané 

hodnoty sa porovnajú s hodnotami vypočítanými zo súradníc a tým sa posúdi 

identita overovaného bodu. 

Vyhodnotenie overenia bodov sa uvedie v meračskom náčrte vo forme číselných 

údajov, pri použití ortogonálnej alebo polárnej metódy sa namerané údaje uvedú 

v zápisníku. Overený bod sa v poznámke označí skratkou „over“ [2]. 
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5.5 Podrobné meranie zmien a jeho kontrola 

 Metódami podrobného geodetického merania zmien sú [2]: 

a) Polárna metóda – používa sa v prehľadnom, členitom teréne s väčšími 

prevýšeniami, v priestoroch s veľkou dopravnou frekvenciou. Môže sa 

použiť aj v neprehľadnom teréne, ak sa použije v kombinácii s metódou 

pravouhlých súradníc. Meranie sa realizuje elektronickým teodolitom. 

b) Ortogonálna metóda – používa sa v neprehľadnom, výškovo menej členitom 

teréne s malou dopravnou frekvenciou, na zameranie zmien malého 

rozsahu.  

c) Metóda pretínania – používa sa v prehľadnom, pomerne členitom, prípadne 

nedostupnom teréne, na územiach s riedkou zástavbou. Nie je vhodná na 

meranie zmien väčšieho rozsahu alebo pri hromadných zmenách. Viac-

menej sa používa v kombinácii s ostatnými metódami. 

d) Meranie s využitím technológii globálneho navigačného satelitného systému 

– vhodná na použitie pri meraní zmien v prehľadom teréne, je vysoko 

presná a rýchla. Meranie je možné realizovať za akéhokoľvek počasia, 

avšak jediným obmedzením je nutnosť priamej viditeľnosti na oblohu. 

  Kontrola sa vykonáva súbežne s podrobným meraním pomocou kontrolných 

omerných mier. Sú to dĺžky odmerané medzi dvoma susednými bodmi hranice pozemku, 

stavby. Prípadne sa kontrola môže vykonať pomocou krížových mier, tzn. dĺžok 

odmeraných medzi dvoma podrobnými bodmi, ktorých spojnica netvorí hranicu. Omerné 

a krížové miery do 50 m možno odmerať pásmom, dĺžky nad 50 m je nutné odmerať 

diaľkomerom [2].  

Určenie polohy každého podrobného bodu, ktorý určuje zmenu v katastri, je 

potrebné prekontrolovať aspoň jednou omernou alebo krížovou mierou, prípadne iným 

nezávislým spôsobom. Tieto namerané údaje sa uvádzajú v meračskom náčrte. Odmerané 

hodnoty z iného stanoviska alebo odmerané inou metódou sa uvedú v zápisníku. 

Kontrolovaný bod sa označí v poznámke skratkou „kontr.“ [2]. 
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5.6 Záznam podrobného merania zmien 

 Do ZPMZ sa zaznamenávajú výsledky podrobného merania zmien. ZPMZ sa 

skladá z troch častí [2]: 

o popisné pole, 

o meračský náčrt, 

o zápisník. 

Na vyhotovenie ZPMZ sa používa tlačivo ÚGKK SR. Obsahuje popisné pole, 

miesto pre vyhotovenie meračského náčrtu a dodatok potvrdzujúci oboznámenie 

s priebehom a označením nových hraníc nových pozemkov v teréne. Na rube tlačiva je 

zápisník. Predpísaným rozmerom je formát papiera A4, v prípade ak si zobrazenie náčrtu 

vyžaduje väčší rozmer, poskladá sa na formát A4. Ak sa použije viac strán zápisníka, 

potom je potrebné všetky strany spojiť do jedného celku. V prípade, že sa výsledky 

merania zmien zaznamenajú na pamäťové médium, zápisník sa vyhotoví vytlačením na 

papier. 

