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Leica GS07
Multifrekvenčný rover pre vás

Leica GS07 predstavuje špičkový 
multifrekvenčný RTK GNSS rover 
s jedinečnými vlastnosťami. Vybavený 
najmodernejšou GNSS technológiou 
s najširšou podporou všetkých 
súčasných aj budúcich GNSS signálov 
na trhu, predstavuje GS07 ideálnu 
investíciu do geodetického prístroja 
na minimálne ďalších 10 rokov. Výborný 
príjem signálov aj vo veľmi náročných 
podmienkach spolu s veľmi nízkou 
hmotnosťou kompletného vybavenia, 
len 2,85 kg a vyvážením, robí z GS07 
ideálneho pomocníka každého geodeta 
pre meranie v RTK sieťach aj pre 
postprocesing.

Leica GS18T prichádza s revolučným 
softvérom Captivate, ktorý pretvára 
komplexné dáta na najrealistickejšie 
funkčné 3D modely. S jednoducho 
použiteľnými aplikáciami a známou 
dotykovou technológiou, môžu byť 
všetky formy meraných a projekto-
vaných dát zobrazené vo všetkých 
rozmeroch. Leica Captivate preklenuje 
rôzne odvetia a oblasti použitia s veľmi 
jednoduchým ovládaním trochu viac 
než jednoduchým potiahnutím, bez 
ohľadu na to, či pracujete s GNSS, 
totálnou stanicou, alebo oboma.

Softvér pre PC Leica Infinity 
importuje a kombinuje dáta z vašich 
GNSS prístrojov, totálnych staníc 
a nivelačných prístrojov do jedného 
konečného a presného výsledku. 
Spracovanie nikdy nebolo jednoduchšie, 
ak všetky vaše prístroje pracujú spolu 
s cieľom, ktorým sú presné a užitočné 
informácie.

Ideálne riešenie Skvelý softvér Bezproblémové zdieľanie dát 
medzi všetkými prístrojmi
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l Milí čitatelia!
V posledných mesiacoch minulého roka a v prvých mesiacoch 
tohto roka v slovenskej spoločnosti zarezonovalo viacero tém 
z oblasti bezpečnosti. Rozširovaním a využívaním internetu sa 
do popredia záujmu najprv dostala bezpečnosť dát a osob-
ných údajov. Následne sa začalo veľa fi riem a spoločností za-
oberať ochranou proti počítačovým vírusom a zneužívaniu dát 
zavádzaním a uplatňovaním nových nariadení Európskej únie 
– GDPR. V čase prípravy tohtoročného prvého čísla časopisu 
nás prekvapil a začal trápiť iný typ vírusu, ktorý spôsobil prak-
ticky na celom svete chorobu COVID 19. Táto pandémia no-
vého koronavírusu priniesla nepoznanú hrozbu, pretože môže 
celej spoločnosti spôsobiť nielen zdravotné problémy, ale aj 
sociálne a ekonomické problémy. Slovenská republika musela 
prijať na riešenie tejto mimoriadnej situácie celý rad opatrení 
na zvýšenie bezpečnosti, na ochranu zdravia a na zmiernenie 
sociálnych dosahov na našich občanov. Verme, že táto skúse-
nosť do života spoločnosti prinesie aspoň nejaké pozitíva: pre-
dovšetkým viac ohľaduplnosti, vzájomnej úcty a tolerancie aj 
v našej geodetickej komunite.
Rubriku Hlavných odborných článkov tentokrát vypĺňa-
me tromi príspevkami. Prvý príspevok pripravil riaditeľ Vý-
skumného ústavu geodézie a kartografi e v Bratislave, v kto-
rom podrobne rozoberá aktuálne otázky, problémy, súvislosti 
a východiská tvorby geometrického plánu v slovenských pod-
mienkach. Druhý príspevok pripravila ambiciózna odborná 
asistentka Ústavu geodézie, kartografi e a GIS Fakulty BERG 
TU v Košiciach, ktorá sa venuje aktuálnej problematike uspo-
riadania vlastníckych vzťahov k pozemkom pod rómskymi 
osadami. Tretí príspevok v tejto rubrike pripravil prodekan pre 
odbor geodézia a kartografi a, ako aj pre rozvoj Stavebnej fa-
kulty STU v Bratislave, ktorý spolu s kolegom rozoberajú ak-
tuálnu problematiku základných pojmov a defi nícií v oblasti 
geodetických činností v investičnej výstavbe z pohľadu aktu-
álnych právnych a technických predpisov.
V rubrike Názory, postrehy, návrhy a oznamy členov komory 
prinášame krátke správy z činnosti orgánov Komory č. 8 – 20 
a zmeny termínov konania odborných podujatí, ktorých pozvánky 
sme uverejnili v predchádzajúcom čísle bulletinu.
V rubrike, ktorá už tradične mala byť venovaná Valnému zhro-
maždeniu KGaK 2020 (preloženému z objektívnych dôvo-
dov na iný termín) uvádzame pripravené správy orgánov Ko-
mory z činnosti za uplynulé obdobie. 
Rubriku Novinky prístrojovej a spracovateľskej techniky vypĺ-
ňajú predajcovia geodetickej techniky.
V rubrike Komora informuje nájdete reakciu vedenia ÚGKK 
SR na vyjadrenie nášho člena, zaznamenané v zápisnici z re-
gionálneho stretnutia Trenčianskeho a Žilinského kraja (pozri 
SGaK č. 1/2020, s. 20), informácie zo zasadaní predstaven-
stva KGaK, ako aj pravidelné informácie kancelárie Komory o 
členoch, ktorým bola pozastavená činnosť, o členoch čo vy-
stúpili na vlastnú žiadosť a spomienku na tých, čo opustili na-
vždy naše rady.
Príjemné čítanie druhého tohtoročného čísla časopisu želá 
všetkým čitateľom v mene redakčnej rady

Ing. Štefan Lukáč

predseda redakčnej rady
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Geometrický plán – otázky, problémy, súvislosti 
a východiská jeho tvorby

1.  Úvod

Geometrický plán (GP) je mimoriadne dôle-
žitá súčasť operátu katastra nehnuteľností 
(KN). Je ťažiskovým podkladom pre aktua-
lizáciu katastrálnych máp. Jeho technológia 
by mala byť založená na súčasnej presnosti 
geodetických meraní, úrovni použitej techni-
ky a technológie merania, ako aj na kvalite 
podkladov, na ktorých je vytvorený.

Medzi odbornou verejnosťou sa čoraz 
viac vynára otázka ako nastaviť záväznú 
technológiu vyhotovenia, použitia a doku-
mentácie GP tak, aby bolo v čo najväčšej 
miere zabezpečené automatizované spra-
covanie pre KN. Prevod medzi analógovým 
(papierovým) výstupom a štruktúrovanými 
údajmi na aktualizáciu katastra (počítačo-
vé súbory) by bol plne automatizovaný obo-
ma smermi. Pri kontrole elaborátu by mal 
byť vylúčený subjektívny názor overovate-
ľa, vykonávať kontrolu hlavne obsahových 
a nie formálnych údajov v GP s ťažiskom na 
kontrolu zmeny údajov v KN. Forma výstu-
pu pre objednávateľa je už prežitá a žiadala 
by si určitú inováciu. Tieto atribúty sa neda-
jú zabezpečiť na základe platnej Smernice 
S 74.20.73.43.00 z roku 1997 [3].

Pozrime sa spolu na fi lozofi u, obsah aj 
formu GP. Tentoraz ako geodeti nepoužije-
me merané uhly, ale skôr rôzne uhly pohľa-
du na problematiku.

2. Rozsah GP a riešené parcely

Pozrime sa najprv na to, čo o geometric-
kom pláne hovoria naše legislatívne pred-
pisy. Podľa hierarchie začíname zákonom 
č. 162/1995 Z. z., známeho ako „katastrál-
ny zákon“ [1].

V § 67 ods. (1) je defi novaný geometric-
ký plán takto: „Geometrický plán je technic-

ký podklad právnych úkonov, verejných lis-
tín a iných listín a slúži aj ako podklad na 
vklad a záznam práv k nehnuteľnostiam.“

Ods. (2) dodáva: „Geometrický plán sa 
vyhotovuje na základe výsledkov geodetic-
kých prác a obsahuje najmä grafi cké zná-
zornenie nehnuteľnosti pred zmenou a po 
zmene s uvedením dovtedajších a nových 
parcelných čísel, druhov pozemkov a ich 
výmer, ako aj údaje o právach k nehnuteľ-
nostiam.“.

Vyhláška ÚGKK SR č.461/2009 Z. z. ku 
katastrálnemu zákonu, ktorá by mala pod-
robnejšie rozpracovať paragrafy zákona, 
nám v § 3 hovorí: „Geometrický plán je gra-
fi ckým znázornením nehnuteľností, ktoré 
vzniknú rozdelením alebo zlúčením nehnu-
teľností, vyjadruje stav nehnuteľností pred 
zmenou a po zmene s uvedením doteraj-
ších a nových parcelných čísel, výmer, dru-
hov pozemkov a ďalších údajov. Geometric-
ký plán je aj grafi ckým znázornením vecné-
ho bremena k časti pozemku.“ [2].

Na poslednom mieste v hierarchii pred-
pisov je Smernica S 74.20.73.43.00 z roku 
1997 [3] v zmysle platných usmernení, kto-
rá v § 2 uvádza text totožný s Vyhláškou.

Všetky uvedené defi nície neobsahujú 
podstatný fakt, a to je rozsah GP. Nie všet-
ky „nehnuteľnosti, ktoré vzniknú rozdelením 
alebo zlúčením nehnuteľností“ (Vyhláška) 
sú predmetom právneho úkonu, ku ktoré-
mu je GP technickým podkladom (Zákon). 
Do právneho úkonu vo väčšine prípadov ne-
vstupujú celé nehnuteľnosti, ale iba ich čas-
ti. Zvyšné nehnuteľnosti uvedené a zobraze-
né v novom stave GP sú len zvyšky po odčle-
není predmetu právneho úkonu.

Týmto úvodom smerujeme k záverom, 
ktorými by sme dokázali defi novať roz-
sah GP, kategorizovať presnosť jeho častí 
a oprávnenosť orgánov katastra stanovovať 

rozsah GP. Je potrebné, aby sme sa na GP 
pozreli aj v súvislostiach:
• GP je dôsledok obchodno-právneho vzťa-

hu. GP vzniká ako prejav vôle objednáva-
teľa vykonať právny úkon, pri ktorom dôj-
de k zmene konfi gurácie hraníc parciel, 
ich zrušeniu, vytvoreniu alebo sa založia 
právne vzťahy k evidovanej parcele regis-
tra C KN bez právnych vzťahov.

• V čase uzatvorenia objednávky nie sú 
jednoznačne dané parcely KN, ktorých 
sa GP pri riešení dotkne. Záväzné určova-
nie hraníc takto dotknutých parciel v ce-
lom rozsahu (zvyškových) sa javí právne 
nepodložené a pre zákazníka diskriminu-
júce.

• GP vzniká nezávisle od vôle orgánu ka-
tastra, kataster by nemal zasahovať do 
určenia rozsahu územia, ktoré je v GP rie-
šené.

• Parcely doterajšieho stavu nebudú vo 
väčšine prípadov ako celé predmetom 
právneho úkonu. Bude vznikať zvyšok 
územia, ktorý z hľadiska kvality urče-
nia, druhu nehnuteľnosti, právnych vzťa-
hov, ako aj ostatných veličín evidovaných 
v katastri zostáva bezo zmeny.

• Zhotoviteľ GP by mal zodpovedať za tech-
nické riešenie, správnosť určenia vlast-
níckych a iných hraníc len v rámci rieše-
ných parciel nového stavu.
Na základe uvedených faktov by sme 

mohli navrhnúť defi níciu rozsahu GP, ktorá 
zohľadní uvedené fakty. V praxi bežne pou-
žívaný pojem „riešené parcely“ (a logicky aj 
„zvyškové parcely“) by sa konečne dostal aj 
do technických predpisov.

Rozsah GP defi nuje objednávateľ a je 
daný územím, ktoré bude predmetom za-
mýšľaného právneho úkonu. Zahŕňa všet-
ky nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom evi-
dencie KN (pozemky, stavby, v budúcnosti 
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aj priestory). V elaboráte GP ide o parcely 
nového stavu pokrývajúce toto územie. Vo 
výkaze výmer GP sú parcely nového stavu 
odlíšené od ostatných (zvyškových) parciel 
dohodnutým spôsobom.

 
3.  Zvyškové parcely a požiadavka 

na ich záväzné určenie

Požiadavka orgánu katastra na záväzné di-
gitálne určenie hraníc „zvyškových parciel“ 
v rámci GP prekvapila mnohých geodetov 
z praxe.  Vznikla na základe Usmernenia Úra-
du geodézie, kartografi e a katastra Sloven-
skej republiky č. USM_UGKK SR_10/2013, 
z 19.04.2013, ustanovujúcim obsah a for-
mu podkladov na aktualizáciu súboru geo-
detických informácií katastra nehnuteľností 
v katastrálnych územiach, v ktorých je spra-
vovaná nečíselná vektorová katastrálna ma-
pa [4]. Toto usmernenie zakladalo povin-
nosť určiť hranice všetkých dotknutých par-
ciel v GP. Výnimka bola stanovená výmerou 
a nie polohou, hoci išlo o polohové určenie. 
Výnimka bola prevzatá z kritéria úľavy pri 
dvojnásobnom výpočte výmery z grafi ckých 
podkladov (grafi cké miery alebo planime-
ter) zo starších technických predpisov. Vzni-
kol tak odborný paradox a nelogická povin-
nosť neraz určovať veľmi vzdialené body od 
riešeného územia. Určenie identických bo-
dov nie je možné zamieňať s kompletným ur-
čením každého lomového bodu hranice zvy-
škových parciel.

V roku 2020 prišla čiastočná korekcia 
dvomi dodatkami usmernenia [4], posledný 
dodatok č. 3 USM_UGKK SR_6/2020 na-
dobudol účinnosť 01.04.2020. Problém je 
čiastočne korigovaný tým, že pre zvyškové 
parcely, ktoré nemajú založené vlastnícke 
vzťahy, povinnosť určiť číselne celý priebeh 
hranice zaniká. Opäť však zostáva otázka: 
Aký je súvis medzi polohovým určením  hra-
nice parcely a existenciou právneho vzťahu 
k nej? Musíme konštatovať, že žiadna logic-
ká súvislosť, ani implikácia tu neexistuje. 
Vznikla by jedine vtedy, ak by každý právny 
vzťah k parcele registra C bol založený na 
základe GP s číselne určenými hranicami, 
čo nie je pravdivý výrok.

Na ilustráciu si skúsme načrtnúť hypote-
tický praktický príklad a na záver sa pokú-

sime formulovať nakladanie so zvyškovými 
parcelami v rámci riešenia GP.

Zákazník má vyhliadnutý pozemok, kto-
rý je nejako využívaný a chce ho majetkovo-
právne usporiadať. Geodet ho zameria a na 
základe merania vyhotoví geometrický plán.

Rozsah územia, ktoré chce zákazník 
právne riešiť, je dané červeným obdĺžnikom 
na obr. 1. V čase objednávky a merania je sí-
ce známy rozsah územia, avšak nie sú zná-
me parcely, ktorých sa GP dotkne.

Podľa súčasnej technológie neurčuje roz-
sah územia riešeného GP zákazník fi nancujú-
ci GP, ale orgán katastra, ktorý GP s listinou 
zapíše. GP musí riešiť a určiť hranice v plnom 
rozsahu pri všetkých parcelách, ktorých sa 
po stotožnení s mapovým podkladom dotkne 
(až na určité výnimky opísané skôr).

Po stotožnení s mapou je jasné, že za sú-
časných podmienok sa rozsah riešeného 
územia mnohonásobne zväčší (obr. 2).

Na základe skôr uvedených skutočností 
je takto stanovená technológia voči zákaz-
níkovi, ako aj zhotoviteľovi diskriminačná, 
pretože im ukladá právne nepodložené po-
vinnosti.

Ak by sme logicky zovšeobecnili pred-
chádzajúce konštatovania, problém zvyško-
vých parciel v GP by sa dal uzavrieť nasledu-
júcou defi níciou nakladania s nimi:

Zvyškové parcely, ktoré zostanú po od-
členení riešených parciel mimo riešeného 
územia, zostávajú v kvalite s akou vstupo-
vali do GP. Číselné určenie hraníc sa vy-
koná len na území pokrytom tými časťa-
mi parciel doterajšieho stavu, ktoré majú 
prienik s riešenými parcelami nového sta-
vu v GP. 

4.  Hranice nehnuteľností v GP 
a záväznosť údajov výkazu 
výmer pre zápis do katastra 
nehnuteľností 

Kataster nehnuteľností (KN) eviduje hrani-
ce právnych a iných vzťahov k nehnuteľnos-
tiam, ktoré môžu byť v mnohých prípadoch 
neznateľné v teréne. Z toho vyplýva aj záver, 
že nie všetky viditeľné rozhrania nehnuteľ-
ností (ploty, múry...) by mali byť považované 
za hranice právnych vzťahov k nehnuteľnos-
tiam.

Hranice parciel môžu byť v teréne vyzna-
čené a identifi kovateľné, ale nemusí to byť 
pravidlo.

Rovnako pri stavbách nemusí byť vlast-
nícka hranica totožná s konštrukčným roz-
hraním stavby. Vlastnícka hranica môže ísť 
napr. aj stredom múru.

Nie je úlohou a zodpovednosťou geodeta 
určiť hranice stavby a skúmať ich podľa pro-
jektu. Taktiež nie je zodpovedný za identifi -
kovanie hranice pozemku. Ako sme opísali 
skôr, rozsah GP je defi novaný rozsahom za-
mýšľaného právneho úkonu.

Obvod stavby pri tvorbe GP by mal určiť 
zákazník, resp. ním poverená osoba, pod-
ľa projektov a požiadaviek stavebného ko-
nania. Správnosť geometrie stavby a jej sú-
častí v GP je potvrdená stavebným úradom, 
ktorý GP pripojí k stavebnému konaniu ako 
podklad pre zápis stavby do KN.

V súčasnom katastrálnom operáte sa 
stavby ako objekty SGI neevidujú a je naj-
vyšší čas to urobiť. Stavby sú evidované len 
prostredníctvom parciel, na ktorých stoja. 
Vznikajú problémy grafi ckého znázornenia 
v prípadoch, keď má stavba iné právne vzťa-
hy ako pozemok alebo ak sa rôzne stavby 
v pôdoryse prekrývajú.

Platí:
Hranice (iba) riešených parciel a stavieb 
určené v GP sú záväzným podkladom na 
aktualizáciu katastrálnej mapy.

Výkaz výmer GP je technický podklad 
na spísanie právnych listín a poskytuje do 
listín údaje o nehnuteľnostiach, pričom zá-

Obr. 1 • Rozsah zamýšľaného právneho úkonu 
na ortofotomape

Obr. 2 • Rozsah zamýšľaného právneho úkonu 
na katastrálnej mape a mape určeného operátu
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väzné sú všetky identifi kátory nehnuteľ-
ností (parcelné čísla, v budúcnosti možno aj 
čísla stavieb) a ich výmery uvedené vo vý-
kaze výmer. Tieto údaje musia byť vo výka-
ze výmer a v listine rovnaké. Ostatné údaje 
môžu byť odlišné a zapíšu sa z listiny (na-
pr. druhy pozemkov). Poznámky v GP majú 
vyslovene informatívny charakter a sú pri-
márne určené ako pomôcka na spísanie lis-
tiny. 

 
5.  Stavby v GP a potreba stavieb 

ako samostatných objektov v GP

Stavby ako také sa v KN nezobrazujú. Zobra-
zujú sa len prostredníctvom pozemkov a vo 
vrstve pozemkov. Čo je predmetom mera-
nia objektu, nie je legislatívne jednoznačne 
dané a interpretácie sú rôzne. Koordinovať 
defi níciu hraníc stavby so stavebným záko-
nom nemusí byť dobrým riešením. Musíme 
si uvedomiť niekoľko skutočností a navrhnúť 
ich riešenia:
–  KN eviduje hranice právnych vzťahov 

k nehnuteľnostiam, ktoré nemusia vždy 
zodpovedať konštrukčným hraniciam 
stavby (susediace stavby, bytové domy, 
dvojdomy...).

–  Pre defi níciu základného plošného sta-
vebného objektu z hľadiska evidencie 
KN je podstatná úžitková plocha stavby 
na podlaží najbližšom k povrchu zeme, 
čím zabezpečíme najvhodnejšiu väzbu 
na parcelu registra C, na ktorej je stavba 
umiestnená (väzba k povrchu zeme, výš-
ka adresného bodu, vyňatie z poľnohos-
podárskej pôdy atď.).

