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ANOTÁCIA 

Predložená diplomová práca sa zaoberá vyhotovením geometrického plánu 

na oddelenie pozemkov a určenie vlastníckych práv. Realizácia vyžaduje 

preskúmanie smerníc, noriem, vyhlášok a zákonov, ktoré popisujú riešenú 

problematiku. Práca rozoberá jednotlivé časti, ktoré obsahuje geometrický plán 

a postup ich vyhotovenia. Tiež popisuje získanie podkladov a ich preskúmanie ako 

aj prípravu podkladov na meranie, popis meračských prác v teréne a spracovanie 

geometrického plánu. Táto práca zmieňuje aj historický vývoj katastra 

nehnuteľností a nutnosť vyhotovovania geometrických plánov ako podkladu pre 

prevádzanie právnych úkonov. 

Kľúčové slová: geometrický plán, parcela, katastrálna mapa, kataster 

nehnuteľností 

 

SUMARY  

 This thesis deals with the elaboration of geometric plans for separation and 

determination of land ownership. Implementation requires a review of guidelines, 

standards, decrees and laws that describe the issues examined. The work 

discusses various parts containing sketches and process of their creation. It also 

describes how to obtain documents and review them as well as preparation of 

documents for measurement, description of work in the field of surveying and 

processing sketches. This work also mentions the historical development of the 

land registry and the need for preparation of geometric plans as a basis for 

converting the legal acts. 

Key words: geometric plan, plot, cadastral map, the cadastre of estate 
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ÚVOD 
 

 Dnešná podoba geometrického plánu prešla dlhým historickým vývojom, 

počas ktorého sa menila jeho podoba a aj spôsob vyhotovenia.  

 Geometrický plán je technický podklad právnych úkonov, verejných listín 

a iných listín a slúži aj ako podklad na vklad a záznam práv k nehnuteľnostiam. 

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

katastra nehnuteľností aj bez právnych úkonov na žiadosť vlastníka, ale tým nie sú 

dotknuté ustanovenia zvláštneho predpisu. Geometrický plán sa vyhotovuje na 

základe výsledkov geodetických prác a obsahuje grafické znázornenie 

nehnuteľností pred zmenou a po zmene s uvedením doterajších a nových 

parcelných čísel, druhov pozemkov a ich výmer a tiež údaje o právach 

k nehnuteľnostiam.         

 Moja práca pozostáva zo ôsmych kapitol, ktoré sa podrobne zaoberajú 

históriou katastra nehnuteľností, geometrickým plánom a jeho vyhotovením, 

meraním zmien. V piatej kapitole je vysvetlený pojem VKM – vektorovej 

katastrálnej mapy. Vlastným meraním a vyhotovením geometrického plánu sa 

zaoberá šiesta kapitola.        

 Tento geometrický plán bol vyhotovený v roku 2014 v súlade so Zákonom 

č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a zápisoch vlastníckych a iných práv 

k nehnuteľnostiam ( katastrálny zákon ) 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. Pri meraní bol 

využitý prístroj GPS TOPCON FC 200.      

 Úlohou tejto diplomovej práce je popísanie procesu vyhotovenia 

geometrického plánu na oddelenie pozemkov p.č. 892/4, 1183/18-19,  obnovu 

hraníc pôvodných EKN parciel p.č. 1948/1-2, určenie vlastníckych práv k 

pozemkom p.č. 1183/18-19 a zameranie prístavby a následné vytýčenie lomových 

bodov hraníc pozemkov v teréne v katastrálnom území Komjatná. 
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ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK 
 

C-KN   parcela registra C 

E-KN   parcela registra E 

GP   geometrický plán 

GPS   globálny lokalizačný systém 

GNNS   globálne navigačné satelitné systémy 

JTSK03   platná národná realizácia S-JTSK 

KM   katastrálna mapa 

KN   kataster nehnuteľností 

LV   list vlastníctva 

NR SR   Národná Rada Slovenskej republiky 

PPBP   podrobné polohové bodové pole 

RTK   real time kinematic – kinematická metóda v reálnom čase 

S-JTSK   systém jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej 

SKPOS   Slovenská priestorová observačná služba 

SGI   súbor geodetických informácií 

SPI   súbor popisných informácií 

SPI   súbor popisných informácií 

ÚGKK SR   Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

VGI   vektorový geodetický podklad 

VKM   vektorová katastrálna mapa 
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WGS-84   svetový geodetický systém  

XML   Extensible Markup Language – rozšíriteľný značkovací jazyk 

ZPBP   základné polohové bodové pole 

ZPMZ   záznam podrobného merania zmien 
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1 HISTÓRIA KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
 

 V rokoch 1654-1748 vznikali súpisy rustikálnej pôdy tzv. Prvá a Druhá 

berná rula, kde základnou jednotkou bol dvorec – usadlosť, ktorého sa týkali 

daňové povinnosti. Od r. 1706 podliehala súpisu nie len poddanská pôda ale aj 

pannská – dominikánská pôda. V rokoch 1744 až 1756 nariadila Mária Terézia 

vykonať súpis pôdy na celom území monarcie a po jeho ukončení bol nazvaný 

Tretia a neskôr Štvrtá berná rula. [ 6 ]      

 Jozef II. nariadil patentom z roku 1785 vymeriavanie a zobrazovanie 

všetkých úrodných pozemkov a ostatných terénnych realít. Cieľom bolo zaviesť vo 

všetkých častiach monarchie jednotný daňový systém. Územnou jednotkou bola 

katastrálna obec a každý pozemok bol tzv. topografickým číslom. Výsledky boli 

spracované vo forme polohopisných náčrtov pre každý hon. Tento kataster 

označujeme ako Jozefínsky kataster, ktorý obsahuje súpisy, ocenenia, daňové 

výťažky, ostatné písomnosti a hlavne polohopisné náčrty. V roku 1790 bol tento 

kataster zrušený Leopoldom II., ale stal sa podkladom pre stabilný kataster. [ 6 ]

 V roku 1817 cisár František I. vymyslel  patent o pozemkovej dani na 

Stabilný kataster. Jeho vzorom bol Milánsky kataster. Zobrazilo sa celé územie 

a priradil vlastníkov. Zabezpečovalo ho ministerstvo financií. Bol to prvý kataster 

na technických základoch. Účelom jeho vyhotovenia bolo vyberanie daní 

a ostatných poplatkov a technické využitie. Spôsob vyhotovenia mal tri kroky: zistiť 

skutočnú údržbu všetkých pozemkov, zamerať a zobraziť ich, spísať a oceniť. 

Technickým základom boli zobrazovacie sústavy a triangulačná sieť. 

Zobrazovacie sústavy v Rakúsko-Uhorsku boli tri: Sv. Štefanská, Budapeštianska 

a Gustenbergská. Bolo ich viac, aby bolo čo najmenšie skreslenie. [ 6 ]

 Cisárskym patentom v roku 1849 vznikol Pozemkový kataster v Uhorsku. 

Predchádzala mu revolúcia uhorskej šľachty proti „Viedni“, čím nastalo zdanenie 

šľachty a zrušenie poddanstva. Zaviedlo sa daňové provizórium na dočasný výber 

daní, kým sa nedobuduje pozemkový kataster v Uhorsku. Vychádzalo sa 

z účelových máp a konkretuálnych máp. Tak, kde neboli žiadne mapy narýchlo sa 

urobili v extraviláne.  V roku 1853 sa začali triangulačné práce. Triangulačná 

kancelária mala sídlo v Budapešti. Merali sa trigonometrické body I. až III. rádu, 
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body IV. až V. rádu boli určované graficky. Pri meraní bola použitá bezprojekčná 

a stereografická zobrazovacia sústava. S podrobným meraním sa začalo v roku 

1856 metódou meračského stola s presnosťou 1/200. [ 6 ]   

 V roku 1875 zákonom o úprave pozemkovej dane bol prijatý Definitívny 

kataster. Prevzal pôvodné katastrálne mapy ( 1856-1867 ) a aktualizovali sa 

písomné operáty vrátane nového ocenenia. Vytvorili sa nové katastrálne mapy – 

odvodením ( prepracovaním ) komasačných, konkretuálnych a segregačných 

máp. Bolo vydané nariadenie o udržiavaní máp a katastrálnych operátov. Do 

konca roka 1885 vznikol Uhorský kataster. Vznikol s pozemkovou knihou v súlade 

so skutočným stavom. V roku 1895 bola začatá reambulácia katastrálnych máp. 

Prebiehalo meranie obcí, ktoré ešte nemali pôvodné katastrálne mapy. V roku 

1897 bol celý kataster v Uhorsku prevedený na metrickú mieru, bolo zavedené 

Fashingovo kartografické zobrazenie ( valcové ). Novou metódou bola zavedená 

polygónová metóda. V rokoch 1909-1913 bol vydaný zákon o revízií a úprave 

katastra na základe nesúladu medzi katastrálnou mapou a písomným operátom. 

Začalo sa nové oceňovanie pozemkov, bol založený nový písomný operát pre 

každú obec. [ 6 ]         

 V roku 1919-1927 začali prebiehať práce na I. pozemkovej reforme. Začali 

sa definovať fázy ako by mal kataster v ČSR vyzerať. Zavádza sa dočasná 

náprava katastra. [ 6 ]       

 Zákonom zo dňa 16.12.1927 č. 177/1927 Zb. o pozemkovom katastri a jeho 

vedení bolo nariadené vymeriavanie a mapovanie celej ČSR. Písomný operát 

pozemkového katastra sa stal jediným podkladom verejných kníh. Základné 

inštrukcie, ktoré sa v praxi používali boli Inštrukcia A ( návod ako vykonávať 

katastrálne meračské práce na obnovenie pozemkového katastra novým 

katastrálnym konaním ) a Inštrukcia B ( návod ako vykonávať katastrálne 

meračské práce na vedenie katastra ). [ 6 ] 

 Hlava I. zákona určuje organizáciu katastrálnej služby. 

 Hlava II. zákona obsahuje definíciu pozemkového katastra, pojmy, účel 

katastra a katastrálne konanie. 