5.6.1 Popisné pole 

Časťami popisného poľa (obrázok č. 9) sú [2]: 

a) všeobecné údaje, 

b) údaje o meraní zmeny,  

c) organizačné údaje o spracovaní zmeny, 

d) údaje z katastrálneho operátu pridelené katastrálnym odborom okresného 

úradu a potvrdenie o ich pridelení,  

e) autorizačné overenie, 

f) úradné overenie. 
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Obr. č. 9: Popisné pole záznamu podrobného merania zmien 

 

5.6.2 Meračský náčrt 

Súčasťou meračského náčrtu sú [2]: 

a) kresba doterajšieho stavu polohopisu podľa katastrálnej mapy – tenká čierna 

čiara 

b) kresba nového stavu polohopisu – tenká červená čiara, spolu so slučkami, 

označením druhov pozemkov, prečiarknutia zrušených hraníc, 

c) zákres bodov PPBP použitých na pripojenie meračskej siete, pevných bodov 

a ostatných bodov meračskej siete vrátane ich čísel – červená farba, 

d) zákres spojníc bodov meračskej siete – červená čiarkovaná čiara,  

e) čísla podrobných bodov doterajšieho stavu použité na pripojenie a kontrolné 

meranie, prípadne na výpočet výmer parciel, spolu z číslom náčrtu, 

z ktorého bol bod prevzatý, tzn. úplné čísla podrobných bodov (napr. 123-8; 

bod č. 8 z náčrtu č. 123) – čierna farba, 

f) čísla všetkých novourčených bodov – červená farba, 

g) zápis kontrolných omerných alebo krížových mier a overovacích mier – 

čierna farba, 
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h) parcelné čísla a značky druhov pozemkov – doterajší stav čierna farba, nový 

stav červená farba, 

i) ďalšie údaje pre spracovanie zmeny – súpisné čísla stavieb, spôsob 

využívania pozemkov a stavieb, údaje o nadobúdateľovi, 

j) sídelné a nesídelné názvy, 

k) mierka náčrtu, vyznačenie orientácie, zobrazenie rámu mapových listov, ak 

prechádza cez náčrt spolu z číslami mapových listov. 

Meračský náčrt sa vyhotovuje v takej mierke, aby bol jeho obsah prehľadný 

a čitateľný. Písmená a číslice v rozsahu 1,5 mm až 3 mm. Prehustenie polohopisu sa 

vykreslí ako detail mimo vlastnej kresby zmeny, pričom sa označí príslušná časť a detail 

veľkými písmenami abecedy. 

5.6.3 Zápisník  

Zápisník obsahuje [2]: 

a) dané body – použité body polohového bodového poľa, použité 

dokumentované pevné body a pomocné meračské body, podrobné body 

a ich súradnice, 

b) namerané údaje, overovacie miery a kontrolné miery, 

c) predpis výpočtu výmer. 

Súčasťou zápisníka môže byť zoznam súradníc novourčených podrobných bodov, 

ak sú to súradnice miestneho súradnicového systému. Tento zoznam súradníc sa označí 

nadpisom „Zoznam súradníc novourčených podrobných bodov“. 

Záznamy podrobného merania zmien sa číslujú postupne v každom katastrálnom 

území číslami od 1 do 9999. Ak bol v niektorom k. ú. operát katastra obnovený novým 

mapovaním, pokračuje číslovanie od posledného čísla vyhotoveného meračského náčrtu.  
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5.7 Overenie merania zmien 

 Výsledky merania je nutné overiť aj autorizačne, aj úradne. V prípade, že sú tieto 

výsledky použité na spracovanie geometrického plánu, vykoná sa ich úradné overenie 

naraz.  

 Autorizačné overenie vykonáva autorizovaný geodet a kartograf. Pred týmto 

overením skontroluje všetky náležitosti výsledkov merania zmien, porovná ich 

s kvalitatívnymi podmienkami z technických predpisov. Overenie sa vyznačí v popisnom 

poli ZPMZ, s uvedením textu „Náležitosťami a presnosťou zodpovedá predpisom“, 

dátumu overenia, mena, podpisu a odtlačku pečiatky overovateľa [2]. 