–  Stavebné objekty musia byť základom 
pre budúce vrstvenie a zobrazenie prí-
padných priestorov v stavbe na ďalších podlažiach (nad zemou aj pod zemou), 

ktoré môžu mať úplne iný tvar (Slovenský 
rozhlas, River Park, podzemné parkovis-
ká...) a mať rôzne právne vzťahy. Stavby 
preto musia skôr či neskôr opustiť ma-
povú vrstvu spoločnú s parcelami regis-
tra C a dostať svoje vlastné vrstvy a ozna-
čenia. Napr. aj parcely registra E majú 
dnes nezávislé označenie a zobrazenie. 
Čiže aj stavby, podobne ako parcely, bu-
dú mať v budúcnosti niekoľko vlastných 
vrstiev, aby sa dalo zobraziť ich prípadné 
prekrývanie (pozemné, nadzemné a pod-

zemné stavby v rôznych úrovniach...). Až 
keď sa stavba stane samostatným zobra-
ziteľným objektom, je možné jej ďalšie 
vrstvenie na zobrazenie hraníc právnych 
vzťahov jej bytov a priestorov.

–  Katastrálna mapa už nie je iba papiero-
vý list uložený v skrini. Mali by sme byť 
schopní kombinovať rôzne vrstvy v rôz-
nych výstupoch podľa potreby analýz, 
štatistík a iných úkonov vyžadujúcich 
údaje KN, na princípe vrstvenia prvkov 
a objektov, ako je schematicky znázorne-
né na obr. 3.

Obr. 3 • Princíp vrstvenia jednotlivých prvkov mapy 
a ich výsledné spojenie v rôznych kombináciách

Obr. 4, obr. 5 • Náhľad a pôdorys 
budovy na fotografiách

Obr. 6 • Súčasné zobrazenie na katastrálnej mape

Obr. 8 • Nové zobrazenie stavby a jej vonkajšieho 
maximálneho obrysu [5]

Obr. 7 • Nové zobrazenie parciel registra C a línií

Obr. 9 • Nové zobrazenie – spojená kresba
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Na základe týchto skutočností by sme sa 
mohli pokúsiť defi novať predmet merania 
stavby pre geometrický plán:

Predmetom merania základného plošné-
ho stavebného objektu s nadzemnou čas-
ťou je priemet obvodu stavby vo výške 
podlahy 1. nadzemného podlažia staveb-
ného objektu vrátane prípadného mezanínu 
alebo schodiska. Pri podzemných stavbách 
bez nadzemnej časti je to priemet podlaho-
vej plochy najbližšej k povrchu zeme vráta-
ne prípadného mezanínu alebo schodisko-
vej časti (-1. podlažie). V pomocnej vrstve 
sa zobrazí maximálny priemet obvodu celej 
stavby.

Na ilustráciu uvedieme možnú interpretá-
ciu netypickej stavby Riverpark v Bratislave 
na nábreží Dunaja na obr. 4 – 9.

 
6  Tvorba elaborátu GP, jeho súčasti, 

kontrola a potenciálne možnosti 
vývoja
 

Elaborát GP predstavuje celý komplex doku-
mentov a súborov, ktoré slúžia ako podklad 
na spísanie právnej listiny a aktualizáciu ka-
tastrálneho operátu. Bolo by odvážne tvrdiť, 
že elaborát GP, ktorý odovzdávajú geodeti 
v súčasnosti, má atribúty moderného súbo-
ru informácií a je vhodný ako podklad na po-
užitie v moderných informačných technoló-
giách a systémoch.

V nasledujúcej časti sa pokúsime elabo-
rát analyzovať a hľadať možné zmeny, aby 
sa zjednodušila, zefektívnila a spresnila je-
ho tvorba, kontrola aj zápis do KN. Budeme 
sa snažiť uplatniť princíp maximálnej kon-
zistencie jeho častí, ako aj dnes populárny 
princíp „jedenkrát a dosť“.

Schematické znázornenie súčastí elabo-
rátu si môžeme pozrieť na obr. 10. Originál, 
ktorému sú podriadené všetky ostatné sú-
časti a je referenčným rámcom celého GP, je 
papierové vyhotovenie GP (a logicky záznam 
podrobného merania zmien – ZPMZ). Pozo-
stáva z papierového vyhotovenia GP a PDF 
verzie papierových dokumentov. Je vhodné 
pripomenúť, že PDF dokument nie je elek-
tronický GP. Je to len vizualizácia GP, ktorá 
je zobrazená v elektronickom dokumente 
namiesto na papieri. Neobsahuje štruktú-
rované údaje KN, ktoré by bolo možné ďa-
lej automatizovane spracovať. Hodnota PDF 
dokumentu je v jeho jednoduchej dokumen-
tácii a možnostiach doručenia elektronic-
kou cestou.

Ďalšou súčasťou elaborátu GP sú elek-
tronické dokumenty, a to súbor vo formáte 
XML, ktorý obsahuje výkaz výmer a popisné 
pole. Neobsahuje žiadne informácie tech-
nickej správy. Poslednou súčasťou elektro-
nickej časti je súbor vo výmennom formáte 
VGI. Obsahuje údaje o grafi ckých objektoch 
GP v novom stave, čiže nie úplné informácie 
uvedené v GP, avšak na základe tohto súbo-
ru je možné aktualizovať údaje katastrálnej 
mapy.

Ako vyzerá pohľad na GP z hľadiska kon-
troly? Kontrola elaborátu GP v súčasnej 
predpísanej podobe je zložitá, neproduktív-
na a časovo náročná. Kontrola konzistencie 
niektorých súčastí je možná len človekom, 
nedá sa automatizovať. Kontrolujeme for-
málnu stránku a úroveň zobrazenia na pa-
pieri, pričom podstatné fakty môžu byť ne-
správne. Tento systém otvára príliš veľkú 
voľnosť subjektívnej interpretácie technic-
kých predpisov, ktoré, mimochodom, tiež 
potrebujú bezodkladne inovovať. Pri racio-

nálne nastavenom systéme by bola veľká 
časť tejto prácnosti a nejednoznačnosti eli-
minovaná.

Ak má byť každá súčasť GP dôveryhod-
ná, treba ju skontrolovať samostatne, a tiež 
ako jej súvislosť a konzistenciu s ostatnými 
časťami. Aby sme dokázali problémy súčas-
ného stavu analyzovať a navrhnúť zmyslupl-
né korekcie, je vhodné, aby sme sa zaobera-
li aj ďalšími procesmi v životnom cykle GP. 
Schémy kontroly súčasného elaborátu GP, 
jej súčasti a kompetencie z hľadiska auto-
matizácie sú znázornené na obr. 11.

Ak vezmeme elaborát z hľadiska zápisu 
do KN, prídeme k zaujímavým výsledkom. 
Štruktúrované súbory XML a VGI by ma-
li slúžiť k fyzickému zápisu do KN. Mali by, 
avšak súbor XML ďaleko predbehol svoju 
dobu a úroveň prostriedkov zápisu do KN. 
Tento fakt spôsobil, že sa prakticky nepo-
užíva na to, na čo bol vymyslený a vytvore-
ný. Principiálne však predpokladajme, že sa 
používať skôr či neskôr bude. Obsah elek-
tronických súborov GP je možné automati-
zovane kontrolovať jednak voči sebe, vlast-
nému obsahu, ako aj voči platným údajom 
KN, čo dokazuje, že sú najvhodnejším mé-
diom a podkladom pre zápis údajov do KN. 
Tu však narazíme na paradox: podklady, 
z ktorých fyzicky aktualizujeme operát KN, 
nie sú originály GP. Súbory nie sú nijako za-
bezpečené, digitálne podpísané, môžu byť 
zamenené. Nie je chránená originalita tých-
to súborov. Naproti tomu úloha papierových 
originálov je z hľadiska zápisu do KN zaned-
bateľná, mali by slúžiť hlavne pre zákazníka 
ako vizualizácia navrhovaných zmien, prí-
padne podklad na ručné spísanie listiny.

Celá uvedená schéma, ktorú môžeme vi-
dieť na obr. 12, speje k záveru, že veľkým 

Obr. 10 • Schéma 
súčasného 
elaborátu GP
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Obr. 13 • Návrh nového usporiadania elaborátu GP

Obr. 11 • Schéma kontroly GP dnes. Symbol oka pri reláciách kontroly predstavuje kontrolu človekom, 
symbol ozubených kolies predstavuje strojovú – automatizovanú kontrolu

Obr. 12 • Schéma tokov údajov GP do KN

Lite atď.). Tieto súbory sa digitálne podpíšu 
a odovzdajú ako elaborát. Kontrolujú sa elek-
tronicky. Zo súborov sa automatizovane vy-
generuje na vyžiadanie dokument PDF alebo 
tlačový výstup v predpísanej šablóne a vzhľa-
de pre zákazníka, alebo k pohľadovej kontro-
le pri overení alebo zápise. Zákazníkovi sta-
čí výstup opatrený pečiatkou autorizačného 
overovateľa, elektronický originál k listine 
a zápisu bude v dokumentácii katastra.

Aby bolo možné v budúcnosti podľa na-
vrhnutej schémy na obr. 13 postupovať, je 
potrebné defi novať niektoré podstatné zása-
dy a vykonať nasledujúce zmeny:
• Zabezpečiť taký výmenný formát, aby sa 

dal jednoznačne zapísať automatizovane 
do KN a zároveň aby sa dal jednoznačne 
vizualizovať buď do papierového alebo 
elektronického dokumentu (PDF).

• Zabezpečiť, aby sa do výmenného formá-
tu písomnej časti dostali všetky potreb-
né súčasti GP, teda aj ZPMZ a technická 
správa.

• Upraviť šablóny XSD pre písomné časti ela-
borátu, hlavne zriadiť väzbu medzi doteraj-
ším a novým stavom kvôli tlačovým výstu-
pom, rozlíšiť riešené a zvyškové parcely, 
doplniť popisné pole ZPMZ a údaje tech-
nickej správy, upraviť časť Stavby, vytvoriť 
časť Vecné bremená, ktorá úplne absentu-
je a nedá sa automatizovane zapisovať.

• Vytvoriť jednotný štandard grafi ckej 
štruktúry GP, doplniť pomocné vrstvy, 
ktoré nebudú potrebné pri zápise GP, ale 
sú potrebné pre kresbu GP a ZPMZ. Na-
vrhnúť zobrazovanie čiar ležiacich na se-
be s ohľadom na čo najmenší rozsah po-
mocnej kresby.

• Doplniť do výkazu výmer sekciu o Stav-
bách s ohľadom na ich väzbu na parce-
ly (dnes je informácia iba v XML, či pre-
šla tá istá stavba na inú parcelu). Podľa 
výkazu výmer je každá stavba nová. Na 
podobnom princípe riešiť Vecné bremená 
v samostatnej sekcii ako podmnožiny par-
ciel C. Musí byť k dispozícii informácia od-
kiaľ pochádzajú (resp. vznikajú), kam idú, 
aký je ich názov a kvantifi kovať ich (výme-
ra, počet).
Uvedené všeobecné zmeny môžeme 

konkretizovať pre grafi ckú a tabuľkovú časť 
GP. Zásady zmien potrebných pre grafi ku 
GP by sa týkali hlavne:

problémom takéhoto usporiadania je kon-
trola konzistencie súčastí elaborátu, jeho 
bezpečnosť a záruka originality súčastí.

Maximálne zjednodušenie celého elabo-
rátu by priniesol princíp elektronického ori-
ginálu GP. V podstate sa to v praxi deje. Zho-
tovitelia vyhotovujú GP elektronicky, kaž-
dý podľa vlastných pravidiel a následne zo 
svojich podkladov generujú predpísaný ela-
borát GP. Stačilo by unifi kovať elektronické 
podklady, určiť nanovo ich obsah a situácia 

by mohla byť podstatne jednoduchšia z hľa-
diska tvorby, kontroly, zápisu aj dokumentá-
cie GP. Schému takéhoto usporiadania mô-
žeme vidieť na obr. 13.

Základom navrhovaného elaborátu sú uni-
fi kované elektronické dokumenty so štruktú-
rovanými údajmi. Na rozdiel od dnešných, 
obsahujú napr. aj technickú správu v XML 
a grafi ku doterajšieho stavu vo VGI. Formá-
ty môžu zostať nezmenené, alebo môžu byť 
doplnené ďalšími (GML, Geo Json, Spatial-
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• Vytvorenia jednotnej šablóny grafi ky pre 
GP vo výmennom formáte (VGI alebo aj 
ďalších). Každá fi rma, ktorá vyhotovuje 
GP, používa nejaký svoj individuálny elek-
tronický formát spracovania. Formát je 
potrebné unifi kovať v rámci celej SR. Kaž-
dý odovzdaný GP musí byť jednotne zo-
braziteľný do výstupného dokumentu.

• Tie isté skutočnosti zobrazené v GP aj 
v ZPMZ sa musia zobrazovať rovnako 
(značka Sever, stavby...)

• Hranice mimo platného stavu zobrazovať 
prostým podsvietením hrubšou čiarou 
bez nutnosti ďalšej úpravy kresby, aj čia-
ry na sebe budú viditeľné (obr. 14).

• Doterajší stav (DS) bude súčasťou gra-
fi ckého výmenného formátu v štruktúre 
vrstiev s príponou ( napr. KLADPAR_DS, 
ZAPPAR_DS).

• Tak ako sa v novom stave (NS) rozlišujú 
nové hranice červenou farbou, na podob-
nom princípe farebne odlíšiť aj zrušené 
hranice DS.

• Vrstvené objekty nad pozemkami, ako 
stavby a vecné bremená, by bolo vhod-
né značiť výplňou, nebude potrebné riešiť 
zobrazovanie čiar nad sebou v platnom 
operáte KN (obr. 15, obr. 16).

• Je potrebné defi novať aj vrstvy pomocnej 
kresby GP a ZPMZ (napr. omerné miery).

• Do dokumentu doplniť legendu grafi ky 
pre zákazníka a prehľadnosť (mohla by to 
byť všeobecná jednotná príloha, pre všet-
ky GP rovnaká).
Celkový pohľad na grafi ckú časť GP vrá-

tane legendy by mohol hypoteticky vyzerať 
ako na obr. 17. Hranice parciel určeného 
operátu (UO) sú hrubšie, zelené, znázorne-
né tak, aby ich bolo vidieť v prípade totož-
ných úsečiek so stavom podľa KN. Nebolo 
by potrebné vytvárať súbežné nezávislé na-
značenia čiar UO tak, ako sa to robí v súčas-
nosti. Súčasný spôsob je strojovo a algorit-
micky veľmi náročne aplikovateľný a bolo by 
dobré sa mu vyhnúť. Je poplatný ručnému 
kresleniu a konštruovaniu. Na obrázku sú vi-
diteľné aj výplne stavby a vecného bremena, 
ako aj farebne odlíšené rušené hranice KN.

Podobne, ako sme navrhli zmeny pre gra-
fi ckú časť GP, vieme defi novať aj zásady pre 
výkaz výmer GP, aby sa vytvoril ako súbor 
štruktúrovaných údajov (XML), ktoré sa da-
jú jednoznačne zapísať do KN a zároveň sa 
z nich dá vytvoriť jednoznačný výstup na pa-
pier alebo elektronický dokument (PDF). Vo 
výkaze výmer je potrebné:
• Zbaviť sa vypisovania opakujúcich sa 

údajov a nastaviť štruktúru tak, aby bo-
lo možné vytvoriť dokument z údajov vý-
menného formátu.

• Diely sa zapíšu iba raz a nebude sa vypi-
sovať kontrolné zostavenie parciel z die-
lov. Smernica umožňuje vytvoriť taký GP, 
kde sa nová riešená parcela nemusí zo-
stavovať celá z dielov (napr. zámena čas-
tí susedných pozemkov 1:1). Súčasný vý-
kaz výmer je koncipovaný na kontrolné 
súčty výmer na kalkulačke, to však nie je 
pri elektronickom spracovaní potrebné.

• Výkaz výmer bude vychádzať zo štruktú-

Obr. 16 • Výplň vecných bremien

Obr. 14 • Vrstvenie totožných úsečiek

Obr. 15 • Výplň stavieb a zrušené čiary 

Obr. 17 • Navrhované grafické znázornenie GP

ry výpisov z KN a bude rozdelený na časť 
Register C, Register E, Stavby, Vecné 
bremená a Poznámky. Opakované prepi-
sovanie a sekcia Právny stav zanikne.

• Ak bude výkaz obsahovať zároveň vy-
číslenie vecného bremena a diely k ma-
jetkovoprávnemu usporiadaniu, bolo by 
vhodné tieto diely odlíšiť vhodným spô-
sobom. Najvhodnejšie sa javí riešiť vecné 
bremená v samostatnej sekcii.

• Prípadné vyčíslenie BPEJ alebo identifi -
káciu na neplatné operáty by bolo vhod-
né riešiť samostatnými prílohami.

• Nebudú sa používať žiadne poznámkové 
texty nad jednotlivými údajmi v tabuľke 
výkazu (dnes sa tak zapisuje pôvodné ka-
tastrálne územie, alebo neštandardný lis-
tinný zdroj v právnom stave). Všetky tex-
tové skutočnosti sa uvádzajú v legende 
a poznámkach. Tabuľka s neštandardný-
mi údajmi mimo polí je algoritmicky pre 
automatizované spracovanie takmer ne-
riešiteľná. Naruší sa integrita štruktúro-
vaných údajov.
Po zohľadnení navrhovaných zmien by 

výkaz výmer mohol dostať podobu, aká je 
znázornená na obr. 18, ktorý predstavuje 
tabuľkovú časť výkazu výmer. Stĺpec „v zá-
ujmovom území“ sa pokojne môže nazvať 
aj „riešená“ parcela. Obsahuje údaj, či ide 
o riešenú parcelu v GP.
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Na obr. 19 sa nachádzajú poznámky a le-
genda. Uvedú sa všetky skutočnosti určené pre 
budúcu listinu a vysvetľujúce údaje k tabuľke.

Ako zhrnutie môžeme uviesť niekoľko 
konštatovaní:
• Štruktúra výkazu výmer sa podobá štruk-

túre a sekciám výpisu z LV.
• Vizuálna podoba je univerzálna a je kon-

cipovaná tak, aby sa dali kombinovať rôz-
ne typy GP na pozemky, stavby, ako aj na 
zriadenie a manipuláciu s vecnými bre-
menami.

• Dokument vychádza z čo najjednoduch-
šej vizualizácie elektronického výmenné-
ho formátu (XML).

• XML umožňuje zapísať do KN a zároveň 
konvertovať do podoby čitateľného do-
kumentu akýkoľvek typ GP podľa jedinej 
šablóny (pridávaním alebo uberaním sek-
cií).
Zmenu si určite zaslúži aj vizualizácia po-

pisného poľa GP. Hlavná zásada, ktorá musí 
platiť je, že žiadny údaj popisného poľa ne-
smie svojou dĺžkou prekročiť kapacitu políč-
ka tabuľky, do ktorej sa má vpísať. Táto časť 
GP nie je pre tvorbu právnej listiny a zápis 
do KN až taká podstatná, avšak je tu hneď 
niekoľko návrhov oproti dnešnej šablóne, 
ktoré by bolo vhodné uplatniť:
• Z popisného poľa odstrániť údaj o mapo-

vom liste, prípadne ho nahradiť údajom 
o druhu a mierke katastrálnej mapy.

• Do „účelu GP“ neuvádzať čísla riešených 
parciel. Riešené parcely sú zrejmé z výka-
zu výmer GP a v mnohých prípadoch pri 
GP väčšieho rozsahu sú v rozpore s kapa-
citou údajového poľa (tabuľka, XML).

• Podpisovanie ZPMZ objednávateľom 
o priebehu hraníc nahradiť vyhlásením 
účastníkov právneho úkonu v znení: 
Predložením geometrického plánu na 
zápis do KN účastníci právneho úkonu 
potvrdzujú, že boli oboznámení s priebe-
hom a rešpektujú hranice riešených par-
ciel podľa tohto geometrického plánu.

Výkaz výmer ku geometrickému plánu č. 123/2017 Str. 1/1

kódy v záuj-

číslo
(PKU-) 
Parcela

Výmera 
[m2]

druh 
pozemku diel

k parcele 
číslo

Výmera 
[m2] PKU - Parcela

Výmera 
[m2]

druh 
pozemku

spôs. 
využ.

movom 
území

Stav podľa registra C KN
287 151/1 309 zastav.pl. 1 151/1 204 151/1 705 zastav.pl. 18 áno

4 151/2 105
151/2 109 zastav.pl. 15 áno

2168/14 687 záhrada 2168/14 765 záhrada 4 áno
2168/28 676 záhrada 2168/28 57 zastav.pl. 15 áno

2168/285 36 záhrada 4 nie
1 672 1 672

Stav podľa registra E KN (určeného operátu)
2532 1-2468/14 669 orná pôda 2 151/1 292 1-2168/14 zaniká

6 2168/14 377
2532 1-2468/28 658 orná pôda 3 151/1 209 1-2168/28 zaniká

5 151/2 4
7 2168/14 388
8 2168/28 57

1327 1327 + 0 1327

Stavby
číslo na parcele Stavba č. Kód na parcele výmera Stavba č. kód súp.č.