 Hlava III. zákona určuje vedenie katastra, zisťovanie a vykonávanie zmien, 

odstraňovanie chýb a nepresností. 
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 Hlava IV. zákona obsahuje prechodné ustanovenia, ktoré platia pre územia 

bez nových pozemkových kníh. [ 6 ] 

Zákonom č. 43/32 Zb. zo dňa 20.1.1932 bolo stanovené vykonať definitívne 

usporiadania zastaraných pozemkových katastrov s pozemkovou knihou 

a súčasnosťou. Cieľom bolo získať správny pozemkový kataster v súlade 

s katastrálnym zákonom a vytvoriť zjednotený operát. V roku 1938 v dôsledku 

protektorátu končí vedenie pozemkového katastra až do roku 1945. 8. Mája 1947 

bol vydaný nový zákon 90/1947 o prevedení knižného poriadku skonfiškovaného 

majetku. V roku 1951 vznikli Závodové listy, ktoré sa vyhotovovali pre každý závod 

v katastrálnom území, obsahovali dobrovoľné priznanie držiteľov pozemkov 

a výmery sa odhadovali ( miestny národný výbor ).V roku 1952 – štítková akcia, 

kde spoľahlivo určili výmeru pôdy. Organizoval ju okresný národný výbor 

a výsledok sa zapisoval do Evidenčných listov. V roku 1954 bol vládnym 

nariadením zrušený pozemkový kataster a spresnenie štítkovej akcie. Nariadenie 

prikázalo revíziu všetkých kultúr, vyčíslenie pôdy podľa kultúr a sektorov 

a spresnenie evidenčných listov. Do tejto doby sa datoval vznik družstiev. [ 6 ]

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

začali vytvárať mapy jednotnej evidencie pôdy. Ich tvorba sa realizovala 

prevzatím, úpravou a doplnením máp pozemkového katastra. Tam, kde 

neexistovali tieto mapy vytvárali sa tzv. náhradné mapy Jednotnej evidencie pôdy 

fotogrametricky, s využitím vojenských leteckých snímok. V rokoch 1962-1986 sa 

mapy najhoršej kvality sa postupne nahrádzali mapami technicko-hospodárskeho 

mapovania a Základnou mapou veľkej mierky. [ 6 ]    

 Po osamostatnení Slovenskej republiky v roku 1993 má základná mapa 

označenie Základná mapa Slovenskej republiky veľkej mierky, ktorej prioritné 

užívanie je pre účely katastra. Zákon NR SR 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. Kataster tvoria katastrálne operáty usporiadané podľa 

katastrálnych území. [ 6 ] 
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2 MAPY KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
  

 Ako podklad k vyhotoveniu geometrického plánu nám slúži zápis a zákres 

nehnuteľností evidovanej v SPI a SGI na katastrálnom úrade. Mapa nám slúži ako 

zdroj v grafickej informácií. Mapami katastra sú mapy určeného operátu 

a katastrálne mapy. Delia sa podľa spôsobu a formy ich vyhotovenia. [ 1 ]

 Katastrálna mapa je polohopisná mapa veľkej mierky, ktorá zobrazuje prvky 

evidované v katastrálnom operáte. Môže existovať v analógovej a 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. [ 1 ]        

 Mapou určeného operátu sa rozumie mapa, na ktorej sú zobrazené pozemky 

vymedzené vlastníckymi hranicami v nájme právnických osôb a fyzických osôb a 

sú zlúčené do väčších celkov. [ 1 ]      

 Katastrálna mapa je polohopisná mapa veľkej mierky. Po 1. 1. 1993 je 

vyhotovená v katastrálnom konaní, zobrazuje nehnuteľnosti a katastrálne územia 

evidované v katastri nehnuteľností. Pozemky sú v katastrálnej mape zobrazené 

priemetom svojich hraníc do zobrazovacej roviny a označujú sa parcelnými číslami 

a značkami druhov pozemkov. Stavby sa zobrazujú prienikom ich vonkajšieho 

obvodu s terénom, alebo u netypických stavieb priemetom obvodu plášťa na 

terén. [ 6 ]          

 Podľa spôsobu vyhotovenia katastrálne mapy delíme na číselné a nečíselné 

mapy.  

 Číselná mapa: Číselná mapa katastra je mapa katastra spracovaná na 

podklade číselných meračských údajov. Číselná vektorová katastrálna mapa 

vzniká ako výsledok geodetických prác alebo vektorizáciou na podklade 

číselnej katastrálnej     mapy. [ 7 ] 

 Nečíselná mapa: Nečíselná mapa katastra je mapa katastra spracovaná na 

podklade grafických výsledkov podrobného merania, z ktorých je 

dokumentovaný iba grafický záznam obrazu vyjadrený fyzikálnou veličinou 
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na fyzickom podklade, napríklad čiarami a znakmi na papieri. Nečíselná 

vektorová katastrálna mapa vzniká vektorizáciou na podklade nečíselnej 

katastrálnej mapy. [ 7 ] 

 

Podľa formy vyhotovenia, teda podľa druhu média, na ktorom sú 

zaznamenané, rozdeľujeme mapy katastra na analógové a digitálne mapy. 

 

 Analógová mapa: Mapa veľkej mierky používaná pre potreby katastra, 

ktorej obsah je zobrazený na papieri alebo fólii, bez ohľadu na spôsob alebo 

dobu jej vyhotovenia. [ 1 ] 

 Digitálna mapa: Mapa, ktorú delíme podľa spôsobu vyjadrenia, uloženia 

a usporiadania prvkov na mapy v rastrovej alebo vektorovej forme. Sú 

výsledkom zobrazenia číselného záznamu obsahu a konštrukčných prvkov 

mapy. Záznam vzniká spracovaním meraných hodnôt alebo digitalizáciou 

existujúcej mapy. Býva uložený na pamäťových počítačových médiách. [ 1 ] 

Vektorová katastrálna mapa sa po prevzatí do katastra stáva katastrálnou 

mapou v elektronickej podobe. Predchádzajúca KM sa stáva neplatnou. 

Neplatnosť vyznačí okresný úrad, katastrálny odbor na všetkých mapových 

listoch predchádzajúcej KM v papierovej podobe alebo vo všetkých   

súboroch predchádzajúcej KM v elektronickej podobe. ( bližší opis VKM v 

kapitole č. 5 ). [ 7 ] 
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3 GEOMETRICKÝ PLÁN 
 

Geometrický plán je grafickým znázornením nehnuteľností, ktoré vzniknú 

rozdelením alebo zlúčením 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. [ 2 ]     

 Geometrický plán je technický podklad právnych úkonov, verejných     listín 

a iných listín a slúži ako podklad na vklad a záznam práv k  nehnuteľnostiam. [ 1 ]

 Geometrický plán môže vyhotoviť katastrálny úrad, iná právnická alebo 

fyzická osoba vtedy, , ak má živnosť podľa osobitého predpisu. [ 1 ] 

Použitie geometrických plánov 

 Geometrický plán môže slúžiť ako podklad na obnovu lomových bodov 

hraníc pozemkov v teréne vytyčovaním, ak bol tento podklad na zmeny 

v súbore geodetických informácií. [ 2 ] 

 Geometrický plán sa používa aj ako podklad na právne úkony, keď údaje 

doterajšieho stavu výkazu výmer sú zhodné s údajmi platných predpisov 

z KN. [ 2 ] 

 Pre potreby KN sa používa GP autorizačne overený fyzickou osobou, ktorá 

má na to osobitnú odbornú spôsobilosť a úradne overený odborom 

okresného úradu vykonávajúcim štátnu správu na úseku KN. [ 2 ] 

 

3.1 Účel vyhotovenia geometrických plánov 

 

Geometrický plán sa vyhotovuje najmä na: [ 2 ] 

a) rozdelenie nehnuteľností  

b) úpravu hranice nehnuteľností  

c) určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam  
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d) zameranie stavby (príp. rozostavanej stavby) a ako podklad na vydanie 

kolaudačného rozhodnutia na užívanie stavby , ktorá je predmetom 

evidovania v KN a ešte nie je v súbore geodetických informácií a v súbore 

popisných informácií KN evidovaná  

e) priznanie práv k časti nehnuteľnosti, ktoré obmedzujú vlastníka, alebo inú 

oprávnenú osobu v prospech inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby 

(napr. vyznačenie vecného bremena 

f) vymedzenie zmien v poľnohospodárskom pôdnom fonde a lesnom pôdnom 

fonde rozdelením nehnuteľností  

g) zmenu priebehu hranice katastrálneho územia, hranice obce, resp. hranice 

okresu (postup prác ako aj príslušné vzory geometrických plánov uvádza 

osobitný technický predpis)  

h) zlúčenie nehnuteľností  

i) obnovenie hraníc pôvodných pozemkov alebo ich častí 

j) pozemkové úpravy  

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

C súboru popisných informácii KN (ďalej len v “registri C KN”) a v katastrálnej 

mape zlúčené do väčších celkov, alebo zlúčené do iných parciel 

l) zmenu hranice zastavaného územia obce.  

Geometrický plán sa vyhotovuje na predpísaných tlačivách. Musí byť dobre 

čitateľný, vyhotovený trvanlivým záznamom na kvalitnom papieri a v predpísanej 

farebnosti. Ak je GP vyhotovovaný v prostredí výpočtovej techniky, výstupy musia 

byť formátom, obsahom a úpravou zhodné s predpísanými tlačivami. [ 2 ] 

 

3.2 Podklady pre vyhotovenie geometrických plánov 
 

 Údaje súboru geodetických a popisných informácií. [ 2 ] 

 Katastrálna mapa bývalého pozemkového katastra, alebo iné grafické 

zobrazenia nehnuteľností s údajmi s pozemkovej alebo železničnej knihy, 

pozemkových reforiem, rozsudkov súdov, verejných a iných listín, ktoré 
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potvrdzujú práva k nehnuteľnostiam. Údaje o bodoch základného 

polohového bodového poľa. [ 2 ] 

  Geodetický plán sa vyhotovuje zásadne 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. [ 2 ] 

 

3.3 Súčinnosť správy katastra s vyhotoviteľom geometrického 

plánu 

 

Katastrálny odbor okresného úradu v priestoroch nato určených umožní 

vyhotoviteľovi geometrického plánu nazrieť do katastrálneho operátu prípadne 

iných dokumentovaných operátov, robiť si výpisy a kópie, vykonávať kartometrické 

meranie a zobrazenie 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. [ 2 ]       

 Vyhotovenie potvrdených údajov z KN, poskytnutie geodetických údajov 

o geodetických bodoch ako aj poskytnutie časti katastrálneho operátu sa 

spoplatňuje. [ 2 ]        

 Vyhotoviteľ  GP si od katastrálneho odboru okresného úradu vyžiada 

pridelenie: [ 2 ] 

a) čísla ZPMZ 

b) čísla novovytváraných parciel 

c) čísla pevných bodov podrobného polohového bodového poľa aj ich bude 

zakladať s cieľom zamerania zmeny 

Pridelenie vyžiadaných údajov potvrdí oprávnený zamestnanec katastrálneho 

odboru okresného úradu spravidla pod popisným poľom      ZPMZ. [ 2 ]  

Doterajší stav GP vychádza z platných údajov SPI a SGI katastra 

nehnuteľností. Pokiaľ medzi overením GP a jeho predložením na zápis do KN 
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príde v katastrálnom operáte k zmene údajov tvoriacich doterajší stav výkazu 

výmer a geometrický plán spĺňa ostatné podmienky na zápis listín, katastrálny 

odbor okresného úradu takýto GP na zápis použije bez ohľadu na všeobecné 

upozornenie, pričom pri zápise zostaví aktuálny doterajší stav a nový stav pre 

zvyškové parcely, ktorý priloží ku geometrickému plánu. [ 2 ] 

 

3.4 Meračské práce pri vyhotovení geometrického plánu 

  

 Meračské práce v teréne na účely vyhotovenia GP sú geodetické činnosti 

na zameranie zmeny. Metódy a presnosť merania zmien a ich výsledný operát 

stanovujú osobité predpisy. [ 2 ]       

 Lomové body hraníc nových pozemkov sa pred zameraním označia. Keď 

sa GP vyhotovuje pre návrh na zmenu, vlastník alebo iná oprávnená osoba  

vyznačí pred geodetickými činnosťami lomové body hraníc pozemkov dočasne 

alebo trvalo. Dočasné označenie nahradí najneskôr do 30 dní po oznámení 

o vklade alebo zázname do KN trvalým označením. [ 2 ]   

 Lomové body, ktoré sú v prírode zreteľne a jednoznačne určené pevnými 

predmetmi – rohy budov, zabetónované stĺpy a pod. sa považujú za body trvalo 

označené. Hranice druhov pozemkov sa neoznačujú, lokalizujú sa omernými 

mierami v GP teda súradnicami lomových bodov. [ 2 ]   

 Pri realizácií GP na zameranie stavby a vydanie kolaudačného rozhodnutia 

a keď nedochádza k reálnemu vyčleneniu pozemku v teréne sa v ZPMZ sa 

doložka o oboznámení objednávateľa s priebehom hraníc nepotvrdzuje, zatiaľ čo  

pri realizácií ostatných GP sa potvrdzuje. [ 2 ]     