 Úradne overenie vykonáva poverený zamestnanec katastrálneho odboru okresného 

úradu, ktorý skontroluje dodržanie zásad, podmienok určenia a použitia meračskej siete, 

kompletnosť dokumentácie, jej čitateľnosť, prehľadnosť, náležitosti ZPMZ a jeho 

číslovanie, výpočet súradníc podrobných bodov, výpočet výmer parciel a ich dielov 

a vykonanie autorizačného overenia. Ak je zistené porušenie niektorej zásady, úradné 

overenie sa nevykoná a následne sa vráti na opravu vyhotoviteľovi. Ak je odovzdaná 

dokumentácia v poriadku, úradné overenie sa vyznačí v popisnom poli ZPMZ doložkou 

„Úradne overené podľa § 9 zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii” 

s uvedením dátumu, mena a podpisu overovateľa, odtlačku pečiatky katastrálneho odboru 

a s číslom registra. Úradné overenie je správny úkon, ktorý je spoplatnený [2].   
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6 Vyhotovenie geometrického plánu 

  Účelom geometrického plánu bolo rozdelenie pozemku a určenie vlastníckych práv 

k nehnuteľnostiam v katastrálnom území Fačkov. Postup prác pri vyhotovovaní GP je 

nasledujúci: 

1. požiadavka na vyhotovenie GP – objednávka, 

2. vyžiadanie podkladov na vyhotovenie GP na príslušnom katastrálnom odbore 

okresného úradu, 

3. prešetrenie predmetu GP v teréne, 

4. meranie a zaznamenávanie výsledkov merania, 

5. spracovanie výsledkov merania – výpočet súradníc a výmer, 

6. vyhotovenie dokumentácie merania zmien, autorizačné overenie, 

7. vyhotovenie geometrického plánu, autorizačné overenie, 

8. predloženie geometrického plánu na úradné overenie príslušnému katastrálnemu 

odboru, 

9. odovzdanie geometrického plánu objednávateľovi. 

6.1 Popis lokality 

 Obec Fačkov leží v južnom cípe Rajeckej doliny, kde sa spájajú pohoria Malá Fatra 

a Strážovské vrchy. Obcou preteká rieka Rajčianka, ústiaca do Váhu. V rámci územno-

správneho členenia Slovenska patrí do Žilinského kraja, pod okresné mesto Žilina. 

Miestnym orgánom štátnej správy na úseku katastra je pre katastrálne územie Fačkov 

katastrálny odbor okresný úrad Žilina. Dominantou prírody Fačkova je vrch Kľak 

s nadmorskou výškou 1351,6 m n. m, pod ktorým sa nachádza aj lokalita Jamy, v ktorej 

bol vyhotovený geometrický plán. Časť Jamy sa nachádza mimo zastavaného územia obce 

Fačkov. 

 Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1351, spomína sa ako Osada na 

lúčke v lese. Geograficky sa nachádza 40°00´ severnej zemepisnej šírky a 18°36´ 

východnej zemepisnej dĺžky. Nadmorská výška v strede obce je 536 m n. m [9]. 
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Obr. č. 10: Satelitná snímka lokality Jamy, k. ú. Fačkov [19] 

6.2 Podklady na vyhotovenie GP 

K vyhotoveniu GP je potrebné získať podklady zo súboru geodetických a popisných 

informácii katastra nehnuteľností. Vyžiadali sme ich na okresnom úrade katastrálnom 

odbore v Žiline. Podkladmi boli nečíselná vektorová katastrálna mapa vo výmennom 

formáte VGI s označením KN814181_3_5.vgi pre nezastavané územie obce a vektorová 

mapa určeného operátu taktiež vo formáte VGI s označením UO814181_4_8.vgi. A so 

súboru popisných informácií súradnice bodov z predchádzajúcich vyhotovení 

geometrických plánov a súradnice bodov určených fotogrametricky.   