287 151/1 794 10 151/2 109 794 10 1275
2168/28 57 873 10

Vecné bremená
číslo na parcele Označenie Kód od parcely na parcele výmera Označ. kód Poz.č.

nové 9 151/1-C 56 151/1 151 VB1 1
10 1-2468/14-E 95

Výkaz výmer
Doterajší stav Zmeny Nový stav

Legenda:
PKU - kód pôvodného katastrálneho územia:
1- Kamanová

kód spôsobu využívania:

kód druhu stavby:

2 - Poľnohospodárska budova

Poznámka:  1. Zriaďuje sa právo uloženia potrubia a právo prechodu v prospech SPP Bratislava v rozsahu podľa tohto geometrického plánu. Vyčíslenie 
rozsahu vecného bremena dielmi je nezávislé od dielov parciel.

18 - Pozemok, na ktorom je dvor
 4 – Pozemok v rámci záhradného centra, na ktorom sa pestuje okrasná nízka a vysoká zeleň alebo pozemok dočasne využívaný na výrobu 
trávnikových kobercov, vianočných stromčekov a inej okrasnej zelene
15 – Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom

10 - Rodinný dom

Obr. 18 • Navrhovaný výkaz 
výmer GP – časť tabuľka

Obr. 19 • Navrhovaný výkaz 
výmer GP – časť poznámky 
a legenda
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Možný návrh popisného poľa je na obr. 20. 
Červenou farbou sú zvýraznené navrhované 
zmenené alebo doplnené údaje.

 
6.  Záver

Tematika GP obsahuje veľké množstvo ča-
som nahromadených problémov, ktoré by 
bolo vhodné riešiť, avšak nie je možné analy-
zovať všetky v rámci jedného príspevku. Pri 
metodike GP musíme mať na pamäti hlavné 
priority: GP musí obsahovať všetky potreb-
né technické informácie pre právny úkon, 
elaborát má mať racionálne výstupné doku-
menty, metodika musí umožniť štandardizo-
vané automatizované spracovanie a kontro-
lu. Každá zmena metodiky, resp. dodacích 
podmienok musí priniesť zníženie prácnosti 
pri vyhotovovaní aj overovaní bez straty kva-
lity a obsahu poskytovaných informácií.

Sú tu aj ďalšie kapitoly, ktoré by bolo po-
trebné analyzovať a riešiť. Načrtnime si ich 
aspoň ako témy:
• Nejaví sa vhodné, aby mal GP neobme-

dzenú platnosť. Technológia spracova-
nia sa vyvíja, čo vytvára tlak na to, aby sa 
do KN nepremietli GP, ktorých kvalitatív-
na úroveň a presnosť nezodpovedá tech-
nológii vyhotovovania GP v čase ich zá-
pisu. Bolo by vhodné stanoviť časovú za-
písateľnosť GP buď časovým intervalom 
(napr. 5 – 10 rokov od vyhotovenia, ak sa 
nezmenia údaje), alebo prelomovým dá-
tumom (napr. účinnosť zavedenia záväz-
nej rezortnej transformácie medzi JTSK 
a JTSK03 – 2013).

• Súčasná technológia spôsobuje veľké 
problémy aj pri preberaní hraníc z neza-

písaných GP. Hlavný problém spôsobu-
je záväzné určovanie hraníc zvyškových 
parciel v nečíselných mapách, ktoré sa 
fakticky predmetu GP netýkajú a mnoho-
krát sa prakticky nedajú správne vyšetriť, 
resp. zamerať. Prevzatie nezapísaných 
GP je vykladané miestne a voľne. Malo 
by byť na uvážení autorizovaného geode-
ta, či hranice z nezapísaného GP prebe-
rie, alebo nie, v konečnom dôsledku zod-
povedá za kvalitatívnu úroveň GP. Takýto 
výklad pre Komoru geodetov a kartogra-
fov poskytol aj katastrálny odbor Úradu 
geodézie, kartografi e a katastra Sloven-
skej republiky v čase vydania príslušných 
usmernení pre nečíselné mapy v r. 2013 
[4].

• Dokumentácia podkladov GP by si tiež 
zaslúžila určitú inováciu. Zhotoviteľom 
GP by sa mali poskytnúť VGP a XML, kto-
ré by prešli určitou fi ltráciou. Mali by byť 
striktne oddelené tie, ktoré sú už zapísa-
né do KN od nezapísaných. Podobne by 
mali byť oddelené podklady, ktoré nie sú 
zamerané v JTSK. Vytvoril by sa tak zá-
sobník takých elektronických súborov 
GP (VGI a XML), ktoré ešte nie sú, ale 
môžu byť zapísané do KN podľa súčas-
ných kritérií presnosti. Veľké možnosti sú 
aj v spôsobe importu podkladov do da-
tabáz (VGP aj XML), kde by bolo možné 
podstatne zefektívniť vyhľadávanie po-
trebných informácií pre spracovateľov 
GP.
Aspekty opísané v kapitolách tohto prí-

spevku sa snažíme zosumarizovať a preta-
viť aj do aplikačnej praxe. Pracujeme na ar-
chitektúre a tvorbe prototypu aplikácie pre 
tvorbu a vizualizáciu GP. Algoritmus, obsah 

a forma vstupov a výstupov použitých v pro-
totype aplikácie by mal byť jednotný pre ce-
lú SR. Prvá alternatíva uvažuje s web apliká-
ciou, čiže nie je potrebné z hľadiska užívate-
ľa nič inštalovať, iba sa registrovať. Pracovať 
sa bude cez webový prehliadač.

Pri akomkoľvek úsilí je však prvým kro-
kom vytvorenie aktu riadenia, ktorý na zák-
lade platnej legislatívy stanoví dodacie pod-
mienky, obsah a formu elaborátu GP. Verí-
me, že pokročíme aj v tomto smere, pretože 
čas pomaly, ale iste roztvára nožnice medzi 
tým, čo v GP môžeme technologicky ponúk-
nuť a tým, čo v skutočnosti tvoríme, overuje-
me a poskytujeme verejnosti.
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Usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom 
pod rómskymi osídleniami

1. Úvod 

Usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozem-
kom pod rómskymi osídleniami (ďalej len 
RO) sa stalo v uplynulých rokoch predme-
tom záujmu a hlavne prioritným cieľom štá-
tu na riešenie nevyhovujúceho stavu, ktorý 
v súčasnosti prináša už konkrétne výsledky 
v podobe realizovaných aktivít, kam sú zahr-
nuté aj práce z geodetických činností.

Pomerne veľká časť marginalizovanej 
rómskej populácie žije v provizórnych ob-
jektoch na bývanie, ktoré boli postavené 
v predchádzajúcich rokoch ako tzv. čierne 
(nelegálne) stavby. Územie RO nie je z hľa-
diska vlastníctva k pozemkom usporiadané. 
V mnohých prípadoch žijú Rómovia v objek-
toch na bývanie, ktoré sú nedôstojné. Oby-
vatelia nelegálnych domov nemajú listy 
vlastníctva ani nájomné zmluvy [1].

Vo väčšine prípadov vyhodnocujeme 
takéto územia ako nelegálne vo vzťahu 
k vlastníckym a užívacím pomerom k po-
zemkom pod RO a rómskymi obydliami (ďa-
lej len ROB).

RO sa nachádzajú prevažne na pozem-
koch mimo zastavaného územia obce s cha-
rakteristickou zložitou štruktúrou vlastníc-
kych vzťahov. Tento existujúci a nevyho-
vujúci stav má zložité historické pozadie 
súvisiace s meniacou sa dobou a legislatí-
vou, hlavne po roku 1989, ktorého analýza 
nie je predmetom tohto článku.

V posledných rokoch bolo vydaných nie-
koľko odporúčaní [1], [2], [3], v zmysle usta-
novení legislatívnych a technických predpi-
sov, ktoré špecifi kujú postupy na riešenie 
majetkovoprávneho usporiadania vlastníc-
kych vzťahov k pozemkom, na ktorých sa 
väčšina nelegálnych RO a ROB nachádza.

Už od roku 1998 sa štát aktívne podieľa 
na budovaní systémových riešení na úrovni 
štátnej správy prostredníctvom Úradu spl-
nomocnenca vlády SR pre rómske komunity 

(ďalej len ÚSVRK) Od roku 2012 sa ÚSVRK 
začlenil do štruktúry rezortu Ministerstva 
vnútra SR (ďalej len MV SR/ÚSVRK).

Základným strategickým dokumentom 
v oblasti integrácie Rómov v SR je tzv. Stra-
tégia SR pre integráciu Rómov do roku 
2020, ktorá vychádzala z prvých akčných 
plánov Dekády začleňovania Rómov v ro-
koch 2005 – 2015 a aktualizovaných akč-
ných plánov rokov 2016 – 2020 schvále-
ných Vládou SR [4] s prioritou pre najmenej 
rozvinuté okresy v SR.

Príprave stratégie predchádzala iniciatí-
va zo strany Európskej únie. Rámec EÚ pre 
vnútroštátne stratégie integrácie Rómov do 
roku 2020 [5] (ďalej len Rámec EÚ), kde 
v článku 20. vyzýva členské krajiny, aby 
zlepšili sociálnu a ekonomickú situáciu Ró-
mov uplatňovaním začleňujúceho prístupu 
v oblasti vzdelávania, zamestnanosti, býva-
nia a zdravotnej starostlivosti s cieľom efek-
tívnejšie čeliť výzvam začlenenia rómskeho 
obyvateľstva, aby sa situácia viditeľne zlep-
šila do konca tohto desaťročia. Skutočnosť, 
že hlavy členských štátov a vlád EÚ odsúhla-
sili tento rámec znamená, že začleňovanie 
Rómov sa stáva dôležitou prioritou pre všet-
ky členské štáty EÚ [6].

Rámec EÚ a stratégia boli zohľadnené aj 
pri príprave Partnerskej dohody [7] o využí-
vaní európskych štrukturálnych a investič-
ných fondov v rokoch 2014 – 2020. Plnenie 
Rámca EÚ [5] bolo súčasťou obsahu stano-
vených priorít v Programovom vyhlásení Vlá-
dy SR na obdobie rokov 2016 – 2020 [8], 
ale je aj obsahom Programového vyhlásenia 
Vlády SR na obdobie rokov 2020 – 2024 
[9]. Programové vyhlásenie Vlády SR na ob-
dobie rokov 2020 – 2024 sa zaoberá zlep-
šením situácie Rómov v súčasnej zložitej 
situácii v súvislosti s prevenciou pandemic-
kých ochorení, ako je COVID 19 a vyzdvihu-
je dôležitosť zaoberať sa aktívne podporou 
férového usporiadania právnych vzťahov 

k pozemkom v obciach s prítomnosťou mar-
ginalizovaných rómskych komunít [9] (ďalej 
len MRK).

 

2.  Národný projekt

Zámer Národného projektu s názvom „Pod-
pora vysporiadania právnych vzťahov k po-
zemkom v obciach s prítomnosťou margi-
nalizovaných rómskych komunít“ (ďalej len 
NP PVP OSMRK) vychádza z cieľov operač-
ného programu Ľudské zdroje. Operačný 
program Ľudské zdroje, fi nancovaný z pros-
triedkov Európskeho sociálneho fondu a Eu-
rópskeho fondu sociálneho rozvoja za pre-
došlé programové obdobie 2014 – 2020, 
zahŕňa Prioritnú os 5. Integrácia marginali-
zovaných rómskych komunít.

Plnenie Prioritnej osi 5 Integrácia margi-
nalizovaných rómskych komunít je zatiaľ ur-
čené s termínom realizácie do konca júna 
2021 [10].

Cieľom NP PVP OSMRK je podporiť prí-
stup k zdravotnej starostlivosti a verejnému 
zdraviu vrátane preventívnej zdravotnej sta-
rostlivosti, zdravotníckej osvety a prispieť 
k zlepšeniu štandardov hygieny bývania 
cieľovej skupine, príslušníkom a obyvate-
ľom MRK, prostredníctvom podpory obciam 
smerujúcej k usporiadaniu právnych vzťa-
hov k pozemkom pod ROB v RO.

Oprávnenou cieľovou skupinou NP PVP 
OSMRK je územie siedmich samosprávnych 
krajov, Trnavského, Nitrianskeho, Trenčian-
skeho, Žilinského, Banskobystrického, Pre-
šovského a Košického. NP PVP OSMRK je 
jeden z vybraných programov „Take away“ 
balíka [10], realizovaného prostredníctvom 
národných projektov, ktoré sa komplexne 
uskutočňujú v 150 obciach [11]. Obec, kto-
rá splnila podmienky na zapojenie sa do 
NP PVP OSMRK, uzatvorila s prijímateľom 
zmluvu o spolupráci. (Zmluvy zverejnené na 
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Centrálnom registri zmlúv podľa § 2 Záko-
na č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám), (ďalej len Zmluvy zverejne-
né na CRZ [27]).

Úlohou NP PVP OSMRK bolo nadviazať 
na hlavnú aktivitu projektu „Podpora vy-
sporiadania pozemkov“ a jej podaktivity 
(obr. 1) a to tak, aby užívatelia (obce), ktoré 
splnili podmienky zapojenia sa do NP PVP 
OSMRK, mohli postupovať v implementácii 
procesu usporiadania pozemkov [12]. Ob-
sah Podaktivít 1 a 3 tvoria výsledky geode-
tických činností, ktoré zohrávajú v rámci od-
borného prístupu usporiadania pozemkov 
dôležitý význam.

Realizácia hlavnej aktivity NP PVP OSMRK 
bola podmienená zrealizovaním troch ve-
rejných obstarávaní (ďalej len VO) na výber 
poskytovateľov jednotlivých služieb, na zá-
klade výsledku verejnej súťaže podľa Záko-
na č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaráva-
ní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(Zmluvy zverejnené na CRZ [27]). Celý pro-
ces uskutočňovania jednotlivých aktivít pre-
bieha v zmysle platných právnych predpisov 
(kapitola Legislatívny rámec).

NP PVP OSMRK mal k septembru 2019 
úspešne ukončenú Podaktivitu 1 projektu 
s názvom „Identifi kácia skutkového a práv-

neho stavu pozemkov pod RO“. Geodetické 
práce so spracovaním výsledných elaborá-
tov identifi kácie boli uskutočnené v 147 ka-
tastrálnych územiach a v 234 RO [13].

V súčasnosti s ohľadom na prevenciu ší-
renia vírusu COVID-19, prebiehajú činnos-
ti spojené s Podaktivitou 2 a Podaktivitou 
3 buď v núdzovom režime, alebo sú poza-
stavené. V súvislosti s Podaktivitou 3 dochá-
dza aj k značnému sťaženiu výkonu geode-
tických prác. Geodeti preferujú činnosť na 
prácach, ktoré poväčšine nevyžadujú osob-
ný kontakt [14]. Harmonogram realizácie 

Podaktivít 2 a 3 je stanovený do konca júna 
2021 v súlade s plnením Prioritnej osi 5 In-
tegrácia marginalizovaných rómskych ko-
munít [12].

 

3.  Právny aspekt 

Aktívna problematika a nutnosť legalizovať 
pozemky pod RO primäla MV SR/ÚSVRK, 
aby ako vecný gestor pripravil systémové 
kroky, ktoré pozostávajú z komplexne na se-
ba nadväzujúcich úkonov.

Základ a východiskový podklad tvorili 
údaje publikované hlavne v Atlase rómskych 
komunít v roku 2013 (ďalej len Atlas RK) 
prinášajúcom výsledky aj o stave vlastníc-
kych práv členov rómskych komunít k po-
zemkom, ktoré osídľujú [15]. S demografi c-
kým rastom a migráciou marginalizovaných 
skupín rómskeho obyvateľstva sa neustále 
zvyšuje a zväčšuje podiel obydlí, ktoré sú 
postavené nelegálne. (Podľa predbežného 
zistenia je to viac ako 2,771 milióna met-
rov štvorcových zastavaných plôch s poč-
tom 8 192 nelegálnych obydlí [12].) Expan-
zia mnohých RO po niekoľkých desaťro-
čiach spôsobila, že kedysi segregované RO 
sa v súčasnosti stávajú v podstate už integ-
rovanými osídleniami nachádzajúcimi sa na 
okraji miest a obcí (obr. 2).

Na základe údajov z Atlasu RK sa tak 
identifi kovali lokality, v ktorých bude potreb-
né investovať prostriedky pre rozvoj tak, aby 
ich obyvatelia mali zabezpečený prívod vo-
dy, kanalizáciu, spevnené komunikácie a le-
galizované stavby a príbytky. V auguste mi-

Obr. 1 • Hlavné aktivity NP PVP 0SMRK a ich obsah 
(zdroj: MV SR/ÚSVRK)

Obr. 2. • Expanzia segregovaného rómskeho osídlenia mimo zastavaného územia k. ú. Trebišov 
(v súčasnosti lokalizované ako RO na kraji mesta v intraviláne obce.) Porovnanie ortofotomáp rokov 
1950 a 2020, Historická ortofotomapa Slovenska a Ortofotomozaika SR (zdroj: https://mapy.tuzvo.sk/
HOFM/ a https://zbgis.skgeodesy.sk/)
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nulého roka bol aktualizovaný nový Atlas 
RK 2019, ktorý bol rozšírený o nové obce 
s existenciou rómskych osídlení [15]. Atlas 
RK má význam najmä vo vzťahu k schvále-
nému programovaciemu obdobiu na využitie 
fondov EÚ, a okrem iného jeho obsah vo vý-
sledku poskytuje informácie o tzv. rómskych 
osídleniach, etnicky homogénnych urbanis-
tických celkoch, aj o ich umiestnení v kon-
texte celkového stavu k príslušnej obci ale-
bo mestu [16].

ÚSVRK spolupracoval so zástupcami Ko-
mory geodetov a kartografov SR, Komory po-
zemkových úprav SR, Výskumným ústavom 
geodézie a kartografi e v Bratislave, Sloven-
ským pozemkovým fondom, Ministerstvom 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďa-
lej len MPaRV SR) a odborníkmi štátnej sprá-
vy na úseku pozemkových a lesných odbo-
rov okresných úradov, s ktorými konzultoval 
odbornú uskutočniteľnosť a nákladovosť jed-
notlivých úkonov a zároveň formoval vhod-
né postupy, resp. metodiky súvisiace s prob-
lematikou usporiadania pozemkov v RO. 
V neposlednom rade to bolo iniciovanie no-
velizácie legislatívy Zákonom č. 153/2017 
Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon NR 
SR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpra-
vách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, 
pozemkových úradoch, pozemkovom fonde 
a o pozemkových spoločenstvách, a ktorým 
sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v z. n. p. 
(ďalej len zákon o pozemkových úpravách), 
a to v ustanovení § 2 Dôvody pozemkových 
úprav, doplnením písmena j) „je to potrebné 
na usporiadanie vlastníckych a užívacích po-
merov k pozemkom, ktoré sa nachádzajú pod 
osídleniami marginalizovaných skupín obyva-
teľstva.“ [17] Na základe novely zákona o po-
zemkových úpravách obce využívajú možnosť 
s účinnosťou od 01.09.2017 usporiadať vlast-
níctvo k pozemkom pod RO postupom jedno-
duchých pozemkových úprav (ďalej len JPÚ) 
podľa ustanovenia § 8 písm. g) predmetné-
ho zákona [17]. V procese usporiadania for-
mou JPÚ je potrebné spomenúť novú aktua-
lizáciu metodického návodu [18] na urýchle-
né a kontinuálne vykonávanie pozemkových 
úprav v časti prípravného konania.

ÚSVRK participoval aj na aktualizácii 
vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 
492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hod-
noty majetku v znení neskorších predpisov 

(ďalej len v z. n. p.), účinnej od 01.09.2017, 
na základe ktorej došlo k úprave koefi cien-
tu pre pozemky pod RO marginalizovaných 
skupín obyvateľstva tak, aby sa hodnota ta-
kýchto pozemkov na účely vyrovnania v pe-
niazoch priblížila k hodnote poľnohospodár-
skeho pozemku.

Zároveň ÚSVRK v spolupráci s odborník-
mi v oblasti geodézie a kartografi e vypraco-
val dokument „Sprievodca vysporiadaním po-
zemkov v obciach s RO“ (ďalej len Sprievodca 
[2]), ktorý slúži pre obce a ich štatutárne or-
gány ako návod na usporiadanie vlastníckych 
vzťahov pod RO alebo usporiadanie pozem-
kov prostredníctvom JPÚ v zmysle ustano-
venia § 8g zákona o pozemkových úpravách 

[17]. Pri prešetrovaní a riešení legalizácie 
ROB obce postupujú v zmysle ustanovení Zá-
kona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku v z. n. p. (ďalej len sta-
vebný zákon) [19]. V prípadoch existencie RO 
na poľnohospodárskej pôde a jej využití na 
stavebný účel je potrebné postupovať v zmys-
le Zákona č. 220/2004 Z. z. (zákon o ochra-
ne a využívaní poľnohospodárskej pôdy) a 
o zmene Zákona č. 245/2003 Z. z. o integro-
vanej prevencii a kontrole znečisťovania život-
ného prostredia a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v z. n. p.