 Pri vyhotovovaní GP možno výsledky skorších meraní hraníc, ktoré nie sú 

hranicami vlastníckymi a boli zobrazené v katastrálnej mape využiť až po 

previerke zhody merania, polohy trvalo označených bodov hranice pozemku 

s príslušnou meračskou dokumentáciou. [ 2 ]  
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3.5 Výpočtové a zobrazovacie práce 

  

 Výpočtové práce na realizáciu GP sú súhrnom činností, pri ktorých sa 

z nameraných údajov definuje nové polohové a geometrické určenie nehnuteľností 

a vypočítajú sa súradnice novourčených bodov, výmery nehnuteľností a ich   

dielov. [ 2 ]         

 Zobrazovacie práce vykonajú zobrazenie návrhu zmien do katastrálnej 

mapy. Tieto zmeny zakreslí vyhotoviteľ GP pred autorizačným overením ceruzkou 

do katastrálnej mapy. [ 2 ]        

 Trvalé zákresy zmien vykoná katastrálny odbor okresného úradu súčasne 

so zápisom zmien do SPI z úradnej povinnosti. [ 2 ]   

 V katastrálnych územiach, kde je katastrálna mapa spravovaná len 

v elektronickej forme v daných vrstvách a štruktúre, sa nevykonávajú 

zobrazovacie práce ale zákres zmeny je nahradený aktualizáciou príslušných 

súborov. [ 2 ] 

 

3.6 Časti geometrického plánu 

  

Geometrický plán obsahuje tieto časti: [ 2 ] 

 popisné pole 

 grafické znázornenie 

 výkaz výmer parciel a dielov 

Jednotlivé časti GP musia byť spojené takým spôsobom, aby vylučoval 

dodatočnú výmenu jednotlivých listov alebo jeho častí. [ 2 ] 
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3.6.1 Popisné pole 

 

Popisné pole obsahuje tieto kolónky [ 2 ]: ( vid. Obr. č.1 ) 

 vyhotoviteľ - meno, priezvisko a adresa fyzickej osoby, ktorá plán vyhotovila 

a má spôsobilosť vykonávať geodetické a kartografické činnosti, 

 kraj, okres, obec , katastrálne územie – číslo KÚ, v ktorom bol GP 

vyhotovený, 

 číslo GP, mapový list č. – číslo GP sa skladá z priebežného poradového čísla 

plánu, lomiacej čiary a roku pridelenia priebežného čísla plánu na 

jednoznačnú identifikáciu GP, 

 geometrický plán na..............; v tejto kolónke sa okrem účelu, ktorý je 

uvedený v kapitole 3.1 aj parcelné čísla, pre ktoré sa GP vyhotovuje, 

 nové hranice boli v prírode označené ..............; spôsob stabilizácie lomových 

bodov novej hranice 

 záznam podrobného merania (meračský náčrt) č., uvádza sa č. ZPMZ, ktoré 

pridelil kataster s textom “Súradnice bodov označených číslami a ostatné 

meračské údaje sú uložené vo všeobecnej dokumentácii”, 

 autorizačne overenie : meno, dňa, pečiatka a podpis autorizovaného geodeta 

( s textom „ Náležitosťami a presnosťou zodpovedá právnym predpisom „ ), 

  úradné overenie: meno, dňa, číslo, pečiatka a podpis ( s textom                     

„ úradne overené podľa § 9 zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii 

a kartografii“ ), 

  v záhlaví popisného poľa GP je všeobecné upozornenie: „Geometrický plán 

je podkladom na právne úkony, keď údaje doterajšieho stavu výkazu výmer 

sú zhodné s údajmi právnych predpisov z KN“  
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Obrázok 1: Príklad popisového poľa GP na oddelenie a určenie práv k nehnuteľnostiam 

 

3.6.2 Grafické znázornenie 

 

Grafické znázornenie geometrického plánu sa vyhotovuje ako kópia alebo 

zväčšenina katastrálnej mapy v takej mierke, aby bolo zobrazenie dostatočne 

prehľadné a čitateľné. Zobrazuje aj okolie riešeného pozemku alebo územia., 

najlepšie celé susedné parcely registra C KN. Mierka sa neuvádza. [ 2 ] 

 Keď sú práva k nehnuteľnostiam zobrazené graficky aj na iných podkladoch 

ako je katastrálna mapa, doplnia sa parcelné čísla z tohto podkladu v zátvorke 

a hranice sú čiernou čiarkovanou čiarou ( napr. z mapy určeného operátu ). [ 2 ]

 V grafickom znázornení sa v súlade s technickou normou používajú najmä 

tieto druhy čiar a mapových značiek [ 2 ]: 

a) Tenká, čierna, plná čiara ( 0,18 mm, kód čiary 0.012 ) a mapová značka 

s poradovým číslom 0.01 – zobrazenie doterajšieho stavu. 

b) Tenká, červená, plná čiara ( 0,18 mm, kód čiary 0.012 ) – zobrazenie nového 

stavu. 

c) Tenká, čiarkovaná, čierna čiara ( 0,18 mm, kód čiary 0,072 ) s dĺžkou 5mm 

a veľkosťou medzier 2 mm – rám mapových listov spolu s jeho označením. 

d) Tenká, čierna, čiarkovaná čiara ( 0,18 mm, kód čiary 0.022 ) s dĺžkou čiarok 

1mm a veľkosťou medzier 1mm – zobrazuje práva k nehnuteľnostiam, ktoré 

nie sú na podklade katastrálnej mapy. 
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e) Čierna, tenká bodkočiarkovaná čiara ( 0,18 mm, kód čiary 0,122 ) s dĺžkou 

čiarok 1mm a veľkosťou medzier 0,8 mm – zobrazenie  nezreteľných hraníc 

ako aj  vlastníckych ak vedú cez technické objekty ( ak ide o nový stav je to 

červená čiara ). 

f) Čierny ( ak ide o nový stav tak červený ) krúžok s priemerom 1,0 mm 

a s bodkou ( mapová značka s poradovým číslom 1.05 ) na zobrazenie 

lomových bodov hraníc nehnuteľností označených medzníkmi. 

g) Čierne parcelné čísla ( ak ide o nový stav potom červené ) s výškou 2,0 mm, 

ak ide o parcelné čísla z iných podkladov uvádzajú sa v zátvorke. 

 

Obrázok 2: Príklad grafického poľa GP na obnovu pôvodnej hranice 

 Značky druhov pozemku nových parciel sú červenou farbou a umiestňujú 

sa nad nové parcelné číslo, alebo vedľa prečiarknutej značky druhu pozemku. [ 2 ]

 Neplatná kresba sa v grafickom znázornení ruší dvoma krátkymi červenými 

čiarami vedenými kolmo na rušenú čiaru. Slučky sa rušia dvoma krátkymi 

červenými čiarami rovnobežnými so smerom predmetnej hranice. Zrušené značky 

druhov pozemkov sa prečiarknu vodorovnou červenou čiarou. r parcelné čísla sa 

prečiarknu červenou čiarou vedenou rovnobežne s rušeným parcelným číslom. Ak 
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nové parcelné číslo vzniká podlomením, doterajšie parcelné 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. Parcelné čísla z iných podkladov ako 

z katastrálnej mapy sa neprečiarkujú. [ 2 ]      

 Ak  sa používajú v geometrickom pláne diely parciel (pre účely spisovania 

zmlúv, verejných listín, prípadne rozhodnutí o odčlenení pozemkov 

z poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu a pod.), označia 

sa v grafickom znázornení čiernou farbou arabskými číslami (výška číslic 2,0 mm) 

v krúžku. Pri určovaní práv k väčším územným celkom pre jedného vlastníka, 

alebo inú oprávnenú osobu, a ak to neodporuje účelu vyhotovenia GP, možno 

riešiť vytváranie dielov parciel zjednodušeným spôsobom. [ 2 ] 

 V grafickom znázornení sa merané kontrolné omerné miery pri nových 

hraniciach (aj doterajších hraniciach, na ktorých sú vyznačené nové podrobné 

body) zobrazujú čiernou farbou (výška číslic 1,5 mm). Ak niektoré omerné miery 

nemožno odmerať, uvedie sa do grafického znázornenia k príslušnej hranici 

namiesto omernej miery skratka n.m. Uvádzanie omerných mier dlhších ako 50 

metrov je v grafickom znázornení fakultatívne. Nové podrobné body, ktoré majú 

súradnice určené v S-JTSK, sa označujú číslami podrobných bodov čiernou 

farbou (výška číslic 1,5 mm). [ 2 ]        

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

totožný, prioritne sa zobrazí priebeh hranice z katastrálnej mapy ačiarkovaná čiara 

sa pri zobrazovaní o 1 mm odsunie a zobrazí sa iba v okolí lomových bodov 

hranice. [ 2 ]          

 Grafické znázornenie sa spravidla orientuje sa sever. Ak je grafické 

znázornenie orientované inak, vyznačí vyhotoviteľ GP orientáciu grafického 

znázornenia na sever smerovou ružicou. [ 2 ] 
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3.6.3 Výkaz výmer 

 

 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 (ďalej PK vložiek), 

mená a priezviská a adresy nových vlastníkov (držiteľov, nájomcov), dôležité 

upozornenia a poznámky týkajúce sa vyhotoveného GP a kontrolné súčty. Výkaz 

výmer obsahuje „Doterajší stav“, „Zmeny“ a „Nový stav“. [ 2 ]   

 Ak sa v „Doterajšom stave“ vyskytujú parcely registra E SPI KN, na 

zostavenie výkazu výmer sa používa zásadne vzor tlačiva č.6.77 obsahujúci v 

„Doterajšom stav“ kolónku „KN-E“. Ak je v „Doterajšom stave“ uvedená 

pozemkovoknižná parcela, na ktorú je založený tzv. „hluchý“ LV, takéto parcelné 

číslo sa uvedie do stĺpca PK. Obdobne sa postupuje ak po obnove katastrálneho 

operátu novým mapovaním sa doterajšie parcelné číslo    z dôvodu neidentičnosti 

neprečísluje na LV a takéto parcelné číslo sa uvedie do stĺpca PK. Pri parcelách 

zo železničnej knihy sa nad číslo vložky uvádza skratka ŽK. [ 2 ]   

 „Doterajší stav“ obsahuje číslo PK vložky alebo číslo LV, číslo 

pozemkovoknižnej parcely alebo číslo parcely registra E, číslo parcely registra C, 

výmeru a druh pozemku. Ak sú v „Doterajšom stave“ použité ďalšie verejné listiny, 

alebo iné listiny o právach k nehnuteľnostiam, ktoré z rôznych dôvodov neboli 

zapísané v pozemkovej knihe, ani v pozemkovom katastri, ani v KN, doplnia sa 

čísla týchto verejných listín, alebo iných listín slovnou skratkou, označujúcou druh 

dokladu a v poznámke sa uvedie presné neskrátené označenie použitého 

dokladu. „Doterajší stav“ môže v osobitných prípadoch obsahovať súčasne číslo 

LV aj číslo PK vložky, a to v prípade ak časť práv k parcele registra E je zapísaná 

na LV a časť je ešte evidovaná v pozemkovej knihe, alebo ak je na 

pozemkovoknižnú parcelu založený tzv. „hluchý“ LV. [ 2 ]    

 Ak sú v „Doterajšom stave“ výkazu výmer medzi parcelami registra C aj 

dielové parcely, príslušné parcelné číslo sa uvádza len raz a do predpísaných 

stĺpcov sa pod seba uvedú výmery a druhy pozemkov jednotlivých dielov, pričom 

jednotlivé diely sa osobitne neoznačujú ani ich výmera nespočítava. Informácia 

o výskyte takýchto parciel sa uvádza v poznámka pod výkazom výmer. [ 2 ] 
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 Ak sa v „Doterajšom stave“ pri riešení „Stavu právneho“ vyskytujú parcely (z 

iných podkladov ako je register C-KN) z viacerých pôvodných katastrálnych 

území, uvedie sa názov pôvodného katastrálneho územia do zátvorky za parcelné 

číslo alebo do poznámky pod výkaz výmer. [ 2 ]    