Na katastrálnom odbore v Žiline nám bolo pridelené číslo záznamu podrobného 

merania zmien 606, z ktorého vyplývajú nové čísla podrobných bodov v tvare                  

18 0606 XXXX (predčíslie 18 je pracovné číslo k. ú. Fačkov, 0606 číslo ZPMZ a XXXX 

je číslo novourčeného podrobného bodu). A nové čísla parciel 1326/37 – 42, 1544/3, 

1341/27 – 28, 1543/5 – 6, 1315/38 – 46.  
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6.3 Rekognoskácia terénu 

Účelom rekognoskácie je posúdiť a spresniť členitosť terénu, súlad skutočností so 

získanými podkladmi, spôsob doplnenia podrobných bodových polí a spôsob podrobného 

merania. Pri obhliadke terénu boli vyhľadané tri vhodné identické body, ktoré boli trvalo 

stabilizované existujúcim plotom. Tieto body boli použité na overenie a pripojenie do 

platného súradnicového systému. Terén bol pomerne prehľadný a relatívne málo členitý, 

čo umožnilo použitie kinematickej metódy v reálnom čase.  

6.4 Meračské práce v teréne 

Meračské práce v teréne boli realizované pomocou prístrojov využívajúcich 

technológiu Globálnych navigačných satelitných systémov a Slovenskej priestorovej 

a observačnej služby – SKPOS. Na meranie bola použitá metóda RTK.  

6.4.1 Metóda GNSS 

Metóda GNSS, čiže metóda globálnych navigačných satelitných systémov 

umožňuje za pomoci družíc, priestorové určovanie polohy s celosvetovým pokrytím 

v akomkoľvek čase, bez ohľadu na aktuálne meteorologické podmienky. Nevýhodou môže 

byť problém pri meraní v hustom poraste, v oblasti s vysokou zástavbou, a pod. Aplikácie 

založené na tejto metóde sú prakticky neobmedzené. Je možné ich využiť vo všetkých 

oblastiach ľudských činností – cestná, letecká, námorná doprava, vojenské zložky, turisti 

a v našom prípade najdôležitejšie využitie v geodézii [10].  

Globálne navigačné satelitné systémy môžeme rozdeliť na dve generácie [11]: 

1. GNSS-1 – do tejto generácie sa radia GPS(USA) a GLONASS (Rusko), 

ktoré boli prioritne vyvinuté pre vojenskú sféru a sekundárne zaisťujú stále 

globálne pokrytie touto službou pre civilnú sféru, 

2. GNSS-2 – do druhej generácie Galileo (Európa), Compass(Čína), určené 

pre všetkých užívateľov, zaisťujú vysokú presnosť a spoľahlivosť.  
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Meraný bod sa nachádza v priesečníku guľových plôch, ktorých polomer je daný 

meranými vzdialenosťami medzi určovaným bodom a družicou. Z geometrického hľadiska 

je postačujúce poznať polohu minimálne troch družíc na určenie polohy bodu. Keďže 

určenie vzdialenosti medzi družicou a určovaným bodom spočíva vo využití presných 

časových informácii, je potrebné pre výpočet poznať polohu minimálne štyroch družíc. Pre 

dosiahnutie najvyššej presnosti určenia polohy bodu je dôležité využívať najväčší možný 

počet viditeľných družíc s vhodným rozložením na sfére [10].  

6.4.2 SKPOS 

SKPOS je permanentná lokalizačná služba, ktorá využíva globálne navigačné 

satelitné systémy pre presné priestorové určenie polohy objektov a javov v reálnom čase 

[12]. 

Táto služba je vybudovaná na štyroch pilieroch [12]: 

o  Legislatíva, 

o  Sieť referenčných staníc na príjem signálov GNSS umiestnených na 

geodetických bodoch, 

o  Národné servisné centrum – plní funkcie riadiaceho, dátového, 

spracovateľského a analytického centra. Jeho výsledkom sú služby   

SKPOS – dm, SKPOS – cm, SKPOS – mm, ktoré slúžia na presné 

určovanie priestorovej polohy v záväzných geodetických referenčných 

systémoch v reálnom čase a s voliteľnou mierou presnosti. Vyžívajú 

signály z globálnych navigačných satelitných systémov GPS NAVSTAR 

a GLONASS, 

o  virtuálna privátna sieť rezortu Úradu geodézie, kartografie a katastra 

Slovenskej republiky (VPS-WAN) – slúži na prenos dát z referenčných 

staníc do národného servisného centra a na komunikáciu s používateľmi 

prostredníctvom internetového spojenia pomocou služieb GPRS.  