4.  Financie

MV SR/ÚSVRK je prijímateľom nenávratné-
ho fi nančného príspevku NP PVP OSMRK na 
realizáciu projektu z prostriedkov vyčlene-
ných z Európskeho sociálneho fondu a Eu-
rópskeho fondu regionálneho rozvoja v rám-
ci Operačného programu Ľudské zdroje. 
Prostredníctvom prijímateľa sa zabezpeču-
je naplnenie cieľov aktivít NP PVP OSMRK 
[10], a to v efektívnom riadení jednotlivých 
podaktivít, v realizácii VO v súlade s plat-
nou legislatívou, v centrálnej podpore užíva-
teľom (obce, mestá), a v koordinácii proce-
su [12] usporiadania vlastníckych vzťahov 
k pozemkom, príp. ich usporiadaním formou 
JPÚ.

MVSR/ÚSVRK v minulých rokoch usku-
točnil aj niekoľko výziev na predkladanie žia-
dostí na podporu sociálnych a kultúrnych 
potrieb a riešenie mimoriadne nepriazni-
vých situácií rómskej komunity v zmysle Zá-

kona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní do-
tácií v pôsobnosti MV SR v z. n. p., ktorou 
vyjadril podporu obciam na projekty zame-
rané na usporiadanie vlastníckych vzťahov 
k pozemkom, na ktorých sa nachádzajú RO 
(určené aj pre obce, ktoré sa neprihlásili do 
NP PVP OSMRK) [20]. Prenajímateľ fi nan-
cuje v rámci projektu odbornú asistenciu 
všetkých činností realizovaných podaktivít 
s cieľom nadobudnúť vlastníctvo a právny 
vzťah k pozemkom, a tak podporiť legalizá-
ciu, príp. realizáciu ROB v prospech obyva-
teľa MRK.

5.  Metodika usporiadania 
vlastníckych vzťahov k pozemkom 
pod RO

Metodológiou uplatnenou v rámci zisťovania 
údajov o RO v Atlasoch RK [15] sa identifi -
kovali osídlenia vnútri obce, na okraji obce 
a segregované osídlenia (prevažne extravi-
lán), mestské a obecné koncentrácie. Úda-
je z Atlasov RK však poskytujú iba výsled-
ky štatistického zisťovania bez mapovania 
a prešetrovania skutočného stavu v teréne. 
V súvislosti s lokalizáciou území s RO evidu-
jeme osídlenia mimo zastavaného územia 
obce, ktoré zasahujú aj do susedných k. ú. 
obcí. Usporiadanie pozemkov takéhoto roz-
sahu je potom v kompetencii obce, ktorej 
väčšia časť územia RO zasahuje do jej k .ú. 
(§ 8g ods.1 zákona o pozemkových úpra-
vách [17]). V týchto prípadoch je nanajvýš 
potrebné vykonať presnú charakteristiku 
a lokalizáciu územia pod RO v rámci geode-
tických činností v spracovaní identifi kácie 
skutočného a právneho stavu.

Odporúčaná metodika v Sprievodcovi [2] 
rozlišuje tieto prístupy k riešeniu problema-
tiky:
1. Usporiadanie pozemkov pod RO na zá-
klade súhlasného prejavu a dohody. Ide 
o územia s pozemkami bez komplikovanej 
štruktúry vlastníckych vzťahov. Po dohode 
dotknutých zmluvných strán o podstatných 
náležitostiach prevodu vlastníctva sa obyva-
telia obydlí, resp. priľahlých pozemkov stanú 
vlastníkmi pozemkov napr. na základe zmluvy 
o prevode nehnuteľností, darovacou, zámen-
nou a nájomnou zmluvou v trvaní viac ako 
5 rokov [21]. Pri prevode vlastníctva z obce 
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sa prevod uskutočňuje v súlade so Zákonom 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p.

Obec následne dotknutý pozemok preve-
die do vlastníctva obyvateľa MRK alebo na 
základe uzatvorenej nájomnej zmluvy do-
stane obyvateľ MRK dotknutý pozemok do 
nájmu. V prípadoch oddeľovania, rozdeľova-
nia alebo zlúčenia nehnuteľností je technic-
kým podkladom na zápis do katastra nehnu-
teľností (ďalej KN) geometrický plán. Pred 
jeho vypracovaním geodetom je potrebné 
uzatvoriť s obyvateľom RO zmluvu o budúcej 
zmluve o prevode novovytvorených pozem-
kov [2]. V prípadoch usporiadania pozem-
kov pod obydliami sa rozhoduje o charak-
tere stavby z pohľadu legalizácie, pripojenia 
na dostupné inžinierske siete v zmysle sta-
vebného zákona [19] so splnenými kritéria-
mi na jej evidovanie v KN [21].

2. Usporiadanie vlastníckych vzťahov k po-
zemkom pod RO po novom usporiada-
ní vlastníckych a užívacích pomerov, a to 
podľa ustanovení § 8g zákona o pozemko-
vých úpravách [17] formou JPÚ. Dotknutí 
obyvatelia RO sa nestávajú vlastníkmi na zá-
klade právoplatnosti rozhodnutia o schvále-
ní vykonania projektu JPÚ. Do vlastníckych, 
príp. nájomných vzťahov k pozemkom vstu-
pujú až na základe právnych úkonov, ktoré 
nadväzujú na ukončený projekt JPÚ [2].

Tomu, akým spôsobom pristúpiť k uspo-
riadaniu, predchádza aktívna činnosť zo stra-
ny obce v lokalizácii a analýze dotknutého 
územia, ktorou sa identifi kuje umiestnenie 
a obvod RO, napr. pomocou verejne dostup-
ného mapového klienta (ZBGIS). Na predbež-
nú analýzu vlastníckych práv pod RO a ROB 
je potrebná špecifi kácia rozsahu RO, čo má 
priamy vplyv na spôsob usporiadania pozem-
kov pod osídleniami MRK (obr. 3).

Určenie rozsahu RO a výsledkov pred-
bežnej analýzy z obvodu RO zo strany obce, 
má značný vplyv aj na špecifi káciu a urče-
nie ceny geodetických (aj projekt JPÚ), asis-
tenčných a iných prác. Obec, ktorá nie je za-
pojená do NP PVP OSMRK, môže využiť aj 
postup odporúčaný Sprievodcom [2] a pri-
stúpiť k samofi nancovaniu usporiadania po-
zemkov pod RO, ktorá, samozrejme v rámci 
VO, obstaráva vhodného dodávateľa geode-
tických, resp. právnych služieb.

V prípade usporiadania územia obvodu 
RO formou JPÚ obce postupujú v súlade 
s ustanoveniami § 8g zákona o pozemko-
vých úpravách [17]. Prevodom pozemku pod 
ROB, resp. priľahlého pozemku RO na obec, 
nesmie obec pozemok scudziť ani zaťažiť 
(obmedzenie je vyznačené v KN na základe 
rozhodnutia o schválení vykonania projek-
tu pozemkových úprav). Taktiež neprevedie 
pozemok pod ROB alebo priľahlý pozemok 
obyvateľovi, voči ktorému je vedené exekuč-
né konanie. Obyvateľ obydlia, ktorý nado-
budne vlastnícke práva k nehnuteľnosti, ne-
smie 10 rokov previesť pozemok pod obyd-
lím alebo priľahlý pozemok na tretiu osobu 
s výnimkou blízkej osoby [17] podľa ustano-
vení § 116 a § 117 Zákona č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v z. n. p.

Pri použití výkladu per analogiam je 
možné tento postup uplatňovať aj v rámci 
150 obcí zúčastňujúcich sa na projekte NP 
PVP OSMRK v časti Podaktivita 3 „Asisten-
cia pri vysporiadaní pozemkov“.

Výsledkom usporiadania pozemkov pod 
RO, vo vlastníctve fyzických, resp. právnic-
kých osôb (ďalej len FO a PO), vo vlastníctve 
SR v správe Slovenského pozemkového fon-
du (ďalej len SPF), alebo vo vlastníctve ob-
ce, by mal byť taký právny stav, ktorý umož-
ní obyvateľom MRK nadobudnúť vlastníctvo 

k pozemkom prioritne pod ich obydliami, 
pričom sa im procesne poskytne základ na 
legalizáciu obývanej stavby, legálnu realizá-
ciu stavby obydlia. Obec na pozemkoch, ku 
ktorým nadobudne vlastnícky vzťah, zrea-
lizuje opatrenia prispievajúce k zlepšeniu 
štandardov hygieny bývania týchto obyvate-
ľov, napr. realizáciou inžinierskych sietí, prí-
stupových komunikácií alebo umiestnenia 
pozemkov na výstavbu bytových domov pre 
obyvateľov MRK a pod. [12].

V súčasnosti môžeme rozlišovať tieto sku-
piny obci v SR, ktoré riešia v rámci svojich ka-
tastrálnych území usporiadanie pozemkové-
ho vlastníctva pod osídleniami MRK:
• obec sa zapojila do národného projektu 

na usporiadanie a zároveň využije ako 
užívateľ formu v rámci NFP,

• obec sa nezapojila do národného projek-
tu na usporiadanie a využije fi nancie for-
mou žiadosti o dotáciu,

• obec sa nezapojila do národného projek-
tu, nevyužije dotáciu – fi nancovanie vo 
vlastnej réžii (obr. 4),

• obec zatiaľ nerieši túto problematiku.

6.  Identifikácia skutkového 
a právneho stavu pozemkov 
v RO

Identifi kácia skutkového a právneho stavu 
je častou aktivitou v oblasti geodetických 
a právnych služieb. Vykonáva sa pri príprave 
akéhokoľvek investičného zámeru väčšie-
ho či menšieho rozsahu. Dôležitosť takejto 
identifi kácie súvisí priamo aj s fi nancovaním 
usporiadania vlastníckych vzťahov pozem-
kov, na ktorých je plánovaná aktivita s vyu-
žívaním prostriedkov z európskych investič-
ných fondov.

Obr. 3. • Špecifikácia rozsahu obvodov RO s postupmi usporiadania pozemkov pod RO MRK [2] (zdroj: MV SR/ÚSVRK)

Rozsah RO Charakteristika Postupy vysporiadania  NP PVP OSMRK  

RO malého rozsahu

bytové domy vo vnútri obce, počet do 20 obydlí 
(aj priľahlé pozemky) na okraji obce, jednoduchšie 
zloženie vlastníckych vzťahov, prevažne parcely 
registra C KN, pozemky už vo vlastníctve obce, 
max. 1 – 2 vlastníci FO, resp. PO

identifikácia stutočného a právneho stavu, postup 
vo forme JPÚ neúčelný (nie však vylúčený), priamy 
prevod v prospech obyvateľa MRK, prevod na 
základe GP, nadväzujúce zmluvy, stanovenie hodnoty 
znaleckým posudkom, vklad a zápis do KN

Podaktivita 1  
Podaktivita 2  
Podaktivita 3               
JPÚ zatiaľ nezaradené 
do národného projektu

RO väčšieho rozsahu

v počte viac ako 20 obydlí, segregované mimo 
zast. územia, veľký počet parciel aj registra E KN, 
parcely registra C KN poľnohosp. pôda, mnoho 
spoluvlastníckych podielov, neznámi vlastníci, 
zložitosť vlastníckych vzťahov

identifikácia stutočného a právneho stavu, postup 
vo forme JPÚ účelný , prevod na základe GP neúčelný 
(nie však vylúčený), priamy prevod v prospech 
obyvateľa MRK, nadväzujúce zmluvy, stanovenie 
hodnoty znaleckým posudkom, vklad a zápis do KN

Podaktivita 1  
Podaktivita 2  
Podaktivita 3               
JPÚ zatiaľ nezaradené 
do národného projektu

RO na pozemkoch pozemkového 
spoločenstva (PS)

rôzny počet obydlí, segregované, resp. na okraji obce, 
PS (Urbariát)- nedeliteľnosť spoločnej nehnuteľnosti 
podľa Zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových 
spoločenstvách

identifikácia stutočného a právneho stavu, 
usporiadanie jedine vo forme JPÚ, pred prípravným 
konaním súhlas výboru PS, vysporiadanie až 
po zápise JPÚ do KN

Podaktivita 1  
Podaktivita 2  
Podaktivita 3               
JPÚ zatiaľ nezaradené 
do národného projektu
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V súvislosti s NP PVP OSMRK a prvou 
podaktivitou projektu s názvom „Identifi ká-
cia skutkového a právneho stavu pozemkov 
pod RO“ (Kapitola 2, Národný projekt) bolo 
cieľom prioritne vykonať aktualizáciu a iden-
tifi káciu skutkového a majetkovoprávneho 
stavu so získavaním nových údajov o po-
zemkoch pod RO, a to v zmysle zmluvných 
ustanovení medzi prijímateľom nenávrat-
ného fi nančného príspevku MV SR/ÚSVRK 
a vyhotoviteľom výsledného elaborátu iden-
tifi kácie pre jednotlivé obce zapojené do ná-
rodného projektu (Zmluvy zverejnené v CRZ 
[27]). V nadväznosti na predmet zmlúv vzni-
kali jednotlivé elaboráty identifi kácie z vý-
sledkov geodetických prác z katastrálneho 
mapovania, obcou určených obvodov RO.

Obsah elaborátov identifi kácie skutkové-
ho a právneho stavu pozemkov pod RO za-
hŕňa, podľa [2], [27] :
• technickú správu,
• mapu hranice obvodu RO na podklade 

vektorovej mapy registra CKN a určené-
ho operátu,

• posúdenie územia obvodu RO z hľadiska 
územného plánu obce,

• fotodokumentáciu situácie obydlí s uve-
deným počtom legálnych a nelegálnych 
obydlí, ktoré sú grafi cky znázornené 
v mapovom podklade vhodnej mierky,

• informácie o rozsahu chránených skutoč-
ností, ochranných pásem a záplavových 
zón s vyznačením na mape vhodnej mier-
ky,

· zostavenie registra právneho stavu z plat-
ných údajov KN pre pozemky a stavby na-
chádzajúce sa v obvode RO, ktorý obsa-
huje údaje o pozemkoch a vlastníckych 
vzťahov k nim,

• analýzu vlastníctva pozemkov v RO vo 
forme štatistických údajov o percentuál-
nom zastúpení vlastníkov v obvode RO,

• zoznamy a mapové podklady iba pre po-
zemky vo vlastníctve obce, resp. spo-
luvlastníctve obce, vo vlastníctve, resp. 
spoluvlastníctve SR, v správe SPF pre ce-
lé k. ú. obce,

• výsledný popis vhodne zvoleného návr-
hu/odporúčania v postupe usporiadania 
pozemkov pod RO v obci,

• výmenné elektronické formáty grafi c-
kých a popisných informácií v rozsahu 
obvodu RO.
Spracúvanie číselných výsledkov me-

raní, mapových podkladov a údajov vo for-
me registra právneho stavu (ďalej len RPS), 
v elektronickej alebo analógovej podobe, 
ktoré sú obsahom elaborátu, sú vyhotovené 
v súlade s legislatívnymi a technickými pred-
pismi platnými na úseku geodézie, kartogra-

fi e, katastra a pozemkových úprav v nad-
väznosti na existujúce metodické predpisy 
a usmernenia vydávané katastrálnou autori-
tou a MPaRV SR. Podkladom na spravova-
nie elaborátu identifi kácie sú platné údaje 
evidované v súboroch geodetických a popis-
ných informácií KN (ďalej len SGI a SPI KN) 
z katastrálneho operátu (ďalej len KO) k. ú., 
k dátumu ich spracovania.

Realizácia geodetických prác v teréne 
spočívala v miestnom prešetrovaní a ná-
slednom zameraní lomových bodov urče-
ného obvodu RO s prešetrením a lokalizá-
ciou ROB. Získavané číselné údaje z výsled-
kov meračských prác slúžia na spracovanie 
prieniku obvodu RO s právnym stavom.

Predmetom miestneho prešetrovania 
v obvode RO v súlade s ustanoveniami ka-
tastrálneho zákona [21] a metodického ná-
vodu [26] sú aj ďalšie údaje evidované v KN, 
a to:
• priebeh hraníc územnosprávnych jedno-

tiek a k. ú., ak zasahujú do obvodu RO,
• priebeh hraníc pozemkov vymedzených 

právami k nehnuteľnostiam, hraníc dru-
hov pozemkov a pôdorysov stavieb,

• preverenie súladu priebehu hraníc po-
zemkov vymedzených právami k nehnu-
teľnostiam so stavom evidovaným v KO 
a ich označenie v teréne,

• preverenie súladu priebehu hraníc dru-
hov pozemkov so stavom právnym.

Zhotoviteľ elaborátu identifi kácie pred 
začatím meracích prác kontaktuje štatutár-
ny orgán obce a požiada ho, aby zabezpe-
čil informovanosť v dotknutej RO o tom, že 
v dohodnutom termíne sa plánuje vykonať 
táto činnosť. Účastníkmi miestneho prešet-
rovania a vymeriavania obvodu RO sú miest-
ni predstavitelia obce (starosta/starostka, 
ostatní pracovníci obecného úradu, zástup-
ca rómskej komunity), zástupca MV SR [3].

V teréne sa zisťuje a overuje skutočný 
priebeh hraníc obvodu reálneho RO a ge-
odetickými metódami merania sa určujú 
lomové body hranice obvodu. [26] Zame-
raním skutočného obvodu RO v teréne (pri-
pojené na aktívne geodetické základy [24], 
technológia GNSS s uplatnením korekcií SK-
POS) sa v súčinnosti s obcou a zástupcom 
MV SR/ÚSVRK určí defi nitívna hranica obvo-
du RO.

Obr. 4. • Navrhovaný obvod JPÚ po RO z nariadenia konania o začatí JPÚ – grafická príloha k. ú. Rejdová, okres Rožňava 
(zdroj: https://www.minv.sk/?rejdova )
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V obsahu technickej správy zhotovi-
teľ uvedie konštatovanie „Presnosť urče-
nia súradníc podrobných bodov vyhovu-
je kritériám presnosti podľa § 59 Vyhlášky 
č. 461/2009 Z. z.“ Hranice obvodu RO sa 
určia a prešetria v súlade s platnými tech-
nickými predpismi v súvislosti so spracova-
ním údajov pre účely KN, hoci tie sa v prís-
lušnej fáze spracovania do KN nepreberajú. 
Požadovaná presnosť meračských prác je 
určená s kódom kvality T=1 (charakteristi-
ka mxy nepresiahne kritérium uxy = 0,08 m) 
[22], a to pri výsledných súradniciach no-
vých podrobných bodov obvodu RO. Lomo-
vé body hranice RO určené ako priesečníky 
so stavom právnym sa určia s kódom kva-
lity podľa údajov triedy presnosti lomových 
bodov hraníc pozemkov evidovaných v sú-
boroch geodetických informácií KN pred-
metného katastrálneho územia. Povinným 
obsahom technickej správy sú aj údaje 
o použitých geodetických metódach mera-
nia, informácie o spravovanej katastrálnej 
mape, zoznam súradníc daných bodov, po-
mocných meračských bodov, overovaných 
identických bodov, resp. bodov, ktoré boli 
použité na lokálnu transformáciu a zoznam 
súradníc nových podrobných bodov s výška-
mi a spôsobom ich stabilizácie.

Odovzdávaný elektronický výmenný for-
mát obsahuje zoznam súradníc lomových 
bodov hranice obvodu RO a hranicu obvo-
du RO vo formáte VGI (vrstva OBVODPPU 
(K=360) [25] s názvom súboru OP999999.
VGI, pri nečíselných mapách OT999999.
vgi) [26].

Grafi cké znázornenie obvodu RO je v sú-
tlači s parcelami registra C KN a E KN) vo 
vhodnej mierke (obr. 5).

Obsah údajov o obvode RO je podkladom 
pre budúce možné usporiadanie dotknutých 
pozemkov v RO, ak to je účelné, formou JPÚ 
v zmysle zákona o pozemkových úpravách [17].

Zostavenie registra právneho stavu zo 
získaných údajov z SPI a SGI KN pre pozem-
ky a stavby nachádzajúce sa v obvode RO 
predstavuje zjednodušenú formu registra 
v zmysle ustanovenia § 8b zákona o pozem-
kových úpravách [17], ktorý obsahuje úda-
je o pozemkoch a právnych vzťahov k nim. 
Informácie o štruktúre vlastníckych vzťahov 
v RO, sú predkladané zhotoviteľom elabo-
rátu identifi kácie v predpísaných zostavách 
(obr. 6). Ich obsah je podkladom na vypraco-
vanie analýzy, čo umožňuje stanoviť spôsob 
a formu majetkovoprávneho usporiadania 
pozemkov pod RO.

Príkladov možných kombinácií výsledkov 
štatistických údajov z analýz identifi kácií 
skutkového a právneho stavu môže byť nie-
koľko. Najideálnejším je stav, kde v obvode 
RO sú pozemky v 90 % vo vlastníctve obce 
a vlastníkov stavieb a zostávajúca výmera 
v 10 % je vo výlučnom vlastníctve FO, či už 
so známym, resp. neznámym pobytom, ale-
bo v zastúpení SR v správe SPF. Odporúča-
nie, ako usporiadať pozemky v obvode RO, 
sa v tomto prípade týka postupu podľa ka-
pitoly 5, bod 1., a to „Usporiadanie pozem-
kov pod RO na základe súhlasného prejavu 
a dohody“ [2].