 V časti „ Zmeny“ sa uvádza označenie dielov arabskými číslicami. Časť „ 

Zmeny“ sa zostavuje spôsobom, ktorý zaručuje prehľadnosť pôvodu dielov, ako aj 

pričlenenie k novovytváraným parcelám. [ 2 ]     

 Dielmi sa vo výkaze výmer rieši „Stav právny“ s výnimkou kedy sa parcely 

v tom istom obvode zlučujú alebo rozdeľujú alebo, keď je novourčená parcela 

vytvorená z parciel, ku ktorým sa viaže jeden právny vzťah. [ 2 ]   

 Výkaz výmer obsahuje aj časť „Nový stav“ , do ktorého patria čísla nových 

a doterajších parciel ( po zmene ), a ich nové výmery, druhy pozemkov spôsob 

využívania nehnuteľností a meno a priezvisko a adresa navrhovaného nového 

vlastníka. [ 2 ]         

 Pre každý stav z výmer parciel „Doterajší, Nový a Zmeny“ sa vykoná 

kontrolný súčet. [ 2 ]        

 Údaje vo výkaze výmer niekedy obsahujú aj poznámky ( napr. rozhodnutia 

o právach k nehnuteľnostiam a pod. ), ktoré sa nachádzajú v dolnej časti tlačiva za 

kontrolnými súčtami. [ 2 ] 

 

3.7 Elektronická forma geometrického plánu 

  

 Vrstvy, štruktúra a výmenný formát geometrického plánu v elektronickej 

forme stanovuje ÚGKK SR v osobitých technických predpisoch. [ 2 ] 

 Grafické znázornenie GP v elektronickej forme je tvorené úplným obsahom 

vektorovej katastrálnej mapy v rozsahu novo navrhovaného stavu všetkých 

riešených parciel. [ 2 ]        

 Toto vyhotovenie GP v elektronickej forme nevylučuje povinnosť 

vyhotovenia GP aj na papierovom médiu v predpísanom tvare. [ 2 ] 
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3.8 Autorizačné overenie geometrického plánu 

 

 Autorizačné overenie GP vykonáva autorizovaný geodet a kartograf, 

prípadne znalec v odbore geodézie a kartografie pri vykonaní znaleckej činnosti, 

ak má na to odbornú spôsobilosť. [ 2 ]      

 Pred autorizačným overením GP sa preskúma, či kvalita a presnosť 

meračských, zobrazovacích a výpočtových prác, ako aj ďalšie náležitosti GP 

vyhovujú predpisom. Týmto overením zodpovedá autorizovaný geodet za 

obsahovú úplnosť, za správnosť údajov doterajšieho a nového stavu, náležitosti 

a predpísanú presnosť prác, správnosť vyhotovenia GP v elektronickej forme 

a jeho zhoda s výstupom na papierovom médiu a za správne očíslovanie nových 

pevných bodov PPBP, novo navrhovaných parciel a čísla ZPMZ. [ 2 ] 

 Okresný úrad, katastrálny odbor umožní v priestoroch na to určených 

autorizovanému geodetovi pred autorizačným overením prekontrolovanie zákresu 

v katastrálnej mape, prípadne kontrolné kartometrické merania na iných grafických 

podkladoch a tiež kontrolu údajov v doterajšom stave výkazu výmer. [ 2 ] 

 

3.9 Úradné overenie geometrického plánu 

 

 Na úradné overenie sa geometrický plán predkladá okresnému úradu, 

katastrálnemu odboru, v ktorého obvode sa nachádza dotknutá nehnuteľnosť a to 

najmenej v štyroch vyhotoveniach, pričom jeden prvopis ostáva na okresnom 

úrade, katastrálneho odboru. [ 2 ]       

 Geometrické plány, ktoré sa predkladajú na úradne overenie musia byť 

najskôr overené autorizačne. [ 2 ]     

 Vyhotoviteľ GP spolu s geometrickým plánom predkladá na úradné 

overenie aj ZPMZ, výsledný operát zriaďovania novourčených bodov PPBP, 

zoznam súradníc novourčených bodov, výpočet výmer parciel a dielov 

a oznámenie o nedostatkoch zistených na geodetických bodoch, ktoré boli 

potrebné na zameranie zmeny a neboli nájdené, prípadne boli zničené alebo 

poškodené. V KÚ, ktoré určí okresný úrad, katastrálneho odboru sa predkladá aj 
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GP v elektronickej forme. [ 2 ]       

 Okresný úrad, katastrálny odbor pred samotným úradným overením GP 

kontroluje súlad východiskových údajov KN s platnými údajmi KN ku dňu 

úradného overenia, súlad označenia nových parciel a parcelných čísel, ceruzkový 

nákres nového stavu do KM, prípadne overí ďalšie náležitosti a vykoná kontrolné 

meranie. Ak je GP meraný v S-JTSK vykoná okresný úrad, katastrálny odbor 

kontrolu meraných omerných mier prepočítaním zo súradníc podrobných bodov, 

kontrolu výpočtu súradníc nových lomových bodov, prípadne ďalšie kontrolné 

činnosti. V prípade elektronickej formy GP sa kontrola prevádza v interaktívnom 

prostredí grafického systému. [ 2 ]     

 V prípade nesúladu vyššie uvedených údajov alebo ak zistí iné  nedostatky 

okresný úrad, katastrálneho odboru vráti GP s dokumentáciou a s protokolom 

o kontrole, kde sa uvádzajú zistené nedostatky vyhotoviteľovi bez úradného 

overenia. Dátum vrátenia GP sa vyznačí do registra overených geometrických 

plánov ( G1 ). [ 2 ]         

 Po odstránení nedostatkov, respektíve doplnení GP a jeho opätovnom 

predložení na úradné overenie a ak nie sú zistené žiadne nedostatky,         

okresný úrad, katastrálny odbor overí GP v skrátenej lehote. Tento úkon sa 

spoplatňuje. [ 2 ]  
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4 MERANIE ZMIEN 
 

 Meraním zmien sa rozumie prešetrenie a zameranie takých zmien, 

ktoré tvoria predmet evidencie v SGI a takých zmien, ktoré majú ucelený 

samostatný charakter. [ 3 ]        

 Ako sa majú merať zmeny pre účely KN, ako ich zaznamenávať 

a zhotoviť výpočet výmer parciel a dielov a akým spôsobom sa prevádzajú zmeny 

v SGI preberá smernica S 74.20.73.43.20. [ 3 ] 

  

4.1 Predmet merania zmien 

 

Predmetom merania zmien sú zmeny [ 3 ] : 

a) Hraníc: katastrálnych území, krajov, okresov a obcí, zastavaných území 

obce, pozemkov, chránených skutočností a ich ochranných pásem,  

b) Stavieb:  prienik vonkajšieho obvodu so zemským povrchom, prípadne 

priemet vonkajšieho obvodu na zemský povrch. 

 Predmetom sú aj prvky na určenie polohy bodov meračských sietí potrebné 

na zameranie zmien, ak už nie sú určené. A to sú body PPBP, pomocné meračské 

body a pevné body ako súčasti meračských sietí určených v miestnych 

súradnicových systémoch. [ 3 ]       

 Meranie zmien sa vykonáva fotogrametricky alebo geodeticky podľa 

ustanovení smerníc a takým spôsobom, aby jeho výsledky boli využité na: 

vykonanie zmien v SGI, vykonanie zmien v SPI a obnovu katastrálneho operátu. 

 

4.2 Podklady na meranie zmien 

 Najdôležitejším a základným podkladom pre meranie zmien je katastrálna 

mapa. V teréne sa používa pracovná mapa alebo kópia aktuálnej katastrálnej 

mapy. [ 3 ] 



Bc. Jana Zoššáková – Geometrický plán na odďelení pozemků a určení 
vlastnických práv k pozemkům 

23 
 

 V tých katastrálnych územiach, kde je spravovaná vektorová katastrálna 

mapa, sa ako podklad na meranie zmien používajú kópie súborov vektorovej 

katastrálnej mapy. [ 3 ]        

 Medzi ďalšie podklady patria záznamy podrobného merania zmien 

a meračské náčrty z predchádzajúcich meraní, zoznamy súradníc podrobných 

bodov a čísel podrobných bodov a tiež geodetické údaje o bodoch. [ 3 ]  

 Ak sú dokumentované súradnice podrobných bodov, doplní sa kópia 

katastrálnej mapy úplnými číslami podrobných bodov v rozsahu dotknutom 

zmenou. [ 3 ]  

  

4.3 Presnosť merania zmien 

 

 Presnosť bodov meračských sietí určené v S-JTSK, z ktorých sa zmeny 

merajú je určená základnou strednou súradnicovou chybou. Pre body jednotlivých 

tried sú dané hodnoty základnej strednej súradnicovej chyby [ 3 ] : 

 Body I. triedy presnosti – 0,02m 

 Body II. triedy presnosti – 0,04m 

 Body III. triedy presnosti – 0,06m 

 Tieto hodnoty sa vzťahujú na najbližšie body ZPBP. Body meračských sietí 

miestnych súradnicových systémov, z ktorých sa majú merať zmeny na účely 

katastra sa určia s presnosťou III. triedy prípadne vyššou. Pomocné body 

meračských sietí sa určia s takou presnosťou, aby  novo určené meračské body 

spĺňali kritérium danej presnosti uvedené vyššie. Podrobné body sa určia 

s presnosťou 0,14m, ktorá je daná základnou strednou súradnicovou chybou pre 

body III. triedy presnosti. [ 3 ]       

 Na dosiahnutie požadovaných presností je nutnosťou dodržať postupy 

a kritéria uvedené v osobitom predpise, dodržať obmedzujúce kritéria 

a neprekročiť krajné odchýlky. [ 3 ] 
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4.4 Výsledky a spracovanie merania zmien 

 

Výsledkom merania zmien sú odmerané číselné údaje a meračský náčrt. 

Tieto výsledky sa zaznamenávajú do záznamu podrobného merania zmien. [ 3 ] 

 Ak meračskú sieť tvoria aj novourčené body PPBP, výsledky merania pri ich 

určení sa zaznamenajú podľa osobitého predpisu. [ 3 ]   

 Výsledky merania zmien možno zaznamenať aj priamo na pamäťovom 

médiu počítača. Grafický výstup z tohto počítača môže nahradiť časť ZPMZ a to 

zápisník, ak obsahuje všetky údaje v predpísanom usporiadaní. [ 3 ] 

Spracovanie výsledkov merania zmien 

Spracovanie výsledkov merania zmien obsahuje výpočet súradníc 

novourčených bodov PPBP, pomocných meračských bodov alebo bodov 

miestneho súradnicového systému ( novourčených podrobných bodov ). Tiež 

obsahuje výpočet výmer novourčených a zmenených parciel ako aj ich dielov. [ 3 ]

 Spracované výsledky merania zmien vyhotoviteľ odovzdá okresnému 

úradu, katastrálnemu odboru a musia obsahovať ZPMZ, zoznam súradníc 

novourčených bodov a výpočet výmer parciel a dielov. [ 3 ] 

 

4.5 Overenie merania zmien 

 

Výsledky merania zmien sa overujú autorizačne aj úradne. Ak sa tieto 

výsledky využijú ku spracovaniu GP, vykonajú sa tieto overenia súčasne 

s overením GP. [ 3 ]       

 Autorizačné overenie sa vykoná pred odovzdaním dokumentácie a to 

v popisnom poli ZPMZ s doložkou „ Náležitosťami a presnosťou zodpovedá 

právnym predpisom“, uvedie sa dátum overenia, meno a podpis overovateľa 

a jeho odtlačok pečiatky. [ 3 ]       

 Bližšie vysvetlenie úradného a autorizačného overenia sa nachádza 

v kapitole č.3 Geometrický plán. 
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4.6 Meračské siete 

 

Meranie zmien sa prevádza z bodov meračských sietí. Túto sieť môžu tvoriť 

body ZPBP, body PPBP, pevné podrobné body, pevné body a pomocné meračské 

body ( novourčené aj dokumentované ). Veľkosť a tvar meračskej siete závisí od 

rozsahu a tvaru meranej zmeny, od terénnych podmienok ako aj od zvolenej 

metódy merania a dostupnej meracej techniky. Body siete je potrebné určiť tak, 

aby z nich bolo možné jednoznačne určiť polohu podrobných bodov definujúcich 

zmenu vrátane kontroly, pričom počet bodov siete treba minimalizovať. [ 3 ]  

 Body meračských sietí sa určujú v systéme S-JTSK alebo v miestnom 

súradnicovom systéme. [ 3 ] 

 

4.7 Podrobné meranie zmien 

 

Podrobné meranie zmien sa realizuje nasledujúcimi metódami [ 3 ]: 

 Polárna metóda 

 Metóda pravouhlých súradníc 

 Metóda pretínania 

Polárna metóda sa použije v prehľadnom členitom teréne s väčšími 

výškovými rozdielmi a v priestoroch s veľkou dopravnou frekvenciou. 