 Zabezpečenie SKPOS je realizované pomocou softvérového vybavenia, s ktorého je 

preferované sieťové riešenie v koncepte virtuálnej referenčnej stanice – VRS. Do tohto 
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sieťového riešenia je pripojených 26 národných staníc a vhodné stanice zo zahraničia 

(obrázok č. 11) [12].  

 

Obr. č. 11: Mapa národných referenčných staníc a vhodných referenčných staníc zo 

zahraničia [20] 
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Obr. č. 12: Monitoring kvality sieťového riešenia SKPOS (ku dňu 13.4.2014) [21] 

 Slovenská priestorová observačná služba poskytuje služby [12]: 

o  pre reálny čas - RTK: 

• SKPOS_dm – presnosť 1 dm-0,2dm, 

• SKPOS_cm – presnosť menej ako 2 cm, 

o  na dodatočné spracovanie údajov – post processing: 

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

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

Služby pre reálny čas sú poskytované cez internet vo formáte RTCM 

(Rádiotechnická komisia pre námorné služby), pre dodatočné spracovanie sú poskytované 

údaje vo formáte RINEX. SKPOS zabezpečuje šírenie korekcií pre celé územie Slovenska 

v požadovanej kvalite [12]. 
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6.4.3 Metóda RTK 

RTK alebo kinematická metóda v reálnom čase je osobitnou formou relatívnych 

kinematických meraní. Výhodou tejto metódy je, že prijímač okamžite vyhodnocuje 

kvalitu prijatých družicových signálov, konfiguráciu družíc a aj kvalitu GPRS 

komunikácie s SKPOS, na základe čoho okamžite zobrazí odhad aktuálnej presnosti 

merania. Ďalšou výhodou je, že sa pri merní priamo zaznamenávajú súradnice meraných 

bodov, ktoré nie je nutné ďalej spracovávať. Stačí ich len pretransformovať do 

požadovaného súradnicového systému a vykonať export vo forme textového zoznamu 

súradníc [13].  

Odporúčanú zostavu na geodetické meranie s využitím metódy GNSS, tvorí rover 

a riadiaca jednotky alebo PDA. Rover je geodetický prijímač GNSS schopný pracovať 

v RTK režime. Musí podporovať jeden z formátov – RTCM 2.3, RTCM 2.3 so správou 59, 

alebo RTCM 3.1. Riadiaca jednotka, prípadne PDA, musí umožňovať pripojenie na 

internet, napríklad prostredníctvom mobilného telefónu s mobilnou dátovou službou GPRS 

(univerzálna paketová rádiová služba), posielať aktuálnu polohu prijímača v tvare NMEA 

GGA správy (štandard NMEA sa skladá z viet GGA, ktoré poskytujú 3D polohu 

umiestnenia), prijímať korekcie pomocou služieb NTRIP protokolov (protokoly pre 

streamovanie dát diferenciálnej GPS prostredníctvom internetu) [13]. 

Pri metóde RTK komunikuje rover s SKPOS-om pomocou riadiacej jednotky. Pri 

tomto meraní v SKPOS sa momentálne využíva už spomínaný koncept VRS. V praxi to 

znamená, že sa užívateľ nepripája k najbližšej referenčnej stanici, ale vždy sa pripojí 

k riadiacemu serveru SKPOS. Ten sa nachádza v Geodetickom a kartografickom ústave 

v Bratislave. Sú na ňom napojené všetky permanentné referenčné stanice prostredníctvom 

virtuálnej privátnej siete [13].    

Na začiatku pripojenia zašle rover riadiacemu serveru identifikačné údaje – 

užívateľské meno a heslo a svoju aktuálnu polohu vo formáte NMEA. Na základe tejto 

polohy vypočíta server polohu virtuálnej referenčnej stanice, ku ktorej sa vzťahujú 
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korekcie. RTK rover sa po prijatí týchto korekcií snaží zinicializovať a dosiahnuť 

centimetrovú presnosť [13]. 