Ostatné možné alternatívy z výsledkov 
analýz (obr. 7). v podobe rozdrobenejšieho 
vlastníctva s malým percentuálnym zastúpe-
ním prioritných vlastníkov, a to obce a vlast-
níkov obydlí je v konečnom dôsledku, ako 
to už bolo viackrát spomenuté, potrebné rie-
šiť komplexným zohľadnením štruktúry zlo-
ženia vlastníckych vzťahov a odporučiť naj-
racionálnejší prístup k usporiadaniu dotknu-
tého územia, uplatnením JPÚ podľa kapitoly 
5, bod. 2, v zmysle ustanovení zákona o po-
zemkových úpravách [17] v súlade s predpí-
sanou metodikou [18], [26].

Výsledný operát identifi kácie podľa ob-
sahovej náplne podlieha iba autorizačné-
mu overovaniu zo strany zhotoviteľa v zmys-
le ustanovení §6 zákona o geodézii a kar-
tografi i [23] a vykonávajúcej vyhlášky [24].

Po spracovaní a odovzdaní elaborátu 
identifi kácie je obec povinná do 30 dní od 
prijatia spracovaných podkladov, týkajúcich 
sa aktualizácie údajov, prerokovať so zho-
toviteľom elaborátu a zástupcom MV SR/
ÚSVRK spracovanú dokumentáciu k zis-
teným údajom a odporúčaniam v procese 
usporiadania. Záznam z rokovania s uvá-
dzanými subjektmi je predmetom zápisnice, 
v ktorej sa presne uvedie obcou akceptova-
ný návrh postupu usporiadania pozemkov 
v RO [3].

7. Asistencia pri usporiadaní

Všetky aktivity v súvislosti s týmto usporia-
daním pozemkov v RO a pod ROB sú zarade-
né v rámci NP PVP OSMRK do tretej podakti-
vity „Asistencia pri vysporiadaní pozemkov“ 
(obr. 1). MV SR/ÚSVRK poskytuje odbornú 
asistenciu pri úkonoch smerujúcich k uspo-
riadaniu pozemkov pod RO. V rámci tejto po-
daktivity je fi nancovaná výhradne forma od-
bornej asistencie za poskytnuté geodetické 
služby (geometrické plány, vytyčovanie po-
zemkov), vypracovanie znaleckých posud-
kov na stanovenie všeobecnej hodnoty po-
zemku, právne služby súvisiace s prevodom 
vlastníckeho práva k pozemkom pod ROB, 
priľahlých pozemkov a pozemkov, ku kto-
rým nadobudne právny vzťah obec [12]. Po-
skytovatelia tejto služby boli vybraní na zá-
klade výsledku VO, s ktorými boli uzatvore-

Obr. 5 • Príklad grafického znázornenia obvodu RO v spracovaní s údajmi súboru geodetických informácii KN
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Obr. 6. • Obsah povinných zoznamov v podobe zostáv v elaboráte Identifikácia skutkového a právneho stavu v obvodoch 
RO (Zdroj: https://www.secovce.sk/download_file_f.php?id=1249536 [dostupné 30.04.2020])

Obr. 7 • Príklad výsledku analýzy podľa štatistických údajov z identifikácie vlastníckych vzťahov v obvode RO 

né rámcové dohody (Zmluvy zverejnené na 
CRZ [27]).

Technickým podkladom na zápis práv-
nych úkonov k pozemkom v RO je vypraco-
vaný geometrický plán na zameranie sta-
vieb a oddelenie nehnuteľností, ktorého ob-
sah obec vopred schváli v podobe návrhu, 
pred jeho predložením obecnému zastupi-
teľstvu. Cieľom obce je previesť vlastníc-
ke právo k pozemkom v prospech cieľovej 
skupiny (na základe kúpnej zmluvy a pod.), 
alebo umožniť dlhodobé užívanie pozemkov 
min. na 5 rokov príslušníkom cieľovej skupi-
ny [3].

Obec je v zmysle plnenia Zmlúv o spo-
lupráci povinná zabezpečiť súhlas formou 
uznesenia obecného zastupiteľstva s po-
stupom odkúpenia/usporiadania pozemkov 
pod RO a následným nadobudnutím vlast-
níckeho alebo užívacieho práva obyvateľom 
MRK. Po komplexnom usporiadaní pozem-
kov pod RO alebo ROB obec zabezpečí ak-
tualizáciu, prípadne schválenie územnoplá-
novacej dokumentácie, v záujme vytvorenia 
predpokladov na začatie legalizácie stavieb 
nachádzajúcich sa na dotknutých pozem-
koch, resp. vykonávať opatrenia pre napoje-
nie na inžinierske siete a zariadenia technic-
kého vybavenia [3].

Typ vlastníka Počet vlastníkov Výmera v m2 Výmera v %

Obec 1 27331 18,33

SR 1 2779 1,86

Známi vlastníci so známym pobytom 115 115491 77,47

Známi vlastníci s neznámym pobytom 8 3495 2,34

Spolu 125 149096 100,00

Obsah zostáv v RPS na „Identifikáciu skutkového a právneho stavu pozemkov v RO“

Analógová forma Zoznam parciel v obvode (p.č., pôvod parcely, celková výmera pozemku a výmera pozemku 
v obvode RO, druh pozemku, príslušnosť k zast.ú., LV, kód ochrany) 
Zoznam vlastníkov, správcov a iných užívateľov (typ účastníka, identifikátor, počet parciel 
v obvode a ich výmera)
Súpis vlastníckych vzťahov k pozemkom v obvode ( LV, typ a poradie vlastníka, vlastnícke 
a spoluvlastnícke podiely, údaje o vlastníkovi)
Zoznam tiarch podľa LV pre parcely v obvode RO (aj znenie ťarchy) 
Zoznam stavieb v obvode RO (s.č. LV,  p.č. pozemku, pozemok na inom LV, lokalizácia 
stavieb na cudzom pozemku, typ a popis stavby, vlastník)
Zoznam parciel v obvode – cesty a komunikácie, evidované a neevidované  v registri  C KN 
(p.č., pôvod parcely, celková výmera pozemku a výmera poz. v obvode RO, druhu pozemku, 
príslušnosť k zast.ú., LV, kód ochrany)

Elektronická forma Údaje RPS vo formáte FUVI ( súbor FV999999.TXT)
Mapu RPS vo formáte VGI ( súbor PS999999.VGI)
Zostavy analógovej časti v súbore PDF.

(podľa Metodického návodu MN 74.20.73.46.30  [26] /primerane použiteľé na účely JPÚ)

Hranica obvodu RO
Parcely registra C KN
Parcela registra E KN

Nelegalizovaná stavba
Legalizovaná stavba
Rozostavaná stavba

Legenda

Pozemky vo vlastníctve 
obce v 1/1
Pozemky v inom podiele 
vo vlastníctve obce
Pozemky vo vlastníctve 
SR v 1/1
Pozemky v inom podiele 
vo vlastníctve SR
Pozemky v inom podiele 
vo vlastníctve SR + obec
Pozemky vo vlastníctve 
jedného vlastníka v 1/1, 
nie je obyvateľom osady
Pozemky vo vlastníctve 
obyvateľov RO v 1/1

Obr. 8. • Naľavo grafická časť Identifikácie 
skutkového a právneho stavu v RO – mapa 
RPS v sútlači s ortofoto snímkou (zdroj: ÚSVRK 
[14]) a napravo časti grafického zobrazenia 
výstupného elaborátu Identifikácie skutkového 
a právneho stavu v RO.
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sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v z. n. p..
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[20]  Dotačná schéma. Stratégia pre integráciu Rómov do 
roku 2020. MV SR/ ÚSVRK. Bratislava 2019. Online. [cit. 
21.04.2020]. Dostupné na: https://www.minv.sk/?vyzva-na-
predkladanie-ziadosti-na-rok-2020

[21]  Zákon NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností 
a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam 
(katastrálny zákon) v z. n. p.

[22]  Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 
republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 
Národnej rady Slovenskej republiky č.162/1995 Z. z. 
o katastri nehnuteľností a zápise vlastníckych a iných práv 
k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v z. n. p.

[23]  Zákon NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii 
v z. n. p.

[24]  Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 
republiky č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva Zákon NR SR 
č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v z. n. p.

[25]  Usmernenie ÚGKK SR č. USM_UGKK SR_13/2013, 
z 23.04.2013, ktorým sa ustanovuje používanie mapových 
značiek v mape katastra, v súbore prevzatých meraní 
a v operáte geometrického plánu (značkový kľúč).

[26]  Metodický návod na vykonávanie geodetických činností 
pre projekt pozemkových úprav MN 74.20.73.46.30, ÚGKK 
a Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Bratislava, august 2008.

[27]  Centrálny register zmlúv. Úrad vlády SR. Dostupné na: https://
www.crz.gov.sk/index.php?ID=114362

Poznámka prvého lektora:
Aj tento príspevok poukazuje na nejednotnosť ter-
mínov používaných odbornou komunitou. Z hľadiska 
správnej interpretácie by bolo účelné čím skôr venovať 
pozornosť terminologickej korektnosti (vysporiadanie, 
usporiadanie, vyporiadanie a pod., osada, osídlenie 
a pod.).

8.  Záver

Usporiadanie pozemkov v RO a pod ROB 
sa významne dotýka pretrvávajúceho spo-
ločenského problému – neusporiadaného 
stavu vlastníctva a užívacích vzťahov na úze-
miach s koncentrovanou marginalizovanou 
skupinou obyvateľstva, ktorý spôsobuje ob-
medzovanie vlastníkov pozemkov nakladať 
so svojimi nehnuteľnosťami. Postupné eli-
minovanie tohto stavu je krokom na skvalit-
ňovanie spolužitia medzi majoritou a minori-
tou.

Geodet tvorí významný článok v proce-
se tohto usporiadania. Zabezpečuje na kva-
litnej a odbornej úrovni nielen podklady na 
efektívne dosiahnutie úspešného riešenia 
problému, ale na základe správne miene-
ných rád v tejto problematike vo vzťahu k zá-
stupcom obcí a miest priamo ovplyvňuje 
úspešnosť projektu.

Implementáciou opísanej metodiky sa 
vo výsledku odovzdávaných geodetických 
elaborátov poskytujú obciam aj geografi c-
ké údaje o RO a ROB, aktuálne informácie 
o rozvoji osídlenia v priamom dôsledku na 
rozvoj územia obce v existencii novej in-
fraštruktúry. Výsledný materiál tvorí základ 
územného plánovania a je dôležitým podkla-
dom k rozhodovacím procesom ohľadne le-
galizácie rómskych obydlí, príp. k zámerom 
obcí na výstavbu nových bytových jedno-
tiek v prospech verejnoprospešných opat-
rení. Devízou obce do budúcnosti je príjem 
z nových daní z nadobudnutých pozemkov 
novými minoritnými vlastníkmi. Riešenie 
usporiadania v RO a pod ROB je otvorenou 
a do budúcnosti ďalej prioritne dôležitou ak-
tivitou aj pre ďalšie obce s existenciou RO 
na svojom území, ktoré nevyužili fi nancova-
nie prostredníctvom operačného programu 
predchádzajúceho programového obdobia.

V prípade realizácie následných odporú-
čaní k usporiadaniu vlastníctva v RO a pod 
ROB obce priamo prispejú k zlepšeniu štan-
dardov hygieny bývania obyvateľov osídle-
ní, nadobudnú nové pozemky do vlastníc-
tva obce v súvislosti s budovaním technickej 
infraštruktúry a postupne tak vytvoria pod-
mienky na dlhodobo udržateľný rozvoj MRK 
na Slovensku, najmä v oblasti kvality a hy-
gieny bývania.
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Základné pojmy a definície v oblasti geodetických činností 
v investičnej výstavbe z pohľadu právnych a technických 
predpisov

 

1  Úvod

Geodetické práce sú v investičnej výstav-
be neodmysliteľnou činnosťou. Predstavujú 
celý rad úkonov, ktoré zabezpečujú geodeti 
v úzkej spolupráci so stavebníkom a projek-
tantom. Aj keď väčšina z uvedených geode-
tických činností je priamo defi novaná v plat-
ných legislatívnych a technických predpi-
soch, sú isté špecifi cké činnosti a defi nície, 
ktoré si vyžadujú podrobnejšie vysvetlenie.

Cieľom uvedeného príspevku je priblí-
žiť niektoré špecifi cké informácie, defi ní-
cie a činností z oblasti investičnej výstavby 
a geodézie, ktoré priamo súvisia s prípravou 
a vyhotovením geodetickej časti dokumen-
tácie stavebných objektov v jej jednotlivých 
stupňoch, ako aj s následným povoľovacím 
konaním na uskutočnenie stavieb v procese 
územného, stavebného, resp. kolaudačného 
konania. Uvedené informácie boli čiastoč-
ne prezentované na konferencii Inžiniersko-
-priemyselná geodézia IPG2019, ako aj na 
seminári A.G.K. 2018, ktorý je prípravným 
kurzom pre uchádzačov o autorizáciu z ob-
lasti inžinierskej geodézie.

2  Geodetické činností z pohľadu 
legislatívy 
 

Účasť geodetov v procese prípravy, realizá-
cie a prevádzky stavebného objektu sú zakot-
vené v niekoľkých legislatívnych (zákony, vy-
hlášky) a technických predpisoch (technické 
normy). V nasledujúcej časti uvádzame výber 
tých najpodstatnejších, ktoré majú priamu 
nadväznosť na prípravu a vyhotovenie doku-
mentácie stavby a povoľovacie konanie.

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánova-
ní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), 
v znení neskorších predpisov v § 45 defi -

nuje vybrané činností, ktorých výsledok má 
vplyv na ochranu verejných záujmov vo vý-
stavbe. Jednou z činností sú aj vybrané ge-
odetické a kartografi cké činnosti, ktoré sú 
podrobnejšie špecifi kované v § 46c a § 46d 
uvedeného zákona. Podľa § 46c je geodet 
a kartograf stavby zodpovedný za:
• riadne zriadenie a aktualizáciu 

geodetických bodov,
• vypracovanie návrhu vytyčovacích sietí 

a vybudovanie vytyčovacích sietí,
• vytyčovanie a kontrolné meranie 

geometrických parametrov priestorovej 
polohy stavby,

• vyznačenie existujúcich podzemných 
vedení na povrchu, meranie a zobrazenie 
predmetov skutočnej realizácie stavby 
v súlade s územným rozhodnutím 
a stavebným povolením.

V § 46d sa uvádza, že geodet a kartograf stav-
by je zároveň oprávnený robiť zápisy do sta-
vebného denníka, a to dátum návštevy sta-
veniska, zistené skutočnosti a urobené opat-
renia. Oprávnenie na zápis do stavebného 
denníka je zároveň uvedené aj v § 28, ods. 2, 
písm. d) vyhlášky Ministerstva životného pros-
tredia SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykoná-
vajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Výkon, členenie a autorizačné overovanie 
vybraných geodetických a kartografi ckých 
činností sú defi nované v § 5 až § 13 zákona 
NR SR č. 215/1995 Z. z. o geo dézii a kar-
tografi i. Vyhláška Úradu geodézie, kartogra-
fi e a katastra SR č. 75/2011 Z. z., ktorou 
sa vykonávajú niektoré ustanovenia záko-
na o geodézii a kartografi i v § 30 podrobne 
defi nuje jednotlivé geodetické činností au-
torizovaných geodetov a kartografov (AGK). 
Geodetické činností sú rozdelené jednak 
z pohľadu fázy výstavby (fáza spracovania 
projektovej dokumentácie, fáza realizácie 

stavby, fáza kolaudácie a prevádzky stavby) 
a zároveň aj z pohľadu AGaK účastníka vý-
stavby (stavebník, projektant, zhotoviteľ).

Zoznam geodetických činností pri príprave 
a zhotovovaní stavebného objektu defi nuje 
aj STN ISO 4463-3 Metódy merania vo vý-
stavbe. Vytyčovanie a meranie. Časť 3. Nor-
ma delí výstavbu na päť etáp:
• etapa 1: Nadobudnutie pozemku alebo 

budovy,
• etapa 2: Príprava stavby,
• etapa 3: Vyhotovenie projektovej 

dokumentácie,
• etapa 4: Uskutočňovanie stavby,
• etapa 5: Skončenie stavby.

V rámci každej etapy norma defi nuje zo-
znam činností zabezpečovaných geodetom 
a obsah výslednej geodetickej dokumentá-
cie z danej etapy. Činnosti realizované v eta-
pe 1 až 3 môžeme zhrnúť do fázy spracova-
nia projektovej dokumentácie, defi novanej 
vyhláškou č. 75/2011 Z. z.

3  Povoľovacie konanie a stupne 
projektovej dokumentácie 

Realizácii stavby predchádza príprava pro-
jektovej dokumentácie a povoľovacie ko-
nania na stavebnom, prípadne špeciálnom 
stavebnom úrade (§ 120 stavebného záko-
na). Povoľovacie konanie na uskutočnenie, 
resp. prevádzku stavby delíme na územné 
konanie, stavebné konanie a kolaudačné 
konanie. Samostatným konaním v procese 
stavby je konanie o odstránení stavby alebo 
ohlásenie stavebnému úradu.

Najčastejší postup povoľovacieho ko-
nania na stavebný objekt je dvojetapový. 
V prvej etape prebieha územné konanie, 
ktorého výsledkom je územné rozhodnu-
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tie. Po nadobudnutí právoplatnosti územné-
ho rozhodnutia sa začína stavebné konanie 
a po splnení všetkých legislatívnych a tech-
nických podmienok je na stavbu vydané sta-
vebné povolenie. Realizácia samotnej stav-
by sa môže začať až po nadobudnutí právo-
platnosti stavebného povolenia.

Podľa rozsahu a účelu stavby, resp. jej 
zmeny je možné zlúčiť územné a staveb-
né konanie do jedného spoločného kona-
nia. Týka sa to v určitých prípadoch aj zme-
ny stavby pred dokončením, zmeny dokon-
čenej stavby alebo výstavby jednoduchej 
stavby (pozn. defi nícia jednoduchej stavby 
je uvedená v nasledujúcej časti príspevku). 
Jednou z možností, ktorú umožňuje novela 
stavebného zákona, je ohlásenie jednodu-
chej stavby. Ohlásenie nahrádza klasické 
stavebné konanie, avšak iba v prípade, že 
na stavbu už bolo vydané územné rozhodnu-
tie a stavebný úrad v územnom rozhodnutí 
povolil realizáciu stavby na základe ohláse-
nia. Ohlásenie stavebnému úradu postaču-
je aj v prípade drobnej stavby, stavebných 
úprav alebo udržiavacích prác.

Ohlásenie jednoduchej stavby je v zmys-
le správneho poriadku jednoduchší proces, 
lebo účastníkmi konania nie sú majitelia su-
sedných nehnuteľností. Podmienkou je, aby 
projektová dokumentácia pre stavebné po-
volenie spĺňala všetky podmienky defi nova-
né v územnom rozhodnutí.

Podkladom pre každé konanie je prís-
lušná projektová dokumentácia stavebné-
ho objektu, ktorá pozostáva z textovej a gra-
fi ckej časti. Rozsah a náležitosti projektovej 
dokumentácie závisia od druhu stavby a ko-
nania, pre ktoré je dokumentácia pripravo-
vaná. Podľa príslušnosti k jednotlivým kona-
niam, resp. príprave realizácie stavby, delí-
me projektovú dokumentáciu na:
• projektová dokumentácia pre územné 

plánovanie (urbanistická štúdia, územný 
generel, územná prognóza a územno-
technické podklady),

• projektová dokumentácia pre územné 
rozhodnutie (DUR),

• projektová dokumentácia pre stavebné 
povolenie (DSP),

• projektová dokumentácia pre realizáciu 
stavby (DRS),

• projektová dokumentácia skutočného 
vyhotovenia stavby (DSV alebo DSVS).

Základným výkresom pre umiestne-
nie stavby na pozemku je koordinačná si-
tuácia (situačný výkres), ktorá musí spĺ-
ňať náležitosti podľa § 3, ods. 3, písm. a), 
resp. § 9, ods. 1, písm. c) vyhlášky MŽP SR 
č. 453/2000 Z. z. Koordinačná situácia mu-
sí obsahovať celkovú situáciu stavby (zasta-
vovací plán) v mierke spravidla 1:200 až 
1:500 s vyznačením hraníc pozemkov a ich 
parcelných čísel podľa katastra nehnuteľ-
ností vrátane susedných pozemkov a jestvu-
júcich stavieb na nich. Ďalšou súčasťou si-
tuácie sú podzemné siete a zariadenia 
technického vybavenia, návrh prípojok na 
dopravné a technické vybavenie územia 
a vyznačenie ochranných pásiem.

Koordinačná situácia je podkladom 
na vypracovanie vytyčovacieho výkresu 
priestorovej polohy stavby. Z toho dôvodu je 
dôležité, aby projektant pri vypracovaní situ-
ácie vychádzal s údajov katastrálneho ope-
rátu, ktoré sú vopred verifi kované geodetom 
a polohopisného a výškopisného zamerania 
územia. Ďalšou požiadavkou je, aby situácia 
bola vypracovaná v záväznom súradnico-
vom a výškovom systéme a bola odovzdaná 
geodetovi v elektronickej verzii v štandard-
nom formáte (napr. *.DWG alebo *.DGN).