V neprehľadnom teréne sa použije v kombinácií napr. s metódou pravouhlých 

súradníc. [ 3 ]         

 Na meranie zmien sa metóda pravouhlých súradníc použije 

v neprehľadnom a výškovo málo členitom teréne, pri meraní malého rozsahu 

zmien a pod. Efektívne využitie tejto metódy je pri kombinácií s polárnou   

metódou. [ 3 ]           

 Metóda pretínania sa na meranie zmien využíva menej. Použije sa 

v prehľadnom, značne členitom teréne s riedkou zástavbou. Vzhľadom sa svoj 

charakter nie je vhodná pri zmenách väčšieho rozsahu. [ 3 ] 



Bc. Jana Zoššáková – Geometrický plán na odďelení pozemků a určení 
vlastnických práv k pozemkům 

26 
 

 4.8 Záznam podrobného merania zmien 

 

Výsledky podrobného merania zmien vykonávaného podľa prvej časti týchto 

smerníc, sa zaznamenávajú do ZPMZ. [ 3 ] 

Záznam podrobného merania zmien sa skladá z troch častí [ 3 ]: 

 Popisné pole 

 Meračský náčrt 

 zápisník 

Ak sa výsledky podrobného merania zmien zaznamenali priamo na 

pamäťové médium, zápisník sa vyhotoví vytlačením na papier, pričom musí 

obsahovať všetky náležitostí. [ 3 ] 

 

4.8.1 Popisné pole 

 

Obsahuje [ 3 ]: 

a) údaje o meraní zmeny, 

b) organizačné údaje o spracovaní zmeny, 

c) údaje z katastrálneho operátu pridelené na spracovanie zmeny a potvrdenie 

o pridelení zmeny, 

d) autorizačné overenie výsledkov merania, 

e) úradné overenie, 

 

4.8.2 Meračský náčrt 

 

Náčrt obsahuje [ 3 ]: 

a) Kresbu doterajšieho stavu polohopisu podľa katastrálnej mapy, vyznačenú 

čiernou, tenkou čiarou. 
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b) Kresbu nového stavu polohopisu vyznačenú červenou, tenkou čiarou, 

vrátane zlučiek, označenia druhov pozemkov a prečiarknutia hraníc. 

c) PPBP použité na pripojenie meračskej siete, pevných bodov, bodov 

meračskej siete a ostatných bodov a ich čísel červenou farbou. 

d) Červenou, čiarkovanou čiarou č. 0046 sa zobrazí zákres spojníc bodov 

použitej meračskej siete podľa osobitého predpisu. Spojnice bodov a zámery 

sa nezobrazia ak tvoria hranicu pozemku. 

e) Čísla podrobných bodov doterajšieho stavu použitých na pripájanie 

a kontrolné meranie, alebo výpočet výmer parciel, spolu s číslom náčrtu, 

z ktorého bol prevzatý, t.j. úplné čísla podrobných bodov čiernou farbou. 

f) Čísla všetkých novourčených bodov červenou farbou. 

g) Kontrolné omerné miery čiernou farbou. 

h) Parcelné čísla a značky druhov pozemkov doterajšieho stavu čiernou farbou 

a parcelné čísla a druhy pozemkov novourčených parciel červenou farbou. 

i) Údaje o nadobúdateľovi, súpisné čísla nových meraných stavieb a ich 

spôsob využívania. 

j) Vyznačenie sídelných a nesídelných názvov, najmä názvov ulíc, námestí 

a pod. 

k) Vyznačenie mierky náčrtu, 

l) Zobrazenie rámu mapových listov ak prechádzajú cez náčrt, zároveň sa 

vyznačia čísla príslušných mapových listov tesne nad a pod čiarou rámu. 

Náčrt sa vyhotovuje v takej mierke a veľkosť písmen a číslic sa volia tak, aby 

kresba bola prehľadná a číselné údaje boli dobre čitateľné. Ak nie je možné nejakú 

časť zmeny zobraziť v meračskom náčrte, vyhotoví sa detail príslušnej zmeny 

mimo kresbu, pričom sa vzájomná súvislosť označí veľkými písmenami    

abecedy. [ 3 ] 
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4.8.3 Zápisník 

 

Zápisník obsahuje [ 3 ]: 

a) Dané – použité body PPBP, použité pevné body, pomocné meračské body 

a podrobné body s ich súradnicami. 

b) Merané údaje a kontrolné omerné miery. 

c) Predpis výpočtu výmer. 

Zápisník obsahuje aj zoznam súradníc novourčených podrobných bodov a to 

v prípade, ak sa jedná o súradnice miestneho súradnicového systému, pričom sa 

nevyhotoví osobitne. Takýto zoznam sa vyznačí nadpisom „ Zoznam súradníc 

novourčených podrobných bodov“. [ 3 ] 

 

4.9 Spôsob číslovania záznamu podrobného merania zmien 

 

Záznamy podrobného merania zmien sa číslujú priebežne od 1 po 9999 pre 

každé katastrálne územie samostatne. Ak v katastrálnom území prebehlo nové 

mapovanie, číslovanie bude pokračovať postupne od posledného čísla náčrtu 

z mapovania. [ 3 ]         

 Číslo záznamu podrobného merania zmien pridelí vyhotoviteľovi ZPMZ 

okresný úrad, katastrálny odbor. 

 

4.10 Spôsob a postup výpočtu súradníc podrobných bodov 

 

Výpočet súradníc podrobných bodov v S-JTSK sa vykonáva vždy, ak sa 

zmena merala na meračskú sieť určenú v S-JTSK, pričom [ 3 ]: 

a) V KÚ alebo ich častiach, kde je spracovaná vektorová katastrálna mapa, 
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b) V ostatných KÚ, kde je katastrálna mapa v S-JTSK je nutné vypočítať 

súradnice podrobných bodov definujúcich zmenu tak, aby bolo možné 

vypočítať výmery novo oddeľovaných parciel zo súradníc, 

c) V KÚ v priestoroch a prípadoch, ktoré určí katastrálny odbor, v ním určenom 

rozsahu. 

Výpočet súradníc podrobných bodov v miestnom súradnicovom systéme    

sa vykonáva vo všetkých ostatných prípadoch neuvedených v odsekoch a), b),   

c). [ 3 ]         

 V katastrálnych územiach uvedených v odseku a) sa výpočet súradníc 

bodov vykonáva postupne takto [ 3 ]: 

 Výpočet súradníc podrobných bodov určených meraním, bodov, ktoré 

definujú zmenené hranice a stavby. 

 Výpočet súradníc podrobných bodov, ktoré vzniknú ako priesečníky 

doterajších a novovytvorených hraníc parciel na obvode zmenou dotknutého 

územia. 

 Výpočet súradníc pomocných podrobných bodov na výpočet výmer dielov 

a parciel vo vnútri zmenou dotknutého územia. 

Výsledkom výpočtu sú súradnice podrobných bodov uvedené v zozname 

súradníc podrobných bodov. [ 3 ] 

 

4.10.1 Výpočet podrobných bodov určených meraním 

 

Tento výpočet podrobných bodov určených meraním sa vykoná podľa 

príslušných matematických vzťahov, ktoré sú odvodené pre jednotlivé typy úloh. 

Použitie jednotlivých metód výpočtu podľa typov úloh, je závislé od metódy 

merania a od spôsobu spravovania katastrálnej mapy. Na výpočet súradníc sa 

použije taká metóda a typ úlohy, ktorú umožňuje spôsob merania zmeny a forma 

spravovania katastrálnej mapy. Ďalej tá metóda, ktorá je matematicky 

najjednoduchšia a zabezpečuje homogénnosť výsledkov. [ 3 ] 
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Základné údaje potrebné na výpočet sú [ 3 ]: 

a) Dané body a ich súradnice. 

b) Namerané údaje zaznamenané podľa typu úloh. 

. 

4.10.2 Výpočet pomocných meračských bodov 

 

  Pomocné meračské body sú také body, ktoré vzniknú následkom zmeny, 

ale nie sú definovanie hraníc pozemkov a spravovanie katastrálnej mapy 

potrebné. Po vykonaní zmeny nebudú predmetom dokumentovania v registri 

súradníc podrobných bodov. [ 3 ]       

 Pomocné podrobné body sa číslujú v rámci záznamu podrobného merania 

zmien priebežne číslami väčšími ako 8000. [ 3 ]    

 Číslovanie pomocných podrobných bodov a výpočet ich súradníc sa vykoná 

v prípade, že je možné a potrebné číselne vypočítať výmery dielov parciel vo 

vnútri zameraného priestoru na majetkovoprávne účely v rámci vyhotovenia 

geometrického plánu. [ 3 ] 

Podkladom na výpočet súradníc sú [ 3 ]: 

a) podrobné body hraníc určené meraním a ich súradnice, 

b) podrobné body doterajších hraníc a ich súradnice. 

Súradnice sa vypočítajú podľa matematických vzťahov odvodených pre 

metódu pretínania, priesečník priamok. [ 3 ] 

 

4.11 Výpočet výmer zmenených parciel 

 

Výmery zmenených parciel alebo ich dielov sa určia [ 3 ]: 

a) zo súradníc podrobných lomových bodov obvodu parcely (dielu ), 

b) z priamo meraných mier 
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c) graficky – planimetrovaním alebo výpočtom z mier alebo zo súradníc 

lomových bodov na obvode parcely ( dielu ) odmeraných na mape, 

d) kombináciou spôsobov uvedených pod písmenom a) až c). 

Výpočet výmer sa vykoná v nadväznosti po výpočte súradníc podrobných 

bodov pri spracovaní merania zmien hraníc parciel. V KÚ alebo ich častiach sa do 

výpočtu zahŕňajú nové parcely, všetky časti dotknutých parciel a ak to je možné aj 

diely parciel potrebné na majetkovoprávne usporiadanie. V ostatných prípadoch 

možno do výpočtu zahrnúť len nové parcely, ktorých lomové body boli určené 

v súradniciach S-JTSK alebo v miestnom súradnicovom systéme a výpočet sa 

kombinuje s grafickým spôsobom. Na výpočet sa použijú Ľ Huillierove vzorce, 

prípadne iné matematické úpravy. [ 3 ]      

 Z priamo meraných mier možno vypočítať výmery parciel nového stavu, 

avšak takto vypočítané výmery možno vo výpočte použiť len ako kontrolné. [ 3 ] 

Grafický spôsob výpočtu výmer sa použije [ 3 ]: 

a) na výpočet výmer parciel a dielov na majetkovoprávne usporiadanie a na 

výpočet výmer zvyškových parciel, 

b) na nezávislý, druhý výpočet pri každom výpočte výmer parciel, ktorým sa 

súčasne kontroluje zobrazenie zmenených hraníc parciel v KM, okrem 

katastrálnych území alebo ich častí, v ktorých je spravovaná VKM a to aj 

v prípade, že nebolo rozhodnuté o skončení dopĺňania a aktualizácie KM na 

mapových listoch v analógovej forme podľa osobitého predpisu. 