Prevádzkovateľ SKPOS deklaruje presnosť určenia horizontálnej polohy pomocou 

kinematickej metódy v reálnom čase do 0,02 m. Výšková presnosť sa stanovuje pri GPS 

meraní ako dvojnásobok polohovej presnosti, čiže by sa mala pohybovať do 0,04 m.  

Doba incializácie dvojfrekvenčných GNSS prístrojov je niekoľko desiatok sekúnd, 

preto občasná strata signálu nemá žiadny vplyv na rýchlosť merania.   

6.5 Použité prístroje 

K meraniu v teréne bol použitý prístroj spoločnosti Topcon Positioning Systems 

prijímač HiPer+ s kontrolérom FC-200, využívajúci technológiu Globálnych navigačných 

satelitných systémov a Slovenskú priestorovú observačnú službu.  

Prístroj HiPer+ je dvojfrekvenčný GPS+ prijímač. Je to multifunkčná aparatúra 

s mnohostranným využitím, v našom prípade pre geodéziu, mapovanie, stavebníctvo a pod. 

Aparatúra HiPer+ je schopná prijímať a spracovávať L1 a L2 signály. Vďaka komponentu 

GPS+ môže prijímač HiPer+ používať signály zo satelitov GPS, ktoré sú prevádzkované 

ministerstvom obrany Spojených Štátov, alebo aj zo satelitov GLONASS, ktoré sú 

prevádzkované Ruskou Federáciou. Táto kombinácia dvojfrekvenčného merania a GPS+ 

prijímača dáva predpoklady pre prácu v režime RTK. Aparatúra HiPer+ poskytuje 

používateľovi vysokú funkčnosť, presnosť, dostupnosť a integritu potrebnú pre rýchly 

a jednoduchý zber dát [14]. 

Ku schopnostiam prijímača HiPer+ patrí redukcia vedľajších odrazov, Co-Op 

Tracking, príjem diferenciálnych korekcií WAAS, dvojfrekvenčné statické, kinematické, 

kinematické v reálnom čase – RTK a diferenciálne DGPS módy merania, automatizovaný 

záznam dát a iné. Prenos meraných údajov je realizovaný prostredníctvom komunikačného 

modulu Bluetooth triedy 2 alebo prostredníctvom konektoru pre USB kábel. Interná pamäť 

Compact Flash karta, doba záznamu 53 hodín. Obal antény je typickej žltej farby, 

s lisovaného hliníka, je robustný a vodotesný, utesnený silikónom. Na povrchu sú tri 
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klávesy a štyri LED diódy. Štandard NMEA je vo verziách 2.1, 2.2, 2.3 a 3.0 s možnosťou 

správ v GGA, GLL, GNS, GRS, GSA a iné [14].  

Anténa HiPer+ 

Označenie LCB 01 - 840801 - 11 

Výrobné číslo 378 – 1285 

Sledované signály L1/L2 C/A a P kód a nosná, WAAS/EGNOS 

Presnosť merania 

RTK metódy 

Pre L1+L2 - Hor. 10 mm+1,5 ppm x D 

                     Ver. 15 mm+2,0 ppm x D 

Pre L1 -        Hor. 15 mm+2,0 ppm x D 

                     Ver. 20 mm+2,5 ppm x D 

Interná batéria 

Li-ion, 3000 mAh, 7,4 V 

prevádzka cca 13,5 hodiny 

Tab. č. 1: Niektoré technické parametre prijímača HiPer+ [14] 

 

Obr. č. 13: Prijímač TOPCON HiPer+ [14] 
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Dátový kontrolér TOPCON FC-200 je robustný poľný počítač s operačným 

systémom Windows CE. Tento operačný systém v kombinácii s univerzálnymi duálnymi 

vyberateľnými médiami pre prenos a ukladanie dát, s ľahko prístupnou batériou, robí z FC-

200 perfektný kontrolér pre akúkoľvek činnosť v teréne. Kontrolér má pomerne veľký 

dotykový farebný TFT displej. Puzdro FC-200 odoláva nárazom a nepriaznivým vplyvom 

prostredia. Na povrchu prístroja je spolu s displejom sedem kláves a dve LED diódy. 