4 Stavba a kategorizácia stavieb 

Pojem stavba je defi novaný v § 43 zákona 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a sta-
vebnom poriadku (stavebný zákon) ako sta-
vebná konštrukcia postavená stavebnými 
prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je 
pevne spojená so zemou, alebo ktorej osa-
denie vyžaduje úpravu podkladu. Pevné spo-
jenie so zemou sa rozumie spojenie pevným 
základom, upevnenie strojnými súčiastka-
mi alebo zvarom o základ alebo inú stavbu, 
ukotvenie pilótami alebo lanami s kotvou 
v zemi alebo na inej stavbe, pripojenie na 
siete a zariadenia technického vybavenia 
územia, alebo stavba, ktorá je umiestnená 
pod zemou.

V súčasnosti sa stretávame so situáciou, 
že majiteľ pozemku umiestni na svojom po-
zemku mobilný dom, ktorý položí na betóno-
vé platne alebo dosky (obr. 1). Podľa spô-
sobu upevnenia by sme mohli povedať, že 
mobilný dom nie je stavbou a nevyžaduje 

sa ohlásenie, resp. stavebné povolenie na 
jej uskutočnenie, resp. umiestnenie. V prípa-
de, ak je mobilný dom pevne napojený prí-
pojkami na verejné rozvody technického vy-
bavenia (inžinierske siete), ide o stavbu a na 
umiestnenie takejto stavby už platia prísluš-
né ustanovenia stavebného zákona.

Podľa stavebnotechnického vyhotovenia 
a účelu delíme stavby na pozemné a inži-
nierske stavby. Pozemná stavba je priesto-
rovo sústredená a zastrešená budova vrá-
tane podzemných priestorov, určená na 
ochranu ľudí, zvierat alebo vecí. Do skupiny 
pozemných stavieb zaraďujeme bytové bu-
dovy a nebytové budovy. Bytovou budovou 
môžeme označiť takú pozemnú stavbu, kto-
rej najmenej polovica podlahovej plochy je 
určená na bývanie. V prípade, ak táto pod-
mienka nie je splnená, nie je možné budovu 
defi novať ako bytovú. Do skupiny bytových 
budov patria rodinné domy, bytové domy 
a ostatné budovy na bývanie (domovy, útul-
ky). Ubytovacie zariadenia pre krátkodobý 
pobyt (hotel, motel), administratívna budo-
va, priemyselná budova, prípadne kryté bu-
dovy pre šport a rekreáciu spadajú do ka-
tegórie nebytových pozemných stavieb.

Súčasné ceny nehnuteľností a požiadav-
ka na samostatné bývanie v rodinnom dome 
vedie k zahusťovaniu zastavaného územia 
miest a obcí, čo sa odzrkadľuje v náraste 
počtu bytových jednotiek na jednom pozem-
ku. V tejto súvislosti považujeme za potreb-
né zdôrazniť rozdiel medzi rodinným domom 
a bytovým domom. Rodinný dom je defi no-
vaný ako budova so samostatným vstupom 
z verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri 
byty (bytové jednotky), dve nadzemné pod-

Obr. 1 • Mobilný dom
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lažia a podkrovie. V prípade, ak má bytová 
budova štyri a viac bytov (samostatných by-
tových jednotiek) spadá do kategórie byto-
vého domu. Bytový dom má jeden spoločný 
hlavný vstup z verejnej komunikácie. V prí-
pade bytového domu už stavebný zákon ne-
defi nuje podlžnosť, ako je to v prípade rodin-
ných domov.

Inžinierskymi stavbami sú všetky ostat-
né stavby ako cesty, komunikácie, železni-
ce, vzletové a pristávacie dráhy, diaľkové 
a miestne rozvody vody, kanalizácie, plynu, 
elektriky, nekryté športoviská, prípadne zá-
bavné a oddychové parky.

Podrobná kategorizácia a špecifi kácia 
pozemných a inžinierskych stavieb je de-
fi novaná v § 43a, § 43b a § 43c zákona 
č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon).

Samostatnou kategóriou stavieb sú jed-
noduché stavby a drobné stavby. Ich špe-
cifi kácia je defi novaná v § 139b stavebné-
ho zákona. Jednoduchou stavbou je stavba 
na bývanie, ktorej zastavaná plocha je do 
300 m2, má jedno nadzemné podlažie a mô-
že mať podkrovie, prípadne aj suterén. Do 
kategórie jednoduchých stavieb patria aj ne-
bytové stavby, ako sú stavby na individuálnu 
rekreáciu, oporné múry a podzemné stavby 
so zastavanou plochou do 300 m2 a hĺbky 
8 m.

Drobná stavba je stavba, ktorá plní funk-
ciu doplnkovej stavby k hlavnej stavbe. Pod-
ľa § 139b, ods. 5  stavebného zákona je 
drobnou stavbou:
• prízemná stavba so zastavanou plochou 

do 25 m2 a výšky 5 m,
• podzemná stavba do 25 m2 a hĺbky 3 m,
• oplotenie, ktorého maximálna výška je 

2,0 m,
• prípojky stavieb na verejné rozvodné 

siete,
• nástupné ostrovčeky hromadnej dopra-

vy, priechody cez chodníky a na susedné 
pozemky.

Prízemnou (drobnou) stavbou môže byť ga-
ráž, altánok, záhradný dom, sklad náradia 
atď. V prípade, ak neexistuje na pozem-
ku hlavná stavba (napr. rodinný dom), nie 
je možné záhradný dom vyhlásiť za drobnú 
stavbu, aj keď spĺňa hodnotu zastavenej plo-
chy a výšky.

5  Definícia pojmov v rámci 
dokumentácie stavieb

V predchádzajúcej časti príspevku bol nie-
koľkokrát uvedený pojem zastavaná plocha, 
resp. podlahová plocha. V rámci projekto-
vej dokumentácie (PD) stavby alebo doku-
mentácie skutočného vyhotovenia stavby 
(DSVS) sa uvádzajú celkovo štyri defi nície 
plôch:
• zastavaná plocha,
• úžitková plocha,
• podlahová plocha,
• obytná plocha.

Ďalšími pojmami z oblasti investičnej výstav-
by a dokumentácie stavieb sú:
• spevnená plocha,
• plocha zelene.

5.1 Zastavaná plocha

Zastavaná plocha je defi novaná vo viace-
rých legislatívnych a technických predpi-
soch, pričom ani v jednom z nich nie je de-
fi nícia plochy zhodná. Každý z predpisov 
stanovuje určenie zastavanej plochy iným 
spôsobom, resp. v inej výškovej úrovni stav-
by. Paradoxom je, že samotný stavebný zá-
kon (zákon 50/1976 Zb.) a ani vyhláška 
MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vy-
konávajú niektoré ustanovenia stavebné-
ho zákona pojem zastavaná plocha vôbec 
nedefi nuje. V nasledujúcej časti uvádzame 
defi nície zastavaných plôch z jednotlivých 
predpisov, ako aj názvy častí stavebného ob-
jektu, ktoré ovplyvňujú hodnotu zastavanej 
plochy (obr. 2).

  

Zákon NR SR č. 582/2004 Z. z. o miest-
nych daniach a miestnom poplatku za ko-
munálne odpady a drobné stavebné odpady.

V §11 Základ dane sa pod zastavanou 
plochou rozumie pôdorys stavby na úrov-
ni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, 
pričom sa do zastavanej plochy nezapočí-
tava prečnievajúca časť strešnej konštruk-
cie stavby. Pri stavbe hromadných gará-
ží umiestnenej pod zemou sa zastavanou 
plochou rozumie pôdorys na úrovni najroz-
siahlejšej podzemnej časti stavby. Plochy 
spevnených plôch, balkónov, terás a mar-
kíz sa do zastavanej plochy nepočítajú 
(obr. 3).

 
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR 
č. 255/2000 Z. z. o stanovení hodnoty 
podniku, jeho časti a zložiek majetku pod-
niku (vyhláška je od 1. 3. 2002 zrušená).

Zastavanou plochou stavby sa rozumie 
plocha ohraničená ortogonálnymi (pravo-
uhlými) priemetmi vonkajšieho líca zvislých 
konštrukcií všetkých nadzemných a pod-
zemných podlaží do vodorovnej roviny. Izo-
lačné prímurovky sa nezapočítavajú.

Zastavanou plochou podlažia sa rozumie 
plocha pôdorysného rezu na úrovni horné-
ho okraja podlahy tohto podlažia ohrani-
čená vonkajším okrajom obvodových kon-
štrukcií tohto podlažia vrátane omietok. Pri 
objektoch poloodkrytých, resp. ich častí je 
zastavaná plocha ohraničená vonkajším ob-
vodom obalovej čiary vonkajšieho okraja 
zvislých konštrukcií. Do zastavanej plochy 
sa započítavajú aj plochy lodžií a arkierov. 
Pri zastrešených stavbách alebo ich častí 
bez zvislých konštrukcií je zastavaná plocha 
vymedzená ortogonálnym priemetom streš-
nej konštrukcie do vodorovnej roviny.

STN 73 4055 Výpočet obostavaného 
priestoru pozemných stavebných objektov
Zastavaná plocha je plocha pôdorysného re-
zu vymedzená vonkajším obvodom zvislých 
konštrukcií uvažovaného celku (budovy, 
podlažia alebo ich častí). Meria sa v úrovni 
1. podlažia nad podnožou alebo podmurov-
kou, pričom sa izolačné prímurovky nezapo-
čítavajú. Do zastavanej plochy sa nepočíta 
markíza, balkón, nekrytá terasa.Obr. 2 • Zastavaná plocha stavebného objektu (prevzaté 

z DJS Architecture)
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Na základe uvedených defi nícii zastavenej 
plochy vyplýva, že do zastavanej plochy sa 
započítava prekrytá terasa a arkier (výstu-
pok na priečelí budovy, obstavaný z troch 
strán) a nezapočítava sa balkón, lodžia (vý-
stupok na priečelí budovy) a markíza (visutá 
strieška z priečelia budovy nad oknom ale-
bo dverami), (obr. 3).

5.2 Úžitková plocha

Úžitková plocha predstavuje súčet podlaho-
vých plôch stavby, to znamená súčet obyt-
ných miestností a vedľajších miestnos-
tí, okrem plochy terasy, balkóna a lodžií 
(obr. 4). Do úžitkovej plochy sa nezahŕňajú 
plochy nosných, podporných alebo delia-
cich konštrukcií (napr. stĺpy, piliere, nosní-
ky, priečky, komíny, plochy na pomocné vy-
užitie (napr. plochy zastavané vyhrievacími 
a klimatizačnými inštaláciami alebo elektric-
kými generátormi) a priechodné plochy (na-
pr. schodištia, výťahy či eskalátory).

5.3 Podlahová plocha

Zákon NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníc-
tve bytov a nebytových priestorov

Podlahová plocha je súčet všetkých 
miestností bytu a miestností, ktoré tvoria 
príslušenstvo bytu, bez plochy terás, lodžií 
a balkónov. Neplatí to pri terasách, ktoré nie 
sú spoločnými časťami domu.

Zákon NR SR č. 447/2015 Z. z. o miestnom 
poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov

Za podlahovú plochu nadzemnej časti 
stavby sa považuje súčet výmery všetkých 
miestností v nadzemných podlažiach stavby, 
t. j. vnútorný priestor stavby okrem zvislých 
konštrukcií, ktorého svetlá výška medzi úrov-
ňou podlahy a stropom alebo strešnou kon-
štrukciou dosahuje minimálne 1,3 metra.

Do podlahovej plochy nadzemnej časti 
stavby sa započítava plocha:
• arkierov a výklenkov, ak sú súčasne 

najmenej 1,2 m široké, 0,3 m hlboké 
a 2 m vysoké od podlahy,

• zabratá vykurovacími telesami, inštalač-
nými predmetmi, technickým zariade-
ním, strojovým vybavením alebo kuchyn-
skou linkou,

• podkrovia, ako vnútorný priestor stav-
by prístupný z posledného nadzemného 
podlažia.
 

Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR 
č. 255/2000 Z. z. o stanovení hodnoty 
podniku, jeho časti a zložiek majetku pod-
niku. Vyhláška je od 1. 3. 2002 zrušená.

Do súčtu podlahovej plochy obytných 
miestností sa započítava aj plocha zastava-
ná kuchynskou linkou, kachľami alebo inými 
vykurovacími telesami, plocha arkierov a ďa-
lej plocha výklenkov, ak sú aspoň 1,20 m ši-
roké, 2 m vysoké a 0,30 m hlboké. Neza-
počítava sa plocha nábytku vstavaného do 
steny. Ak má miestnosť skosený strop pod 
2 m nad podlahou, počíta sa jej podlahová 
plocha len štyrmi pätinami.

a)

c)

b)

d)

Obr. 3 • Časti stavebného objektu a) prekrytá terasa, b) arkier (prevzaté z ABS.sk), c) balkón (prevzaté z istrofinal.sk), 
d) markíza

Obr. 4 • Úžitková plocha (prevzaté z ProRea Partners, s. r. o.)
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STN 73 4301 Budovy na bývanie 
Súčet podlahových plôch obytných miest-
ností a miestností príslušenstva bytu bez 
plochy balkónov, lodžií a terás. Do podlaho-
vej plochy miestnosti sa započítava iba plo-
cha, nad ktorou je minimálna svetlá výška 
1,30 m.

5.4 Obytná plocha

STN 73 4301 Budovy na bývanie 
Súčet podlahových plôch všetkých obyt-
ných miestností (napr. obývacia izba, spál-
ňa, detská izba atď.). Za obytnú miestnosť 
sa považuje miestnosť, ktorá svojim staveb-
notechnickým riešením spĺňa podmienky 
na dlhodobé bývanie (min. 8 m2 podlahovej 
plochy, priame denné osvetlenie, vetranie, 
vykurovanie atď.). Obytnou miestnosťou je aj 
kuchyňa, ak jej podlahová plocha je väčšia 
ako 12 m2.

6  Geodetická časť dokumentácie 
skutočného vyhotovenia stavby

Súčasťou geodetickej časti dokumentácie 
skutočného vyhotovenia stavby sú okrem 
iného aj adresný bod stavby, geografi cká 
os ulice a geometrický plán na zameranie 
stavby.

6.1 Adresný bod stavby a geografická 
os ulice

Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 
Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnos-
ti o označovaní ulíc a iných verejných 
priestranstiev a o číslovaní stavieb defi nuje 
v § 4, že každá stavba na území obce musí 
mať súpisné číslo. Evidenciu stavieb zabez-
pečuje obec prostredníctvom Registra infor-
mačného systému verejnej správy a tá má 
právo rozhodnúť, či okrem hlavnej stavby 
(napr. rodinný dom, bytový dom) pridelí sú-
pisné číslo aj  vedľajším alebo drobným stav-
bám prislúchajúcim k hlavnej stavbe (samo-
statne stojaca garáž, sklad atď.). Zákon NR 
SR č. 125/2015 Z. z. o registri adries a dopl-
není niektorých zákonov stanovil povinnosť 
stavebníkom, aby od účinnosti zákona bol 

súčasťou žiadosti o pridelenie súpisného 
čísla dokument o zameraní adresného bo-
du stavby v priestorových súradniciach geo-
detického referenčného systému, ktorým 
je Európsky terestrický referenčný systém 
1989 s alfanumerickým kódom ETRS89.

V § 3 uvedeného zákona je zároveň de-
fi novaný aj pojem geografi cká os ulice, ako 
priestorový údaj, ktorý označuje polohu geo-
metrickej osi ulice alebo polohu iného verej-
ného priestranstva (ďalej len „ulica“), ktorá 
prechádza spojnicou lomových bodov ulice. 
Určenie geografi ckej osi ulice zabezpečuje 
stavebník pred určením názvu ulice.

V prípade jestvujúcich stavieb a ulíc je 
táto úloha prenesená na obec. V § 14 zá-
kona č.125/2015 Z. z. sa uvádza, že ak ide 
o budovy, ktorým bolo určené súpisné číslo 
do 30. júna 2015, ministerstvo v súčinnosti 
s obcami zapíše údaje do registra a obec vy-
značí polohu adresného bodu a geografi ckú 
os ulice v geografi ckej časti registra do 30. 
júna 2016.

6.2 Geometrický plán na zameranie stavby 
na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Geometrický plán je súčasťou geodetickej 
časti dokumentácie skutočného vyhotove-
nia stavby. Zaznamenáva aktuálnu polo-
hu, rozmer a tvar stavebného objektu, kto-
rá bude predmetom kolaudačného kona-
nia a následne zápisu do operátu katastra 
nehnuteľností. Cieľom tejto časti príspevku 
je upozorniť na niektoré úskalia z pohľadu 
stavebníka, resp. stavebného úradu, ktoré 
sú spojené s geometrickým plánom, vyda-
ním kolaudačného rozhodnutia a zápisom 
stavby do katastra.

Z hľadiska stupňa rozostavanosti stavby 
rozlišujeme geometrický plán na zameranie 
rozostavanej stavby a geometrický plán na 
zameranie stavby ako podklad na vydanie 
kolaudačného rozhodnutia na užívanie stav-
by. V prípade rozostavenej stavby je geo-
metrický plán zároveň podkladom na vypra-
covanie znaleckého posudku a bude použi-
tý na zápis rozostavanej stavby do operátu 
katastra nehnuteľností. Rozostavaná stav-
ba musí mať pritom jednoznačne defi nova-
ný tvar a rozmer prvého nadzemného pod-
lažia a je aspoň v takom stupni rozostava-

nosti, že zo znaleckého posudku je zrejmé 
jej stavebnotechnické a funkčné usporiada-
nie (obr. 5). Tu je aj dôležité, či sa geometric-
ký plán na rozostavanú stavbu vyhotovuje zo 
zateplením alebo bez neho.

 
Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja č. 364/2012 Z. z., 
ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. 
o energetickej hospodárnosti budov a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov v súčinnos-
ti s normou STN 73 0540-2/Z1 Tepel-
ná ochrana budov, resp. jej novelou STN 
73 0540-2+Z1+Z2 z júla 2019 defi nujú mi-
nimálne technické požiadavky na navrhova-
nie a posudzovanie stavebných konštrukcií 
budov s požadovaným teplotným stavom 
vnútorného prostredia. Z uvedených pred-
pisov vo všeobecnosti vyplývajú minimálne 
hodnoty koefi cientov prestupu tepla obvo-
dových stien, čo sa odzrkadľuje na návrhu 
druhu a hrúbky tepelnej izolácie budovy. Na 
dosiahnutie energetickej hospodárnosti bu-
dovy (energetický certifi kát A1, resp. A0) je 
potrebné budovu zatepliť s tepelnou izolá-
ciou hrúbky 150 mm až 250 mm.

Stavebný zákon a ani vykonávacie vy-
hlášky k zákonu nestanovujú, aby v projek-
tovej dokumentácie stavby bola zakreslená 
aj tepelná izolácia. Kritériom projektovej do-
kumentácie stavby je, aby energetické hod-
notenie stavby preukázalo splnenie energe-
tickej hospodárnosti budovy na úrovni mi-
nimálne A1. Sprísnenie týchto podmienok 
nastane v roku 2021. Stavba, ktorej žiadosť 
o vydanie stavebného povolenia bude poda-
ná po 1. januári 2021 už musí splniť energe-
tický certifi kát A0.

V praxi to často vyzerá tak, že projektant 
a stavebník, v snahe maximálne využiť poze-
mok, navrhnú stavbu s maximálnym rozme-
rom, pričom neprekročia koefi cient zastava-
nosti pozemku (napr. 30 %). Z toho dôvodu 
bude stavba s minimálnou hrúbkou tepelnej 
izolácie, resp. bez tepelnej izolácie. V koor-
dinačnej situácii umiestnia stavbu na po-
zemku tak, aby dodržali minimálne odstupo-
vé vzdialeností stavby od hraníc susedných 
pozemkov v zmysle ustanovení § 6 vyhlášky 
MŽP SR č. 532/2002 Z. z.

Stavba s rozmerom 13,00 m x 14,00 m 
má zastavanú plochu 182 m2 a odstup od 
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bočnej hranice pozemku 2,00 m. Po za-
teplení obvodových stien tepelnou izolá-
ciou hrúbky 200 mm bude rozmer stav-
by 13,40 m x 14,40 m (obr. 6). Zastavaná 
plocha sa zväčší na hodnotu 193 m2, čo je 
o 11 m2 viac, ako je určené v projektovej 
dokumentácii stavby. To znamená, že sta-
vebník prekročil koefi cient zastavanosti po-
zemku a nedodržal odstupové vzdialenosti 
v zmysle projektovej dokumentácie stavby 
a územného rozhodnutia, resp. stavebného 
povolenia. 

 
Z pohľadu stavebníka vystáva následne 
otázka, či je možné použiť geometrický plán 
na rozostavanú stavbu aj v kolaudačnom ko-
naní. Ide predsa o dva „rovnaké“ technické 
dokumenty a stavba je už zapísaná na liste 
vlastníctva a zakreslená v katastrálnej ma-
pe.