Grafické spôsoby určenia výmer sú [ 3 ] :  

a) planimetrický výpočet – využíva sa pri parcelách nepravidelných tvarov 

a vykonáva sa nitkovým ( na parcelách väčších ako 100 m2 ), polárnym 

planimetrom ( na parcelách s výmerami väčšími ako 1 ha alebo na kontrolu 

výmery vypočítanej iným spôsobom, 

b) výpočet výmer z mier odmeraných na mape – vykonáva sa na parcelách, 

ktoré majú tvar pravidelných geometrických obrazcov, alebo sa dajú 

jednoduchým spôsobom na geometrické obrazce rozložiť; údaje potrebné na 
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výpočet sa merajú na mape technickými pomôckami, ktoré zabezpečujú 

presnosť odmerania na úrovni grafickej presnosti mapy, 

c) výpočet z kartometrických súradníc – vykonáva sa po odmeraní 

kartometrických súradníc na mape technickými prostriedkami, ktoré 

zabezpečujú presnosť odmerania na úrovni grafickej presnosti mapy. 
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5 VEKTOROVÁ KATASTRÁLNA MAPA 
 

 Situácia v oblasti spracovania geodetických informácií KN sa vyvíjala 

odlišne ako u popisných informácií KN. Zlom nastal s nástupom počítačov typu 

PC. Začiatkom 90.rokov začal vývoj špecifického kresliaceho editoru s názvom 

Kokeš. Jedna z jeho verzií bola od samotného počiatku ideálna na podmienky 

digitálnej mapy veľkej mierky, vychádzala z doterajších 20.ročných skúseností 

a potrieb pri počítačovom spracovaní a zobrazovaní máp veľkých mierok v rezorte. 

Najskôr počítačové prostredie MS DOS a neskôr postupne WINDOWS pre 

interaktívne spracovanie všetkých dát. 

  

5.1 Definícia a priblíženie VKM 

 

V katastrálnych územiach, kde je mapovým operátom VKM, je vyhotoviteľ 

povinný okrem geometrického plánu predložiť aj vektorový geodetický podklad na 

aktualizáciu VKM. Aby sme mohli rozprávať o vektorovom geodetickom podklade, 

musíme najskôr zadefinovať čo je to VKM ako sa aktualizuje, poprípade uviesť 

niektoré skutočnosti, ktoré pri našej práci s VKM použijeme. [ 4 ] 

 Zoskupenie objektov a vrstiev umožňuje výber jednotlivých typov objektov. 

Základnými vrstvami VKM sú: [ 4 ] 

 KLADPAR vrstva, ktorej objektmi sú parcely, 

 ZAPPAR vrstva, ktorej objektmi sú vnútorné kresby objektov, 

 LINIE vrstva, ktorej objektmi sú línie 

 ZNAČKY vrstva, ktorej objektmi sú značky, 

 POPIS vrstva, ktorej objektmi sú popisy,  

 POLYGON vrstva, ktorej objektmi sú bodové polia 

 OBVOD vrstva, ktorej objektom je obvod výkresu 

 KATUZ vrstva, ktorej objektom je hranica katastrálneho územia 
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5.2 Aktualizácia  VKM 

 

Aktualizácia sa vykonáva v interaktívnom grafickom systéme. Podklady 

čerpáme z grafických podkladov a súradníc z vektorových geodetických podkladov 

( VGP ) a od 14.4.2008 aj z XML čo je výmenný formát výkazu výmer GP. [ 4 ]

 Z grafických podkladov sa aktualizácia vykonáva v grafickom systéme. 

Zobrazí sa zoznam súradníc nových bodov GP a výkresy dotknuté GP. Postupne 

sa aktualizujú jednotlivé objekty dotknuté zmenou. Línie sa vytvárajú zo ZPMZ. Pri 

aktualizácií sa musí dodržať štruktúra a objektová stavba výkresov. [ 4 ] 

 Pri aktualizácií z VGP musí byť výkres VKM aktívny a výkres VGP pasívny. 

Ďalšou podmienkou je, že VGP musí byť v internom formáte grafického systému. 

Vo vrstvách parciel sa aktualizácia vykonáva výmenou pôvodných objektov parciel 

z VKM za nové parcely z výkresu VGP. Ostatné vrstvy sa aktualizujú na úrovni 

objektov alebo línií. Aktualizáciu VKM vykonáva správa katastra s aktualizáciou 

SPI. [ 4 ]          

 VGP podobne ako väčšina údajov na aktualizáciu KN podlieha 

archivovaniu. Pre výkresy VGP sa vytvárajú dva typy archívov. Archív prevzatých 

výkresov VGP a archív výkresov VGP premietnutých do VKM. Oba typy archívov 

sa vytvárajú samostatne pre každé katastrálne územie. [ 4 ] 

 

5.3 Vektorový geodetický podklad 

 

Vektorový geodetický podklad GP je novým stavom všetkých riešených 

parciel s úplným obsahom VKM vo vrstvách a štruktúre VKM. Je vo výmennom 

formáte *.vgi na pamäťovom médiu. Nenahrádza žiadnu písomnú, ani grafickú 

časť geometrického plánu. Vyhotovuje sa na žiadosť správy katastra. Skutočnosť, 

že je geometrický plán vyhotovený aj s VGP značí písmeno E pri čísle k záznamu 

podrobného merania. To isté platí aj pre popis záznamu podrobného merania 

zmien. [ 4 ]  
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5.4 Výmenný formát VGI 

 

VGI je textový súbor, ktorý vychádza z textového formátu výkresov 

grafického systému. Používa sa pri všetkých prenosoch údajov vektorových máp, 

preberaní i poskytovaní údajov. V prípade GP sa vo VGI odovzdáva len nový stav 

parciel katastrálnej mapy. Zjednodušene povedané vektorový geodetický podklad 

odovzdávaný s GP obsahuje vektorovú grafiku parciel, ktoré sú uvedené vo 

výkaze výmer v časti nový stav KN. Treba povedať, že v súlade s predpismi je 

vektorová mapa objektová t.j. každej parcele zodpovedá jeden objekt, ktorý 

obsahuje kompletnú vlastnícku hranicu, značky kultúr, parcelné číslo a atribút 

identifikujúci parcelu. [ 4 ] 

 

5.5 Výmenný formát XML 

 

Výmenný formát XML sa označuje XY9999.xml, kde XY je dvojpísmenová 

skratka k.ú. a 9999 je číslo príslušného záznamu podrobného merania zmien. 

Výkaz výmer vo formáte XML sa označuje za platný, keď je správne štruktúrovaný 

a zároveň spĺňa  požiadavky DTD šablóny. DTD šablóna je textový súbor, ktorý 

definuje množinu platných prvkov a atribútov. [ 4 ]    

 V prípade riešenia GP na zriadenie vecného bremena sa výkaz výmer vo 

formáte XML nevyhotovuje. [ 4 ] 
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6 VYHOTOVENIE GEOMETRICKÉHO PLÁNU              

NA ODDELENIE POZEMKOV, OBNOVU HRANÍC 

POVODNÝCH EKN PARCIEL, URČENIE VLASTNÍCKYCH 

PRÁV K POZEMKOM A ZAMERANIE PRÍSTAVBY 
 

V tejto kapitole diplomovej práce sa venujem samotnému vyhotoveniu  

geometrického plánu. Bližšie popíšem lokalitu, podklady, aké boli použité pri 

vyhotovení geometrického plánu, prístroje a ich presnosť, postup pri vyhotovení 

geometrického plánu ( metódy merania a vyhotovenia geometrického plánu ). 

 Účelom tohto geometrického plánu bolo oddelenie pozemkov p.č. 892/4, 

1183/18-19, obnova hraníc pôvodných EKN parciel p.č. 1948/1-2, ( nové p.č. 

1183/18, 1183/19 ), určenie vlastníckych práv k pozemkom p.č. 1183/18-19 a na 

zameranie prístavby v katastrálnom území Komjatná. Bol vyhotovený na podnet  

objednávateľa – vlastníka ,  ktorý zadal žiadosť o vyhotovenie GP, pretože chcel 

svoj majetok majetkovoprávne vysporiadať. 

Postup pri vyhotovení geometrického plánu: 

 Požiadavka na vyhotovenie GP  

 Vyžiadanie podkladov na vyhotovenie GP na príslušnom okresnom úrade, 

katastrálnom odbore, 

 Prešetrenie GP v teréne, 

 Meranie  a zaznamenávanie výsledkov merania 

 Spracovanie výsledkov merania – výpočet súradníc bodov a výmer parciel 

 Vyhotovenie dokumentácie merania zmien, autorizačné overenie 

 Vyhotovenie geometrického plánu, autorizačné overenie 

 Predloženie geometrického plánu príslušnému katastrálnemu  odboru na 

úradné overenie 

 Odovzdanie GP objednávateľovi 
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6.1. Popis územia 

 

Obec Komjatná sa nachádza v Žilinskom kraji, okres Ružomberok a patrí do 

katastrálneho územia Komjatná ( č. K.Ú: 826081 ).    

 Obec Komjatná sa nachádza 49°08′47″ severnej zemepisnej šírky a  

19°14′38″ východnej zemepisnej šírky. Nadmorská výška obce je 634 m.n.m. [ 12 ]

 Súčasťou obce je aj miestna časť Studničná, kde sa nachádza významná 

prírodná scenéria – skalnaté útvary. V tejto oblasti sa nachádza okresné mesto 

Ružomberok. Toto mesto je druhým  hospodárskym, kultúrnym a turistickým 

centrom Liptova. Prvá písomná zmienka o obci Komjatná pochádza už z roku 

1330. [ 12 ]         

 V katastrálnom území Komjatná sú pozemky evidované na mape určeného 

operátu a na katastrálnej mape ( VKM ). 

 

 

Obrázok 3: Obec Komjatná [ 11 ] 
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Obrázok 4: Zobrazenie zameriavaného územia v obci Komjatná [ 10 ] 

 

6.2. Podklady pre vyhotovenie geometrického plánu 

 

Pred samotným vyhotovením geometrického plánu bolo potrebné získať 

podklady zo súboru geodetických a popisných informácií KN. Objekt merania patrí 

do katastrálneho územia Komjatná a je zobrazený v katastrálnej mape na 

mapovom liste Ružomberok 2-2/1, 2-2.  

Podklady: 

 číselná katastrálna mapa ( VKM ) v mierke 1:1000 vo výmennom formáte 

VGI s označením KO 1007.vgi. Táto mapa je spracovaná na podklade 

grafických výsledkov podrobného merania.  
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Obrázok 5: Vektorová katastrálna mapa [ 13 ] 

 

 mapa určeného operátu UO826081.vyk 

 

Obrázok 6: Mapa určeného operátu [ 13 ] 
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 komasačná mapa 

 zo súboru popisných informácií súradnice bodov z predchádzajúcich 

vyhotovení geometrických plánov, výpisy a odpisy dotknutých parciel na 

katastrálnej mape ( výmera, druh pozemku, číslo parcely, vlastník ) a na 

mape určeného operátu ( výmera, druh pozemku, čísla parciel, vlastník ). 