Prenos meraných dát prostredníctvom rozhrania Bluetooth verzia 1.2, prípadne konektoru 

pre USB kábel [15].      

Dátový kontrolér FC-200 

Výrobné číslo 5R5063 

Mikroprocesor  XScale PXA 270 

Rýchlosť procesora 520 MHz 

Pamäť  

RAM 256 MB SDRAM 

ROM 512 MB Flash ROM 

Interná batéria  

Li-ion 2200 mAh, 7,4 V 

prevádzka cca 15 hodín 

Tab. č. 2: Niektoré technické parametre dátového kontroléra FC-200 [15] 
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Obr. č. 14: Dátový kontrolér TOPCON FC-200 [15] 

6.6 Vlastné meranie v teréne 

Meračské práce v teréne boli realizované 19. septembra 2013 v popoludňajších 

hodinách. Pre meranie bola použitá aparatúra TOPCON, HiPer+ a FC-200. Po spustení 

GNSS prijímača bolo potrebné vykonať inicializáciu, ktorá obsahovala prijímaný signál 

z družíc GPS a GLONASS a pripojenie k službe SKPOS prostredníctvom internetového 

pripojenia. Následne po ukončení inicializácie boli overené a zamerané tri identické body 

a meranie bolo pripojené do platného súradnicového systému.  

Potom bolo pristúpené k meraniu nových bodov v teréne. Pri zakladaní novej 

zákazky bolo v kontroléri FC-200 zvolené meranie v záväznej národnej realizácii S-JTSK. 

Celkovo bolo určených 54 podrobných bodov metódou RTK. Body boli v prírode 

stabilizované železnými rúrkami. Vlastník musel potvrdiť doložku o oboznámení vlastníka 

s priebehom a označením vlastníckej hranice v teréne. Táto doložka je súčasťou ZPMZ.    
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6.7 Spracovanie výsledkov merania 

Po ukončení meračských prác v teréne bolo potrebné namerané údaje spracovať. 

Merané údaje boli ukladané do pamäte kontroléra a následne stiahnuté do počítača 

k spracovaniu. K vyhotoveniu ZPMZ a GP bol použitý geodetický program Kokeš 7.25 

s aplikáciou GPL. Program Kokeš má funkcie pre spracovanie meraní, geodetické 

a konštrukčné výpočty, nástroje na kontrolu a topografické úpravy údajov a iné. Nadstavba 

GPL programu Kokeš rieši problematiku geometrických plánov [16].  

6.8 Vyhotovenie ZPMZ 

Záznam podrobného merania zmien je podkladom na vyhotovenie GP a na 

vykonanie zmien v katastrálnom operáte. Pozostáva z troch častí – popisného poľa, 

grafického znázornenia a zápisníka, alebo technickej správy [17]. Záznam podrobného 

merania zmien je súčasťou prílohovej časti diplomovej práce.  

V grafickom znázornení sú zobrazené novovzniknuté parcely a ich priľahlé okolie. 

Nový stav polohopisu je znázornený tenkou červenou čiarou spolu s novými číslami 

parciel, druhom pozemku a číslami novourčených podrobných bodov. Čiernou farbou je 

zobrazený pôvodný stav parciel, čísla parciel, značky druhov pozemkov, kontrolné miery, 

použité lomové body parciel, identické body spolu s ich číslami. Z parcely 1326/1 boli 

oddelené parcely 1326/37 – 42, z parcely 1341/1 parcely 1341/26 – 28 a z parcely 1351/1 

nové pozemky s parcelnými číslami 1351/38 – 46. Boli zrušené prístupové poľné cesty 

s parcelnými číslami 1543 a 1544 a rozdelené na parcely číslo 1543/1,4,5,6 a 1544/1,2,3.    