Pri rozhodovaní, či je možné použiť ge o   -
metrický plán na zameranie rozostavanej 
stavby namiesto geometrického plánu na 

Obr. 5 • Rozostavaná stavba bez zateplenia (vľavo) a dokončená stavba so zateplením (vpravo)

Obr. 6 • Zateplenie obvodových stien izoláciou hrúbky 200 mm

zameranie stavby ku kolaudácii stavby treba 
posúdiť, či je stavba totožná so stavbou za-
písanou v katastri. Polohová odchýlka iden-
tického podrobného bodu pri hrúbke zatep-
lenia 200 mm je 0,28 m. Dĺžková odchýlka 
dvoch susedných bodov bude 0,40 m. Po-
súdenie môžeme vykonať podľa ustanovení 
§ 55, § 55a, §56 a §59 vyhlášky ÚGKK SR 
č. 461/2009 Z. z. (tab. 1).

Ako ďalšie kritérium na posúdenie, či je 
stavba totožná so stavbou zapísanou v ka-
tastri, nájdeme v usmernení ÚGKK SR č. 10/ 
2013, článok 6, odsek 7: „Ak sa dĺžka vypo-
čítaná zo súradníc podrobných bodov líši od 
skutočnej dĺžky (určenej novým meraním) 
o viac ak 0,30 m, resp. o viac ako 0,10 m na 
stavebnom objekte, je potrebné preurčiť 
polohu podrobných bodov s kódom kvality 
T=3, resp. T=4 aj napriek tomu, že spĺňajú 
kritérium |Δp| ≤ 0,24 m“.

Záverom možno skonštatovať, že pri spl-
není všetkých uvedených kritérií je stavba 
zapísaná v katastri totožná so skutočným vy-
hotovením stavebného objektu a nie je po-
trebné ku kolaudácii predkladať geometric-
ký plán na vydanie kolaudačného rozhodnu-
tia.

Tabuľka 1 • Kritérium presnosti na posúdenie identity bodu

kód kvality podrobného bodu T=1, T=2 pre uxy = 0,08 m, |Δp| ≤ 0,14 m

kód kvality podrobného bodu T=3 pre uxy = 0,14 m, |Δp| ≤ 0,24 m,
|Δd| ≤ 0,42[(dm + 12)/(dm + 20)]

kód kvality podrobného bodu T=4 pre uxy = 0,26 m, |Δp| ≤ 0,44 m,
|Δd| ≤ 0,78[(dm + 12)/(dm + 20)]

V prípade rozostavenej stavby alebo dokon-
čenej stavby predpokladáme aplikáciu krité-
ria podrobného bodu T = 1. Napriek tomu 
uvádzame všetky možnosti, ktoré sa môžu 
v operáte katastra nehnuteľnosti vyskytnúť.
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Krátke správy Komory

Krátka správa Komory č. 8/2020 – Seminár 
A.G.K. 2020 
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 17.02.2020
Vážený člen KGaK,
v prílohe vám posielame pozvánku na seminár 
A.G.K. 2020– Inžinierska geodézia, prípravný 
kurz pre uchádzačov.
Termín: 26.05.2020 na SvF STU v Bratislave.
Cieľom seminára je poskytnúť uchádzačom 
o získanie odbornej spôsobilosti, ako aj autorizo-
vaným geodetom a kartografom (členom KGaK), 
súbor vybraných prednášok v oblasti inžinierskej 
geodézie, s cieľom aktualizácie úrovne poznania 
v danej tematike.
Web seminára: https://www.svf.stuba.sk/sk/
katedry/katedra-geodezie/seminar-a.g.k.2020.
html?page_id=5870
Registrácia účastníkov je len cez internetový 
konferenčný systém. Pre členov Komory je od-
súhlasené znížené vložné vo výške 36 eur (platí 
pre prvých 60 prihlásených účastníkov).
Seminár je zahrnutý do plánu sústavného vzde-
lávania autorizovaných geodetov a kartografov 
Komory geodetov a kartografov.

Krátka správa Komory č. 9/2020 – USM UGKK 
SR_0/2020
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 19.02.2020
Vážený člen KGaK,
v prílohe vám posielame informáciu o novom 
dodatku USM_UGKK SR_5/2020 k usmerne-
niu Úradu geodézie, kartografi e a katastra Slo-
venskej republiky č. USM_UGKK SR_10/2013, 
z 19.04.2013, ktorým sa ustanovuje obsah a for-
ma podkladov na aktualizáciu súboru geode-
tických informácií katastra nehnuteľností v ka-
tastrálnych územiach, v ktorých je spravovaná 
nečíselná vektorová katastrálna mapa.
Aplikovaním uvedeného dodatku dochádza 
v niektorých prípadoch k výraznému zjednodu-
šeniu tvorby geometrického plánu – zrušenie 
povinnosti číselne určovať zvyškové parcely (pri 
parcelách bez LV).
Usmernenie je možné nájsť na webovom sídle 
úradu v časti „Technické predpisy a iné akty ria-
denia“.
http://www.skgeodesy.sk/files/slovensky/

ugkk/kataster-nehnutelnosti/technicke-predpi-
sy-ine-akty-riadenia/usm_ugkk-sr_5_2020.pdf

Krátka správa Komory č. 10/2020 – materiál 
k valnému zhromaždeniu 
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 26.02.2020
Vážený člen KGaK,
v zmysle rokovacieho poriadku valného zhro-
maždenia (3 týždne pred konaním zhromažde-
nia) vám krátkou správou posielame druhú zá-
sielku k valnému zhromaždeniu.
V zásielke sú dokumenty, ktoré budú predme-
tom rokovania VZ: program valného zhromažde-
nia, vyhodnotenie rozpočtu KGaK pre rok 2019, 
návrh rozpočtu KGaK pre rok 2020, plán odbor-
ných podujatí v SR a v zahraničí v roku 2020.
Súčasne odosielame splnomocnenie k zastupo-
vaniu na rokovaní a hlasovaniu o uzneseniach 
VZ.
Výšku členského príspevku odsúhlasí valné 
zhromaždenie. Termín úhrady podľa stanov je 
30.04.2020.
Prezentácia členov Komory sa uskutoční na zák-
lade predloženého občianskeho preukazu.
Termín oznámenia účasti bol stanovený do 
13.03.2020.
Keďže je prihlásený pomerne nízky počet účast-
níkov, dovoľujeme si požiadať tých, ktorí sa zatiaľ 
nevyjadrili, o informáciu k účasti, resp. o splno-
mocnenie kolegov na zastupovanie na rokovaní, 
aby bolo valné zhromaždenie uznášaniaschop-
né.
V prípade záujmu môžete v hoteli Dixon využiť 
zľavu na ubytovaní.
Zľava bude platiť pri rezervácii ubytovania do 
09.03.2020, recepcia@dixon.sk
Do poznámky pri objednávke prosíme uviesť VZ 
KGaK.

Krátka správa z činnosti orgánov Komory 
č. 11/2020 – elektronický odber noriem ÚNMS 
SR pre ďalšie obdobie 
autor: kancelária KGaK, 09.03.2020
Vážený člen KGaK,
vzhľadom na blížiaci sa termín, keď sa bude pod-
pisovať zmluva medzi KGaK a ÚNMS SR o sprí-
stupnení služby STN-online s možnosťou čítania, 

prenosu textu alebo grafi ky a tlače slovenských 
technických noriem užívateľom k súboru vybra-
ných STN v elektronickom formáte PDF pre ďal-
šie obdobie, vás chceme upozorniť na ešte stá-
le možné zmeny v zozname. V prílohe zasielame 
upravený zoznam užívateľov pre ďalšie obdobie, 
ktorí pokračujú v odbere a doplnený o nových 
užívateľov, ktorí oň prejavili záujem.
V prípade akýchkoľvek ďalších zmien prosíme 
o info do 16.03.2020.

Krátka správa Komory č. 12/2020 – VZ 
KGaK 2020 a súčasné protiepidemiologické 
preventívne opatrenia štátu a samospráv
autor: Ing. Ján Hardoš, 
predseda predstavenstva KGaK, 09.03.2020
Vážený člen KGaK,
vzhľadom na dotazy niekoľkých našich členov 
o konaní VZ KGaK vás informujeme, že Pred-
stavenstvo KGaK vývoj situácie s preventívnymi 
opatreniami štátu a samospráv voči koronavíru-
su pozorne sleduje a rokuje o možných rieše-
niach. Budeme vás v čo najkratšom možnom ča-
se informovať o ďalšom postupe.

Krátka správa Komory č. 13/2020 – 
Zmena termínu VZ KGaK 2020 v súvislosti 
s protiepidemiologickými preventívnymi 
opatreniami štátu
autor: Ing. Ján Hardoš, 
predseda predstavenstva KGaK, 11.03.2020
Vážení členovia KGaK.
Vzhľadom na vývoj situácie si vám dovoľujeme 
oznámiť, že pondelok večer 09.03.2020 Úrad 
verejného zdravotníctva vydal vyhlášku, kto-
rou sa zakazuje všetkým fyzickým osobám, fy-
zickým osobám podnikateľom a všetkým práv-
nickým osobám v termíne od 10.03.2020 do 
23.03.2020 organizovať a usporadúvať hromad-
né podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej 
či inej povahy. Je to situácia „vis major“, ktorú 
musí rešpektovať aj naša Komora, lebo pod slo-
vo „inej povahy“ spadá aj naše pracovné rokova-
nie – VZ, keďže je to rokovanie hromadného cha-
rakteru. Vyhlášku prikladáme v prílohe.
Ešte 09.03.2020 hotel trval na pôvodne objed-
nanom termíne nášho VZ, ale situácia s ohľa-
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dom na vyhlášku sa zmenila aj pre hotel. Vzhľa-
dom na už zaplatenú zálohu na VZ vo výške 
6 000 eur ešte začiatkom februára 2020, sme 
10.03.2020 dohodli zmenu termínu VZ s hote-
lom na jediný voľný termín v máji 2020.
Predstavenstvo P-KGaK túto zmenu schválilo.
Nový termín VZ KGaK 2020 v hoteli DIXON 
v Banskej Bystrici je 22.05.2020 s pôvodným 
plánovaným programom.
Všetci dúfame, že dovtedy sa situácia upoko-
jí a naše valné zhromaždenie prebehne bez ru-
šivých faktorov. V prípade akýchkoľvek udalostí 
a opatrení štátu, ktoré by mohli narušiť aj tento 
termín, vás budeme včas informovať.
V záujme bezproblémového fungovania kance-
lárie Komory, ako aj plynulého pokračovania 
vašich poistiek vás prosíme o uhradenie člen-
ského príspevku s poistným v rovnakej výške 
ako minulý rok v normálnom termíne – do kon-
ca apríla 2020. Na VZ nebudeme navrhovať ani 
schvaľovať zmenu členského a poistenia na 
rok 2020.
Celková výška členského príspevku (173 eur, pri-
čom sa nevylučuje aj vyšší príspevok na základe 
dobrovoľnosti) a základného poistného (30,50 eur) 
pre rok 2020 je vo výške 203,50 eur. Číslo účtu: 
0011468434, bankové spojenie: Slovenská spori-
teľňa, IBAN: SK31 0900 0000 0000 1146 8434, 
variabilný symbol: číslo pečiatky AGaK, konštant-
ný symbol: 0308.
Vzhľadom na konečný termín prihlášok na od-
ber noriem STN-online 16.03.2020, bude ešte 
všetkým členom po tomto termíne elektronickou 
poštou zaslaný list s údajmi na zaplatenie člen-
ského s poistným, doplnený o cenu za odber no-
riem na r. 2020, ktorú určuje ÚNMS na každý 
rok podľa počtu prihlásených odberov.

Krátka správa Komory č. 14/2020 – 
Dotazy členov k opatreniam v súvislosti 
s koronavírusom v pracovnej oblasti pre 
geodetov
Autor: Ing. Ján Hardoš, predseda 
predstavenstva KGaK, 16.03.2020
Vážení členovia Komory,
dostali sme dotazy od niektorých našich čle-
nov, v akom rozsahu môžu pracovať v súvislosti 
s opatreniami štátu voči koronavírusu.
Komora však nie je kompetentná vydávať v pra-
covnoprávnej oblasti geodetov akékoľvek usmer-
nenia, alebo pokyny.
Môžeme len vyjadriť náš názor:
Pokiaľ vieme, štát zatiaľ nevydal žiadne reštrik-
tívne opatrenia ohľadne práce a zatiaľ, podľa na-
šich vedomostí, neexistujú žiadne obmedzenia 
v pracovnej oblasti. Mnohí geodeti-živnostníci 
pracujú z domu, resp. v malých fi rmách v kan-

celáriách a v teréne vrátane právnických osôb. 
Je na rozhodnutí samotných zamestnávateľov, 
aké ochranné opatrenia prijmú v záujme vlast-
nej ochrany a ochrany ich zamestnancov (napr. 
kde to je možné – práca z domu, eliminácia fi -
remných školení a akcií s koncentráciou väčšie-
ho počtu osôb, rúška, kde je to možné obme-
dziť priamy kontakt so zákazníkmi a v maximál-
nej miere využívať elektronickú komunikáciu 
a pod.). Treba pozorne sledovať opatrenia štátu, 
ktoré sa môžu meniť zo dňa na deň podľa epide-
miologickej situácie.

Krátka správa Komory č. 15/2020 – Výzva 
na úhradu členského príspevku pre rok 2020
Autor: Ing. Ján Hardoš, predseda 
predstavenstva KGaK, 18.03.2020
Vážený člen KGaK,
v prílohe vám posielame list s údajmi na úhradu 
členského príspevku pre rok 2020, ako aj výš-
ku úhrady za normy STN-online pre tých, ktorí sa 
prihlásili na ich odber na rok 2020.

Krátka správa Komory č. 16/2020 – 
USM_UGKK SR_6/2020
autor: kancelária KGaK, 02.04.2020
Vážený člen KGaK,
v súvislosti s tvorbou geometrických plánov 
vám preposielame informáciu o novom dodat-
ku č. 3 USM_UGKK SR_6/2020 k usmerne-
niu Úradu geodézie, kartografi e a katastra Slo-
venskej republiky č. USM_UGKK SR_10/2013, 
z 19.04.2013, ktorým sa ustanovuje obsah a for-
ma podkladov na aktualizáciu súboru geode-
tických informácií katastra nehnuteľností v ka-
tastrálnych územiach, kde je spravovaná nečí-
selná vektorová katastrálna mapa.
Dodatok č. 3 principiálne aplikuje zjednodušenie 
tvorby geometrického plánu podobne ako doda-
tok č. 2 aj v prostredí vektorovej katastrálnej ma-
py implementovanej.
Usmernenie je možné nájsť na webovom sídle 
úradu v časti „Technické predpisy a iné akty ria-
denia“:
http://www.skgeodesy.sk/fi les/slovensky/
ugkk/kataster-nehnutelnosti/technicke-
predpisy-ine-akty-riadenia/usm_ugkk-
sr_6_2020.pdf

Krátka správa Komory č. 17/2020 – Zmeny 
v Zákonníku práce
autor: Advokátska kancelária Zuzana 
Papšíková, s. r. o., 08.01.2020
Vážený člen KGaK,
v dôsledku mimoriadnej situácie sú prijímané 
zmeny právnych predpisov, ktoré sa týkajú mno-
hých z nás.

V advokátskej kancelárii Zuzany Papšíkovej sa 
ich snažia sledovať a aktuálne pre nás spracovali 
zmeny Zákonníka práce do prehľadnej heslovitej 
formy s krátkym vysvetlením.
Zasielame vám ich v priloženom newslettri.

Krátka správa Komory č. 18/2020 – PPÚ 
Východ 2018 – Stretnutie na MPRV SR
autor: Ing. Peter Repáň, 21.04.2020
Vážený člen KGaK,
v Bratislave na MPRV SR sa 17.04.2020 
o 10:00 uskutočnilo stretnutie nového štátneho 
tajomníka zodpovedného za pozemkové úpra-
vy (PÚ) Ing. Martina Fecka a Ing. Andreja Va-
šeka, povereného generálneho riaditeľa sekcie 
pozemkových úprav, s nasledujúcimi zástupca-
mi odborných profesijných organizácií z oblasti 
geo dézie, kartografi e a pozemkových úprav: Ing. 
Vladimír Uhlík – predseda Komory pozemko-
vých úprav (KPÚ), Ing. Peter Repáň – podpred-
seda predstavenstva Komory geodetov a karto-
grafov a Ing. Jozef Urban – podpredseda pred-
stavenstva KPÚ, všetci zároveň aktívni členovia 
Zamestnávateľského zväzu geodézie a kartogra-
fi e. Stretnutie sa uskutočnilo na základe žiados-
ti KPÚ.
Predmetom stretnutia bolo zoznámenie sa s no-
vým štátnym tajomníkom, predstavenie profesij-
ných organizácií a ich zástupcov, ako aj ponuka 
odbornej spolupráce zo strany týchto organizá-
cií. V zmysle vyhlásenia KPÚ (prikladám) Ing. Uh-
lík prezentoval predstavy organizácií ohľadne PÚ 
a zaujímal sa o zámery ministerstva. Ing. Fecko 
potvrdil, že problematikou PÚ sa budú zaoberať, 
čo sa má odraziť aj v programovom vyhlásení 
vlády (prikladám, bolo po stretnutí zverejnené), 
prezentoval viaceré zámery, ktoré sa následne 
v programovom vyhlásení objavili a vyjadril pre-
svedčenie, že sa budeme pri odborných témach 
v budúcnosti stretávať.

Krátka správa Komory č. 19/2020 – 
Informácie z prvého online zasadania 
predstavenstva a zmeny v súvislosti 
s protiepidemiologickými preventívnymi 
opatreniami štátu
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 12.05.2020
Vážení členovia KGaK,
vzhľadom na pretrvávajúcu mimoriadnu situáciu 
s koronavírusom sa uskutočnilo 06.05.2020 his-
toricky prvé online videozasadanie predstaven-
stva, na ktorom boli okrem prerokovania bežnej 
agendy prijaté nasledujúce závery:
– Na základe stále pretrvávajúceho zákazu hro-
madných podujatí zo strany štátu je predstaven-
stvo Komory nútené zrušiť aj termín posunuté-
ho valného zhromaždenia, naplánovaného na 



slovenský geodet a kartograf   2|202030 n á z o r y ,  p o s t r e h y ,  n á v r h y  a  o z n a m y  č l e n o v  K G a k

22.05.2020. V závislosti od vývoja situácie 
súvisiacej s koronakrízou a s postupným uvoľ-
ňovaním reštrikčných protiepidemiologických 
opatrení štátu vás o ďalšom postupe budeme 
včas informovať.
– Predstavenstvo odsúhlasilo predložiť k najbliž-
šiemu VZ návrh na zníženie minimálneho počtu 
bodov (kreditov) za tri roky zo 60 na 40 pre 
vzdelávacie obdobie 2020 – 2022, z dôvodu, 
že nebolo možné v roku 2020, vzhľadom na ko-
ronakrízu, uskutočniť väčšinu vzdelávacích akcií.
– Predstavenstvo berie na vedomie vyjadrenia 
odborných garantov (OG) SGD, k organizácii 
28. SGD v tomto roku. Keďže sa mnohé podu-
jatia presúvajú na jesenné termíny a fi nancova-
nie SGD je podmienené účasťou aspoň 400 ľu-
dí, a tiež by mohol byť problém so sponzorský-
mi príspevkami, organizácia takéhoto veľkého 
podujatia je fi nančne riziková. Predstavenstvo sa 
stotožňuje s návrhom OG, v tomto roku neorga-
nizovať 28. SGD.
– Keďže nový návrh rozpočtu pre rok 2020 ne-
bol schválený z dôvodu neuskutočnenia riadne-
ho valného zhromaždenia v dôsledku mimoriad-
nej situácie na Slovensku, čerpanie prostriedkov 
v roku 2020 bude v režime tzv. rozpočtového 
provizória, čiže podľa rozpočtu schváleného 
v roku 2019.
– Upozorňujeme, že v zmysle Krátkej správy ko-
mory č. 15/2020 – Výzva na úhradu členské-
ho príspevku pre rok 2020 – zostávajú v plat-

nosti termíny na úhradu členského príspevku 
v súlade so Stanovami KGaK – článok 4, bod 2, 
písm. c) zvýšenie členského príspevku o 10 % 
za každý aj začatý mesiac z členského príspev-
ku bez poistného, t. j. o 17,30 eur zo 173 eur 
– od mája počítajúc. V prípade neuhradenia do 
31.08.2020 sa bude postupovať podľa schvá-
lených Stanov Komory a uvedené považovať za 
opakované neuhradenie členského príspevku 
Komore (článok 7, bod 7.), s následným zánikom 
členstva 01.09.2019 v zmysle článku 5, bod 1, 
písm. f).