  Na okresnom úrade Ružomberok, katastrálnom odbore mi tiež bolo 

pridelené číslo ZPMZ 1007 a nové čísla parciel 892/4, 1183/18, 1183/19.  

 Nové čísla podrobných bodov sú označené 511007XXXX, kde 51- je 

pracovné číslo K.Ú Komjatná, 1007- je číslo ZPMZ a XXXX je číslo novourčeného 

podrobného bodu.         

 Pre spojenie a zobrazenie výsledkov merania s mapou nám slúžia identické 

body. Sú to body, ktoré sú jednoznačne identifikovateľné v teréne a už sú 

zobrazené v katastrálnej mape. 

 

6.3. Meračské práce v teréne 

 

  Skôr ako je možné začať vlastné meračské a vytyčovacie práce je nutné 

vykonať rekognoskáciu zameriavaného územia, pri ktorej sa zistí stav PPBP 

a vyhľadajú sa identické body.      

 Meračské práce sa prevádzajú tak, aby umožnili určiť súradnice lomových 

bodov predmetov merania v platnom súradnicovom systéme S-JTSK. 

 Potrebné meranie je možno realizovať priamo technológiou GNNS             

(s využitím SKPOS ) ak to poloha bodov dovoľuje. Takto možno určiť všetky 

podrobné body definujúce zmenu ako aj identické body. Uvedený postup je jasný 

z technickej správy uvedenej v prílohe č. 2.4.    

 Meračské práce som previedla 26.7.2014 poobede. Pre meranie som 

použila GNNS aparatúru firmy TOPCON: TOPCON HiPer a TOPCON FC-200   

a totálnu stanicu TOPCON GTS 226.      

 Na meranie som využila satelitnú sieť GNSS a službu Slovenskej 

priestorovej a observačnej služby. Metóda merania bola Real time kinematic. 
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 Meranie prebehlo v národnom systéme JTSK-03. Pomocou prístroja GPS 

TOPCON FC200 boli priamo v teréne vytýčené a kontrolne zamerané pôvodné 

lomové body riešených parciel č.511-19, 511-14, 15-246, 15-622, 15-235 

(identické body) a nové body č. 9 a 10. Tieto nové body vyplynuli zo stavu 

v teréne. Touto metódou boli zamerané aj stanoviská č. 5001-5004,  z ktorých sa 

polárnou metódou prístrojom TOPCON GTS 226 zamerala prístavba a skutočný 

stav pôvodnej stavby rodinného domu po zateplení – nové body 1 až 8. Tieto body 

sa nachádzajú v zozname súradníc novo určených bodov (príloha č. 2.4). Body sú 

v teréne stabilizované múrom a drevenými kolíkmi.   

 Zameraním identických bodov som overila správnosť polohy bodov, ktoré 

som chcela prevziať z geometrického plánu vyhotoveného pre tieto parcely 

v minulosti.          

 Pre vyhotovenie GP je nutné zamerať zmenu pomocou geodetických 

metód, ktoré je potrebné previesť s požadovanou presnosťou.  

 Pred samostatným meraním  lomové body hraníc pozemkov označil 

a stabilizovať na vlastné náklady vlastník pozemku trvalým alebo dočasným 

spôsobom. Ak vlastník označí lomové body dočasným spôsobom je povinný do 

tridsiatich dní od oznámenia o vklade alebo zázname do katastra nehnuteľností ho 

nahradiť trvalým označením. (napr. betónové stĺpy, rohy budov a iné ). Druh 

pozemku alebo vecné bremeno sa v rámci vlastníckeho celku neprevádza. [ 2 ]

 Pri vyhotovení geometrického plánu vlastník musí potvrdiť doklad 

o zoznámení vlastníka s priebehom a označením vlastníckej hranice. Pri 

vyhotovení geometrického plánu na zameranie stavby k vydaniu kolaudačného 

rozhodnutia sa tento úkon nemusí previesť, pretože nedochádza k reálnemu 

vyčleneniu pozemku v teréne. [ 2 ]      

 Keď v katastrálnom území prebehla revízia údajov katastra alebo obnova 

katastrálneho operátu a bolo pritom prevedené meranie hraníc, tieto hranice sú 

zobrazené na katastrálnej mape. Takto určené hranice je možné použiť pre 

vyhotovenie GP až potom ako sa meraním preverí zhoda lomových bodov 

hranice. 
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6.3.1 Použité prístroje 

 

Pre meranie bol použitý prístroj GPS TOPCON FC200, ktorý využíva 

technológiu GNSS a Slovenskú priestorovú observačnú službu, metódou Real 

time kinematic. Na polárnu metódu bol použitý prístroj TOPCON GTS 226 

s príslušenstvom. 

a) K meraniu bola použitá anténa GPS TOPCON HiPer: 

Ide o dvojfrekvenčnú GPS anténu, ktorá vie prijímať  signály s frekvenciami 

L1 a L2 od Amerického globálneho polohového systému NAVSTAR – Navigation 

Signal Timming and Ranging a ruského systému GLONASS – Globalnaja 

Navigacionnaja Sputnikovaja Systema. Telo prijímača je skonštruované 

z robustného hliníkového krytu. Kryt, spoje a tlačidla majú gumovú úpravu a robia 

prijímač vodotesným. [ 8 ] 

Parametre prijímača : 

 presnosť merania ( metóda RTK ) Hz=10mm+1ppm, Vert.=15mm+1ppm 

 

 

Obrázok 7: GNSS anténa TOPCON HiPer [ 8 ] 
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b) Kontrolér TOPCON FC 200 

 Poskytuje možnosť výmeny médií určených k ukladaniu nameraných 

hodnôt aj dlhú dobu. [ 8 ] 

 

 

Obrázok 8: Dátový kontrolér TOPCON FC 200 [ 8 ] 

 

c) TOPCON GTS 226 

Tento prístroj je schopný merať s jedným hranolom až do vzdialenosti 3500 

m, má vysokú presnosť (+/- 2mm+2ppmxl ), Je vybavený internou pamäťou až do 

8000 bodov ( 16000 súradníc ). Krátka doba merania vzdialeností umožňuje 

zvýšenú účinnosť a produktivitu v odbore. 
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Obrázok 9: Totálna stanica TOPCON GTS-226 [ 8 ] 

 

6.3.2 Metóda GNSS 

 

Globálne navigačné satelitné systémy poskytujú určenie polohy bodov na 

základe merania aspoň na štyri družice. Výhodou systému je meranie v jednotnom 

svetovom systéme WGS-84, nezávislosť merania od počasia a času. Výhodou je 

rýchlosť a vysoká presnosť merania. Nevýhodou sú komplikácie pri meraní 

v hustom priestore a vysokej výstavbe. [ 5 ]     

 Meranie bolo prevedené pomocou metódy RTK a pre spresnenie merania 

boli využité Slovenské priestorové a observačné služby. Je to meranie, ktoré sa 

uskutočňuje v reálnom čase. Referenčná stanica je pomocou mobilného dátového 

prenosu spojené s ostatnými meračskými stanicami a predáva im korekcie 

spresňujúce aktuálne fázové meranie polohy. Výhodou tejto metódy je krátka 

observačná doba. [ 5 ]        

 Prístroj TOPCON FC200 má pri zakladaní novej zákazky možnosť výberu 

súradnicového systému, v ktorom chceme merať. Zvolila som meranie v systéme 

JTSK-03. Merané súradnice boli zamerané v systéme WGS-84, ale prístroj ich 

automaticky pretransformoval a uložil v systéme JTSK-03. Všetky mapové 

podklady sú vyhotovené v systéme S-JTSK, preto bola prevedená transformácia 

priamo v prístroji do systému S-JTSK. Transformácia sa počíta na základe 

lokálneho transformačného kľúča, ktorý obsahuje body štátnej priestorovej siete. 
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6.3.3 Polárna metóda 

 

Voľba metódy merania polohopisu závisí od zameriavaného objektu 

a členitosti terénu. Zaraďujeme medzi ne aj polárnu metódu. 

 Polohopisné určovanie polohy touto metódou sa zakladá na polohopisnom 

meraní polárnych prvkov a to uhlov a dĺžok. V zameriavanom území sa spravidla 

vybuduje sieť meračských bodov ( metódou GNSS ), ktoré sa používajú ako 

stanoviská a slúžia tiež na vytváranie polárnych sústav. [ 6 ]  

 V súčasnej dobe s vývojom digitálnej techniky sa táto metóda stala 

najrozšírenejšou pri meraní polohopisu. [ 9 ]     

 Polárnou metódou boli zamerané nové body 1 až 8. (príloha č. 2.4) 

 

6.4. Vyhotovenie záznamu podrobného merania zmien 

 

Po prevzatí podkladov z katastra a ich overení som pristúpila k vyhotoveniu 

geometrického plánu. ZPMZ aj GP som vyhotovila v programe KOKEŠ s 

nadstavbou GPL. Ako podklad k vyhotoveniu GP som najskôr vyhotovila ZPMZ, 

ktorý sa skladá z troch častí: 

Popisné pole: 

 Je to tabuľka, ktorej obsahom sú základné údaje o ZPMZ. Sú v nej vyplnené 

informácie o zhotoviteľovi, katastrálnom území, dátum merania, použité 

prístroje, autorizačné a úradné overenie. (príloha č. 2.1) 

Grafické znázornenie: 

 V tomto znázornení sú zobrazené novovzniknuté parcely a ich okolie. 

Čiernou farbou je znázornený doterajší stav parciel, použité lomové body 

parciel a identické body s ich číslami, druhy pozemkov, čísla parciel 

a kontrolné omerné miery a popisné informácie. Červenou farbou je 

vyznačený nový stav polohopisu ako aj nové čísla parciel, druhov pozemkov 



Bc. Jana Zoššáková – Geometrický plán na odďelení pozemků a určení 
vlastnických práv k pozemkům 

46 
 

a čísla novourčených podrobných bodov. Červenou čiarkovanou čiarou je 

znázornená použitá meračská sieť.  