Popisné pole je tabuľka, ktorej obsahom sú základné informácie o ZPMZ – údaje 

o vyhotoviteľovi, dátume merania a použitom prístroji, úradnom a autorizačnom overení 

a iné. Tabuľka bola vyhotovená v programe Kokeš 7.25 s použitím aplikácie GPL. 

Súčasťou technickej správy sú dané body – prevzaté z dokumentácie 

z predchádzajúcich meraní, namerané údaje a predpis výpočtu výmer. V úvode technickej 

správy sú údaje o vyhotoviteľovi, dátume merania a vyhotovenia a protokol určenia 

súradníc bodov metódou GPS v S-JTSK.  
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6.9 Vyhotovenie GP 

Geometrický plán je podklad k niektorým právnym úkonom. Pri rozdelení hraníc 

znázorňuje priebeh novovzniknutej hranice. Časťami GP sú popisné pole, grafické 

znázornenie a výkaz výmer parciel a dielov [18]. Geometrický plán je súčasťou prílohovej 

časti diplomovej práce. 

Popisné pole je tabuľka, ktorej obsahom sú základné informácie o geometrickom 

pláne – účel GP, vyhotoviteľ, dátum vyhotovenia, autorizačné a úradné overenie, spôsob 

označenia nových hraníc a iné. Tabuľka bola vyhotovená v prostredí programu Kokeš 7.25 

v aplikácii GPL.   

Grafické znázornenie doterajšieho stavu nehnuteľností a návrh zmien zobrazuje 

nové parcely a ich priľahlé okolie. Nový stav v teréne je znázornený červenou tenkou 

čiarou. Červenou farbou sú taktiež parcelné čísla novovzniknutých parciel spolu s ich 

druhom pozemku. Čiernou tenkou čiarou je zobrazený doterajší stav parciel spolu s ich 

parcelným číslom a druhom pozemku. Čísla novourčených bodov sú v GP čiernou farbou. 

Taktiež aj čísla dielov v krúžku, omerné miery sú čiernou farbou. Právny stav je zobrazený 

čiernou tenkou čiarkovanou čiarou a parcelné čísla sa uvádzajú v zátvorkách. Pre 

vyhotovenie právneho stavu mi slúžila mapa určeného operátu. Každej novej parcele bol 

pridelený diel. Po vyriešení právneho stavu boli zakreslené zmeny červenou farbou.  

Vo výkaze výmer parciel a dielov sú zapísané údaje pôvodného a nového stavu 

a výmery parciel a dielov. Obsahuje čísla parciel, výmery, druhy pozemkov údaje 

o vlastníkovi [18]. Výkaz bol vyhotovený v programe MS Office Excel. 

6.10 GP v elektronickej forme   

 Geometrický plán v elektronickej forme bol odovzdaný katastrálnemu odboru 

okresnému úradu v Žiline spolu s GP v tlačenej forme na úradné overenie. Grafický 

podklad na obnovu SGI bol odovzdaný vo formáte VGI a výkaz výmer GP bol odovzdaný 

vo výmennom formáte XML. Spolu s týmito dátami sa odovzdáva aj zoznam súradníc vo 

formáte STX.    
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7 Záver  

Zámerom diplomovej práce bolo vyhotovenie geometrického plánu pre rozdelenie 

pozemku a určeniu vlastníckych práv k nehnuteľnostiam v katastrálnom území Fačkov. 

Geometrický plán bol vyhotovený na základe podkladov poskytnutých na katastrálnom 

odbore okresného úradu v Žiline. Po vyhotovení bol odovzdaný na autorizačné a úradné 

overenie, použitý na zápis údajov do katastra nehnuteľností a doručený objednávateľovi.  

V práci boli popísané meračské práce, prístrojové vybavenie a spracovanie 

geometrického plánu podľa platných technických noriem, katastrálneho zákona, vyhlášok 

a smerníc. Grafická dokumentácia bola spracovaná v programe Kokeš 7.25. Písomné časti 

geometrického plánu boli vyhotovené v programoch MS Office Word a Excel.  

Táto diplomová práca obsahuje všetky náležitosti a prílohy vyhotoveného 

geometrického plánu a záznamu podrobného merania zmien.  
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