Z parcely 892/3 bola oddelená parcela 892/4, obnovili sa hranice pôvodných 

EKN parciel 1948/1-2 a vytvorili sa nové parcely 1183/18-19 ku ktorým sa určili 

vlastnícke práva. (príloha č. 2.2) 

Zápisník 

 Tvorí ho technická správa, ktorej súčasťou sú údaje o vyhotoviteľovi, dátume 

merania a vyhotovenia,  dané body prevzaté z dokumentácie 

z predchádzajúcich meraní, namerané údaje, použité metódy merania 

a výpočet výmer. Súčasťou je aj protokol určenia súradníc bodov metódou 

GPS v S-JTSK. (príloha č. 2.3 – 2.4) 

 

6.5. Vyhotovenie geometrického plánu 

 

Po vyhotovení záznamu podrobného merania zmien som prešla 

k vyhotoveniu geometrického plánu. Geometrický plán sa vyhotovuje ako podklad 

k právnym úkonom ako je uvedené v kapitole č.3. Geometrický plán sa skladá 

z troch častí: 

Popisné pole: 

 Je tabuľka, ktorej obsahom sú informácie o geometrickom pláne – 

vyhotoviteľ, účel geometrického plánu, dátum vyhotovenia, informácie 

o katastrálnom území, číslo geometrického plánu ( 48/2014-LM ), spôsob 

označenia nových hraníc,  informácie o mapovom liste, autorizačné a úradné 

overenie a iné“.(príloha č. 1.1) 

Grafické znázornenie: 

 Grafické znázornenie geometrického plánu obsahuje znázornenie 

doterajšieho stavu a návrh zmien (nové parcely ). Čiernou farbou je 
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znázornený doterajší stav parciel s ich parcelným číslom a druhom pozemku, 

čísla novourčených podrobných bodov, čísla dielov v krúžku a kontrolné 

omerné miery. Čiernou čiarkovanou čiarou je zobrazený právny stav 

a parcelné čísla sa uvádzajú v zátvorkách. Podkladom k vytvoreniu právneho 

stavu je mapa určeného operátu. Po vyriešení právneho stavu boli zmeny 

zakreslené červenou farbou. Červenou sa v teréne znázorňuje nový stav 

a zmeny“. (príloha č. 1.2) 

Výkaz výmer 

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

stavu a výmery parciel a dielov. Obsahuje čísla parciel a dielov, výmery, 

druhy pozemkov a údaje o vlastníkovi. Výkaz výmer bol vyhotovený 

v programe KOKEŠ“. (príloha č. 1.3) 

 

6.6. Geometrický plán v elektronickej forme 

 

Geometrický plán v elektronickej forme bol odovzdaný spolu s GP v tlačenej 

forme na úradné overenie. Súbor *VGI bol odovzdaný ako grafický podklad na 

obnovu SGI , tiež bol odovzdaný súbor zoznamu súradníc vo formáte *STX 

a výkaz výmer vo formáte XML. (príloha č. 4) 
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7 VYTYČOVANIE HRANÍC 
 

 Vytýčením hranice pozemku sa rozumie prenos polohy hranice parcely 

z určených podkladov do terénu. Vytýčené body sa v teréne označia dočasnou 

stabilizáciou. Vytyčujú sa lomové body hranice pozemku v bodoch, kde sa spája 

vlastnícka hranica iného pozemku. [ 2 ] 

 

7.1. Podklady na vytyčovanie hraníc pozemkov 

 

Na vytyčovanie hraníc pozemku sa použijú prednostne tie podklady, 

v ktorých sú originálne údaje o súbore lomových bodov alebo mapy, ktoré z nich 

boli vyhotovené alebo ich presné kópie. [ 2 ]              

Vytýčenie hranice pozemku p.č. 892/3 bolo vykonané na podklade: 

 listu vlastníctva č.154, 

 THM náčrtu č.15 a 16, 

 geometrického plánu č.244-2040130-91/2003, 

 geometrického plánu č. 37043005-098/2003, 

 a VKM 

 

7.2. Vlastné vytýčenie hraníc pozemkov 

 

  Popis lokality, použitý prístroj a metódy sú opísané v kapitole 6.1, 6.3.1 

a 6.3.2          

 Meranie bolo vykonané dňa 28.7.2014 na podnet objednávateľa ( Maťokár 

Ján, Komjatná č.d. 70 ).        

 Pri vytyčovaní hraníc pozemkov sa použili tie isté údaje a metódy, aké boli 

použité pri ich zameriavaní. Lomové body hranice pozemku p.č. 892/3: 15-249, 

15-271, 15-282, 15-612, 15-613, 15-614, 15-614, 15-615, 15-616, 15-617, 15-619, 
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15-628, 16-309 boli v teréne vytýčené pomocou GPS a prekontrolované omernými 

mierami oceľovým pásmom.       

 Vytýčené lomové body sú v teréne stabilizované drevenými kolíkmi, plotom 

odkvapom a betónovým základom.  

 

7.2.1 Výsledný operát z vytyčovania hraníc pozemkov 

 

1) Vytyčovací náčrt [ 2 ]:  

a) popisné pole – vyhotoviteľ, kraj, okres, obec, katastrálne územie, číslo 

objednávky, číslo objednávky, mapový list, vytyčovací náčrt p.č...., ako 

boli označené hranice v prírode, autorizačné a úradne overenie a iné. 

( príloha č. 3.1 )  

b) grafické znázornenie – je to zväčšenina katastrálnej mapy, ktorá 

zaručuje dostatočnú prehľadnosť čitateľnosť kresby a popisu. 

Vyhotovuje sa v zásade čiernou farbou. Tenkou čiarou hrúbky 

0,18mm. Vytyčované body sa zobrazujú s krúžkom priemerom 1mm 

a vytyčovaná hranica sa zobrazuje plnou čiarou hrúbky 0,5mm. ( 

príloha č. 3.2 ) 

 

2) Protokol o vytýčení hranice pozemku [ 2 ]: 

a) meno, priezvisko a adresu vyhotoviteľa, 

b) číslo objednávky, 

c) dátum vytýčenia hranice pozemku, 

d) meno, priezvisko a adresu objednávateľa vytýčenia hranice pozemku, 

e) údaje o vytyčovaných hraniciach pozemkov s udaním katastrálneho 

územia, obce, okresu, kraja a parcelných čísel predmetných 

pozemkov, 

f) údaje o použitých podkladoch, podľa ktorých bolo vytýčenie vykonané 

a stručný popis postupu vytyčovacích prác, 

g) spôsob označenia lomových bodov vytýčenej hranice pozemku, 
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h) vyjadrenie zúčastnených strán, ktoré boli oboznámené s výsledkom 

vytýčenia hraníc pozemku s uvedením mena, priezviska, adresy, 

práva k pozemku s ich podpismi, 

i) meno, priezvisko, pečiatka a podpis autorizovaného geodeta 

a kartografa a text „ Náležitosťami a presnosťou zodpovedá právnym 

predpisom“  

Protokol o vytýčení hranice pozemku sa nachádza v prílohe č. 3.3. 

3) Zoznam súradníc vytýčených bodov: 

Je súčasťou operátu vytyčovania hraníc pozemku. Lomové body vytyčovanej 

hranice, ktoré v KN ešte nemajú pridelené čísla  a určené súradnice v S-JTSK, sa 

číslujú priebežne v rámci vytyčovacieho náčrtu. Číslovanie bodov v zozname 

súradníc sa musí zhodovať s číslovaním bodov v ostatných častiach operátu 

vytýčenia hraníc pozemku. [ 2 ]       

 Čísla lomových bodov vytyčovanej hranice pozemku 892/3 , sú prevzaté 

z podkladu geometrických plánov uvedených v kapitole 7.1. Zoznam súradníc sa 

nachádza v prílohe č. 3.4. 
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8 PROGRAMOVÉ VYBAVENIE - KOKEŠ 
 

 Nadstavba GPL je určená na tvorbu geometrických plánov v prostredí 

grafického systému Kokeš pre Windows. Výstupy vytvorené funkciami tejto 

nadstavby zodpovedajú platným predpisom. Táto nadstavba bola vytvorená 

s úmyslom uľahčiť tvorbu GP, zvýšiť kvalitu výsledkov ako v analógovom tvare, tak 

aj digitálnom na pamäťovom médiu.      

 Projekt geometrického plánu obsahuje celkom 23 súborov. 1 hlavný 

inicializačný súbor *PGP, 9 databázových súborov výkazu výmer, 2 textové súbory 

*TXT, 1 zoznam súradníc *SS a 10 výkresov *VYK.  

Postup: 

 V programe som založila nový projekt GPL ( skladá sa z výkresov ) súborov 

ako doterajšieho stavu, zmeny a nového stavu.  

 Zaznačila som vyhotoviteľa GP, katastrálne územie, parcelné číslo, mapový 

list, parcelné čísla, pridelené číslo ZPMZ a všetky ostatné údaje, ktoré 

obsahuje popisné pole ZPMZ a geometrického plánu.  

 Založí sa projekt. Cez funkciu „operácia s výkresmi“ som importovala výkres 

doterajšieho stavu. GPL zrušilo objekty a zostala len líniová kresba. Upravila 

som parcelné čísla a symboly tak, aby som mala referenčný bod textu vo 

vnútri objektu.        

 Zvolila som si vhodnú mierku pre ZPMZ.     

 Cez funkciu „Operácia s výkresmi“ som dala vyhotoviť vytvorenie 

doterajšieho stavu a pridala som určený operát doterajšieho stavu ( pre 

riešenie vlastníckych práv ).        

 Pre potrebu zobrazenia zmien som načítala výkres s bodmi a importovala 

dané body.           

 V pracovnom výkrese som vypočítala súradnice podrobných bodov a  

vykreslila zmeny cez tvorbu línie – nová hranica.      

 Cez tvorbu textu som vytvorila parcelné čísla nového stavu pre každú novú 

parcelu. Taktiež som vytvorila nové symboly pre nové parcely a dala som 

vygenerovať nový stav.         
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 Nato, aby som mohla vytvoriť výkaz výmer potrebujem databázu. V GPL 

výkrese doterajšieho stavu KN som označila parcely, z ktorých som 

vychádzala, farebne označené modrou. V GPL výkrese nového stavu som 

označila parcely, farebne zelenou. Dostala som výkaz výmer doterajšieho 

a nového stavu. V GPL výkrese určeného operátu doterajšieho stavu som 

označila parcely, farebne bielou.        

 Vygenerovala som výkres učeného operátu doterajšieho stavu. Prebrala som 

PK parcely do výkazu výmer.        

 Cez GPL operácie s výkresmi , právny stav som označila parcely, ktoré 

nemajú LV a vytvorila som výkres dielov. Označila som diely a pridala ich do 

výkazu výmer. Ďalším krokom bolo zostavenie výkazu výmer.   

 Editovala som PK parcely a doplnila LV a druh pozemkov. K jednotlivým 

parcelám doterajšieho a nového stavu som pridala vlastníkov.   

 Vytvorila som výkres ZPMZ, nastavila som mierku ( 1:430 ) a kvalitu výkresu. 

Cez tabuľky som pridala popisné pole ZPMZ. Táto tabuľka preberá údaje 

z vyplneného projektu na začiatku. Tabuľka GP sa vytvorí vo výkrese pre 

GP. Do výkazu výmer sa dopíšu poznámky.  
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ZÁVER 
 

  V tejto diplomovej práci som sa zaoberala úlohou geometrického plánu ako 

technického podkladu pre prevádzanie právnych úkonov, verejných a iných listín.

 Tento geometrický plán bol vyhotovený na základe požiadavky 

objednávateľa ( vlastníka ) v katastrálnom území Komjatná. Účel vyhotovenia 

geometrického plánu bol na oddelenie pozemkov p.č. 892/4, 1183/18-19, na 

obnovu hraníc pôvodných EKN parciel p.č. 1948/1-2 ( nové p.č. 1183/18,   

1183/19 ), určenie vlastníckych práv k pozemkom p.č. 1183/18-19 a zameranie 

prístavby. Tento geometrický plán bol vyhotovený na základe smerníc pre 

vyhotovenie geometrických plánov: Smernice pre vyhotovovanie geometrických 

plánov a vytyčovania hraníc pozemkov a Smernice na meranie a vykonávanie 

zmien v súbore geodetických informácií katastra nehnuteľností. 

 Spracovanie geometrického plánu prebiehalo v niekoľkých etapách od 

získania potrebných podkladov zo súboru popisných a geodetických informácií 

z katastrálneho odboru okresného úradu v Ružomberku až k samotnému 

vyhotoveniu geometrického plánu ako bolo popísané v kapitole 6. Pre daný 

geometrický bol spracovaný aj ZPMZ a vytyčovací náčrt, pomocou ktorého sa 

v teréne za účasti vlastníkov vytýčili lomové body hranice pozemku. Vlastníci 

podpísali protokol o vytýčení ako súhlas s vytýčením lomových bodov hranice.

 Zakončením práce je teda samostatné vytýčenie a označenie lomových 

bodov vlastníckych hraníc a vyhotovenie geometrického plánu. 

 Geometrický plán vrátane príloh zodpovedá náležitostiam a právnym 

predpisom a môže slúžiť ako podklad pre listiny alebo právne úkony určujúce 

vlastnícke práva a aktualizáciu údajov katastra nehnuteľností. 
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