Krátka správa Komory č. 20/2020 – 
Výzvy prostredníctvom elektronických 
schránok ústredného portálu verejnej správy 
slovensko.sk
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 25.05.2020
Vážený člen KGaK,
Úrad vlády Slovenskej republiky aktivoval 01.07. 
2017 elektronické schránky na doručovanie 
všetkým právnickým osobám zapísaným v ob-
chodnom registri (obchodným spoločnostiam 
a družstvám) a od tohto dátumu im štátne orgá-
ny posielajú dokumenty len do nich.
Povinná aktivácia elektronických schránok sa 
nevzťahuje na fyzické osoby a fyzické osoby-pod-
nikateľov, ktorí si môžu aktivovať svoje schránky 
kedykoľvek dobrovoľne na stránke slovensko.sk.
V prípade, že je elektronická schránka aktivova-
ná na doručovanie, môžu do nej orgány verejnej 

moci doručovať poštu – elektronické úradné roz-
hodnutia. Elektronické správy a dokumenty sa 
môžu doručovať do schránky v režime obyčajné-
ho doručovania alebo doručovania do vlastných 
rúk. Osobitné predpisy ustanovujú, ktoré doku-
menty orgány verejnej moci doručujú do vlast-
ných rúk a ktoré nie.
Doručovanie do vlastných rúk s fi kciou doru-
čenia – pri doručovaní rozhodnutia do vlast-
ných rúk v zmysle zákona o e-Governmente sa 
uplatňuje fi kcia doručenia. Elektronická správa 
sa považuje za doručenú uplynutím úložnej le-
hoty alebo potvrdením doručenky. Ak nepríde 
k potvrdeniu doručenky počas úložnej lehoty 
(15 dní), po jej márnom uplynutí sa správa pova-
žuje za doručenú. Úložná lehota je 15 dní a začí-
na plynúť deň nasledujúci po dni, keď je správa 
prijatá do elektronickej schránky adresáta.
Predstavenstvo na svojom zasadaní 30.01.2020 
rozhodlo, aj z dôvodu zvýšenia poštových poplat-
kov, že KGaK ako orgán verejnej moci využije 
možnosť odosielania dôležitých dokumentov 
prostredníctvom elektronických schránok.
Pretože v týchto dňoch budú spracúvané výzvy 
pre členov, ktorí neuhradili členský príspevok 
a ktoré sú v režime doručovania do vlastných 
rúk, dovoľujeme si vás o odosielaní týmto spôso-
bom informovať. Členom, ktorí nemajú zriadenú 
a aktívnu schránku, bude výzva odoslaná štan-
dardným spôsobom prostredníctvom Slovenskej 
pošty.

Odborné podujatia na Slovensku

Termín konania
Usporiadateľ
a odborný garant

Názov podujatia a jeho forma Miesto konania Bodové hodnotenie

02. október 2020 KGaK
Ing. J. Hardoš Valné zhromaždenie KGaK

Banská Bystrica
Hotel Dixon 10

17. september 2020 KG SVF STU BA, KGaK
prof. Ing. A. Kopáčik, PhD.

A.G.K.2020
INŽINIERSKA GEODÉZIA
prípravný kurz pre uchádzačov o kvalifikačnú skúšku z inžinierskej 
geodézie
odborný seminár s možnou účasťou členov KGaK

Bratislava
Stavebná fakulta,
STU v Bratislave

10

zrušené KGaK
Ing. V. Stromček

28. slovenské geodetické dni
odborno-spoločenské podujatie

Žilina
Holiday Inn Žilina 10

Odborné podujatia v zahraničí

27. – 29. máj 2021 SGP, ČSGK, SSGK 26. medzinárodné
poľsko-česko-slovenské geodetické dni 

Poľsko
Lodž 10

03. – 04. február 2021 ČSGK, SSGK 14. medzinárodná konferencia GEODÉZIE A KARTOGRAFIE 
V DOPRAVE

Česká republika
Olomouc 10

Zmeny termínov konania odborných podujatí v roku 2020
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Správa predstavenstva o činnosti 
Komory geodetov a kartografov

Úvod

Táto správa zaznamenáva činnosť Komory od 
VZ konaného 05.04.2019 v Senci až po koniec 
mája 2020, keďže VZ pôvodne plánované na 
20.03.2020 v Banskej Bystrici, ako ani VZ posunu-
té na 22.05.2020, sa nemohlo uskutočniť z dôvodu 
mimoriadnych opatrení štátu – zákaz hromadných 
podujatí v súvislosti s koronakrízou. Po ukonče-
ní všetkých mimoriadnych protiepidemiologických 
opatrení štátu súvisiacich s hromadnými poduja-
tiami, ako aj obmedzeniami hotelových a konfe-
renčných služieb (dezinfekcie, 2-metrové rozstupy 
účastníkov, obmedzenie stravovania a pod.), pred-
stavenstvo Komory uvažuje o usporiadaní VZ ešte 
na jeseň roku 2020 na pôvodne plánovanom mies-
te – v Banskej Bystrici, v hoteli DIXON.

1.  Vyhodnotenie plnenia úloh 
z uznesenia VZ Komory v roku 
2019 v Senci

Na valnom zhromaždení v Senci členovia Komory 
prijali 10 uznesení – úloh pre predstavenstvo a os-
tatné orgány Komory. Všetky boli splnené.

Uvádzam prehľad uznesení:

VZ ukladá predstavenstvu:

1.  Publikovať materiály z VZ KGaK v periodiku 
KGaK Slovenský geodet a kartograf (SGaK) 
a na internetovej stránke KGaK.

 Termín: júl 2019 – splnené
2.  Prerokovať diskusné príspevky z VZ KGaK 

a zaujať k nim stanovisko.
 Termín: máj 2019 – splnené
3.  Pokračovať v organizovaní pracovných 

stretnutí členov KGaK na krajskej úrovni, mini-
málne jedenkrát v roku.

 Termín: priebežne – splnené (všetky regióny 
– ZA+TN, BB+NR, BA, TT, KE+PO)

4.  Napĺňať a vyhodnocovať úlohy vyplývajúce 
z dohôd o spolupráci, uzatvorených s partner-
skými organizáciami.

 Termín: budúce VZ – splnené
5.  Zabezpečiť prípravu a realizáciu 27. sloven-

ských geodetických dní v roku 2019.
 Termín: november 2019 Žilina – splnené

6.  Zabezpečiť účasť KGaK na práci a riadení FIG 
a CLGE.

 Termín: budúce VZ, splnené
7.  Napomáhať začleneniu odborných geo-

detických činností zo štátnej do súkromnej 
sféry na zlepšenie hospodárskej pozície geo-
deta na trhu práce.

 Termín: priebežne

Odborným komisiám:
8.  Vyhodnocovať, predkladať a presadzovať pri-

pomienky členov k právnym a technickým 
predpisom.

 Termín: priebežne, splnené

Ostatným orgánom KGaK:
9.  Vypracovať obsahový a časový plán práce na 

rok 2019.
 Termín: máj 2019, splnené
10. Pravidelne informovať členov Komory o svo-

jich aktivitách.
 Termín: priebežne, splnené

2. Stav členskej základne 
k 24.02.2020

– Počet aktívnych členov Komory k 24.02. 
2020 je 741 (oproti minulému roku viac o 9 čle-
nov).
– Posledné vydané oprávnenie má číslo 1 116 
(+17, v r. 2019 1 099). Pri založení v roku 
1996 mala Komora 485 členov. Počet aktívnych 
členov sa od založenia Komory zvýšil o 256 (celko-
vo +631 od vzniku Komory).
– Pozastavené členstvo má 205 členov (+0, v r. 
2019 205) z celkového doterajšieho počtu, vy-
čiarknutých bolo 29 (+1, v r. 2019 28), na vlast-
nú žiadosť vystúpilo 70 (+3, v r. 2019 67), od zalo-
ženia Komory zomrelo 71 (+4 oproti minulému ro-
ku) členov Komory. – Zo súčasného počtu členov 
je žien 129 (+4, 125), mužov 612 (+5, 607). Prie-
merný vek je 53,1 rokov (nárast o 0,4 roka, minulý 
rok 52,7 roka).
– Najstarším členom Komory je Ing. Rudolf Haga-
ra, Bratislava, 91 rokov.
Už tradične najväčší počet autorizovaných ge-
odetov je v Bratislavskom kraji, najmenší počet je 
v Banskobystrickom kraji. Táto situácia sa už mno-
ho rokov nemení.

Kraj/typ oprávnenia A B C Spolu
Zmena
2020 – 
2019

Bratislavský kraj 70 77 41 188 -2

Trnavský kraj 41 11 25 77 -1

Trenčiansky kraj 51 22 13 86 +1

Nitriansky kraj 41 9 23 73 0

Žilinský kraj 49 19 28 96 +4

Banskobystrický kraj 36 6 22 64 +2

Prešovský kraj 36 16 21 73 +2

Košický kraj 40 23 19 82 +3

Česká republika 0 2 0 2 0

SPOLU k 1.4.2019 364 185 192 741 +9

Zmena 
2020 – 2019

+9 +1 - 1 +9

 
 

3. Aktivity predstavenstva 
a ostatných orgánov Komory

– Predstavenstvo od posledného valného zhro-
maždenia zasadalo 6x (03.05.19, 13.06.19, 
19.09.19, 21.11.19, 30.01.20, 06.05.20 online vi-
deozasadnutie).
– Spoločné zasadnutie orgánov Komory a spo-
ločné zasadnutie orgánov Komory s vrcholnými 
predstaviteľmi ÚGKK SR je tradične raz za rok. 
Uskutočnilo sa 13. – 14. júna 2019 v Pstruši pri 
Zvolene.
– Ostatné orgány Komory, a to Disciplinárna ko-
misia pod vedením Ing. Jozefa Pobjeckého, Dozor-
ná rada pod vedením Ing. Vladimíra Vázala a Skú-
šobná a autorizačná komisia pod vedením prof. 
Alojza Kopáčika, zasadali samostatne podľa potre-
by. Z týchto komisií sú aj samostatné správy na VZ.

Redakčná rada časopisu Komory Slovenský 
geodet a kartograf pod vedením Ing. Štefana Luká-
ča zasadala 4-krát, odborné komisie (Katastrálna 
komisia a komisia pozemkových úprav, Komisia in-
žinierskej geo dézie, Ekonomická komisia, Legisla-
tívna rada komory) zasadali podľa potreby.
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3.1. Regionálni zástupcovia – regionálne 
stretnutia

Regionálne stretnutia sú dôležitou súčasťou živo-
ta Komory. Umožňujú jednoduchšiu a aktívnejšiu 
účasť členov komory na živote Komory a na riešení 
regionálnych problémov. Regionálne stretnutia sa 
pod vedením regionálnych zástupcov v uplynulom 
období (od VZ 2019 v Žiline) uskutočnili trocha ne-
tradične, s tým, že niektoré kraje sa spojili a uspo-
riadali RS spoločne:
–  RS Nitra + B. Bystrica – v Agroinštitúte v Nitre, 
29.11.2019, Ing. Martin Ondriáš + Ing. Martina 
Bušniaková,
–  RS Trenčín + Žilina – v OC Max v Trenčíne 
3.12.2019, Ing. Anna Holá + Ing. Vladimír Stromček,
–  RS Bratislava– v hoteli Holiday Inn v Bratislave, 
16.12.2019, Ing. Jozef Pobjecký,
– RS Trnava – v zasadačke OÚ-KO, 25.2. 2020, Ing. 
Jozef Piroha,
– RS Prešov + Košice– v Kaštieli Fričovce 
27.2.2020, Ing. Peter Repáň, Ing. Andrej Gargalovič.

Na pozvanie regionálnych zástupcov sa na kaž-
dom RS zúčastnil aj predseda Komory ako hosť, 
s prezentáciou vybraných aktivít Komory a s aktív-
nou účasťou na diskusii.

Treba konštatovať, že všade bola bohatá účasť 
(priemerne sa zúčastnilo vždy okolo 75 % členov 
z regiónu), zaujímavá diskusia, riešili sa miestne aj 
všeobecné problémy v KN, na KO OÚ, v inžinierskej 
geodézii a pod. Na niektorých RS sa podarilo za-
bezpečiť aj účasť zástupcov KO OÚ. Podrobnejšie 
informácie možno nájsť v zápisniciach z RS.

3.2. Ďalšie aktivity predstavenstva 
a kancelárie Komory:

Okrem pravidelných zasadnutí orgánov Komory 
bolo potrebné medzi zasadnutiami riešiť mnohé 
ďalšie úlohy, ako ad hoc otázky a podnety členov, 
otázky tretích osôb a inštitúcií, žiadosti o odborné 
stanoviská, ako aj rôzne zmeny v legislatíve, ktoré 
mali vplyv na bežnú činnosť Komory, a pod. Aktivi-

ty predstavenstva, ale aj ostatných orgánov Komo-
ry boli bohaté napriek tomu, že funkcionári nie sú 
zamestnancami Komory, ale všetku činnosť pre Ko-
moru vykonávajú vo svojom voľnom čase.

Tieto aktivity predstavenstva a kancelárie 
v uplynulom období uvádzame ďalej len heslovite:
–  Vyhodnotenie podnetov členov a uznesení 
z VZ.
–  28 krátkych správ členom Komory v r.  2019 + 
20 správ za prvých 5 mesiacov roku 2020.
–  Odber noriem na rok 2019 – 2020: 288 prihláse-
ných (240, oproti obdobiu 2018/2019 +48), 58 no-
riem, za 13,80 € (pokles zo 17 €).
–  12.04.19: Informácia pre členov – Podrobné 
rozpracovanie podmienok vstupu na cudzie nehnu-
teľnosti (cez právnu kanceláriu).
–  15.04.19: Stanovisko právnej kancelárie k za-
radeniu GaK služieb do príslušnej kategórie z hľa-
diska zdravotného rizika.
–  22.05.19: Farba pečiatky – dotaz člena.
–  28.05.19: Výzva členom na formuláciu otázok 
ku KN na Úrad.
–  20.06.19: Informácia členom a zaslanie pre-
zentácie Úradu ku GP v elektronickej forme.
–  18.07.19: Nová povinnosť pre užívateľov noriem 
STN – žiadať súhlas od ÚNMS s citovaním noriem, 
okrem iného aj v technických elaborátoch. Komora 
získala generálny súhlas od ÚNMS pre odoberané 
normy, čiže tí, čo sú v zozname Komory pre odber 
týchto 58 noriem, nebudú musieť žiadať súhlas pre 
ktorúkoľvek citovanú normu z tohto zoznamu.
–  19.08.19: Riešenie premlčacích lehôt vo vzťahu 
ku geodetovi – vyžiadané stanovisko právnej kance-
lárie rozoslané členom – 2 formy premlčacích lehôt:
Preklúzia: sporný vzťah geodet a inštitúcia – napr. 
Komora, Úrad (právny nárok zaniká uplynutím le-
hoty).
Premlčacia lehota: vzťah geodet – súkromný zá-
kazník, poisťovňa a pod. Právny nárok tiež zaniká, 
ale povinný (napr. geodet) sa musí na súde preml-
čacej lehoty dovolať. Ak sa neodvolá na uplynutie 
premlčacej lehoty, súd uplynutie premlčacej leho-
ty neberie do úvahy a odsúdi povinného na náhra-
du škody.

–  23.09.19: Posúdenie uznesenia Najvyššieho 
súdu SR k sporu Sociálnej poisťovne (SP) a lekárov 
– možná využiteľnosť pre AGaK. Akékoľvek slobod-
né povolanie zapísané v zozname nejakej komory 
alebo inštitúcie, nemusí byť zároveň aj samostatne 
zárobkovo činnou osobou (SZČO) a SP jej nemô-
že bez skúmania jej príjmu cez daňový úrad vyrúbiť 
odvody do SP.
–  01.10.19: Druhý dotazník o BIM z BIM asociácie 
Slovenska, v ktorom BIM asociácia vyčísli zvlášť aj 
geodetov využívajúcich BIM.
–  09.10.19: Odpovede úradu na 57 otázok AGaK 
ku KN.
–  23.10.19: Povinnosti PO – zápis konečného uží-
vateľa výhod (KUV) do Obchodného registra SR 
do 31.12.2019 (sankcie do 3 310 €). Tu netreba 
využívať služby „oprávnených osôb“ (advokáti, no-
tári a pod.), u ktorých poplatky predstavujú rádo-
vo 500 – 600 € ročne. Netýka sa to PO a FO už 
zapísaných v Registri partnerov verejného sektora 
(zák. č. 315/206), čiže fi riem, ktoré sa zúčastňujú 
na verejných súťažiach pre štátny a verejný sektor.
–  04.11.19: Priestupok pri vyznačení vytýčeného 
bodu hranice sprejom. Stanovisko právnej kancelá-
rie.
–  05.11.19: Zápis oprávnenia AGaK do Zoznamu 
dôveryhodných služieb na NBÚ pod č. 1214.
–  11.12.19: Príprava a zaslanie listu Komory na 
MV SR k adresným bodom (Ing. M. Bušniaková).

Zasadnutie orgánov KGaK v Pstruši

Zasadnutie 
orgánov KGaK 
v Pstruši
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– 07.01.2020: Neuhrádzanie faktúr. Postup pri vy-
máhaní splatnej pohľadávky. Vyjadrenie právnej 
kancelárie.
–  17.02.2020: Oznam o konaní kurzu k AGaK na 
SvF STU 26.05.2020 (pre koronakrízu sa neusku-
točnil).
–  19.02.2020: Upozornenie členov na Usmer-
nenie úradu č. 5/2020 – Dodatok č. 2 k USM 
č. 10/2013 (zrušenie potreby číselného určovania 
lomov. bodov zvyškových parciel v nečíselných VKM 
ak parcela nemá LV).
–  08.04.2020: Informácia pre členov – materiál 
právnej kancelárie k zmenám v zákonníku práce 
v súvislosti s koronakrízou.

 

3.3. Odborné stanoviská a vyjadrenia 
Komory:

–  20.06.2019: Otázka zákazníka k spôsobu vy-
hotovenia GP na pamätník.
–  24.10.2019: Vyjadrenie Komory pre SubTerra 
ČR k platnosti ekvivalentu oprávnenia AGaK pre 
účely VS na území Slovenska – české oprávnenie 
na území SR neplatí.
–  20.11.2019: Vyjadrenie Komory k neprimerane 
nízkym cenám (prakticky nulovým) vo VS na GaK 
práce pre RO SPF.
–  05.03.2020: Druhé vyjadrenie Komory k nepri-
merane nízkym cenám (prakticky nulovým) Vo VS 
na GaK práce pre RO SPF po námietkach a opätov-
nom vyhodnotení ponúk, kde obstarávateľ protizá-
konne znova akceptoval aj nulové ceny.
–  07.04.2020: List Komory na Ministerstvo vnút-
ra SR s otázkou platnosti mimoriadnych opatrení 
proti koronavírusu na OÚ – katastrálnych odbo-
roch pre geodetov.
–  20.04.2020: Informácia členovi Komory k pou-
žitiu amerického štandardu BOMA 2010 na mera-
nie plôch kancelárskych priestorov.
–  21.04.2020: Vyjadrenie Komory pre člena 
k pripoisteniu PO k hromadnej poistnej zmluve 
AGaK.
–  12.05.2020: Vyjadrenie Komory pre člena 
k sprístupňovaniu geodetickej dokumentácie z OÚ 
– katastrálnych odborov, prípadne iných štátnych 
inštitúcií, podľa Infozákona č. 211/2000 Z. z. tre-
tím osobám. Pokiaľ bola geodetická dokumentácia 
vyhotovená a platená na základe objednávky ne-
povinnej osoby v zmysle Infozákona (zjednoduše-
ne povedané súkromnej osoby alebo neštátnej in-
štitúcie či fi rmy), geodetická dokumentácia, ako aj 
údaje o jej vyhotoviteľovi môžu byť poskytnuté tre-
tej osobe len na základe písomného súhlasu vyho-
toviteľa. Neposkytnutie vyjadrenia vyhotoviteľa (sú-
hlas, resp. nesúhlas) v určenej lehote sa považuje 
za súhlas.
–  12.05.2020: Vyjadrenie Komory pre člena 
k platnosti noriem v cudzom jazyku na území SR 
(spracoval prof. Ing. A. Kopáčik, PhD.).

–  28.05.2020: Odborné stanovisko Komory 
k žiadosti ÚVO o spoluprácu– napadnutie požado-
vanej praxe AGaK účastníkom súťaže v súťažných 
podkladoch pre tím stavebného dozoru vo VS na 
výstavbu rýchlostnej cesty „R4 Prešov – severný 
obchvat“ a „R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce 
(úsek Mýtna – Tomášovce)“.

3.4. Aktivity Komory v spolupráci 
s ostatnými profesijnými organizáciami 
z nášho odboru

–  16.04.2019: Podpora a účasť Komory na kon-
ferencii „Ako ďalej s pozemkovými úpravami“ pod 
záštitou a s účasťou ministerky pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) Ing. Gabriely Ma-
tečnej v hoteli Devín v Bratislave.
–  22.08.2019: Spoločné vyhlásenie a tlačová 
správa stavovských organizácií (KPÚ, ZZGK, KGaK, 
SSGK) k „Návrhu opatrení na urýchlené vykonanie 
pozemkových úprav v SR“ schválených vládou SR.
–  13.01.2020: Spoločné vyhlásenie KPÚ, ZZGK, 
KGaK, SSGK a tlačová konferencia k nepodpísaniu 
novely zákona o PÚ prezidentkou SR.
–  17.04.2020: Stretnutie zástupcov KPÚ, ZZGK 
a KGaK s novým vedením MPRV SR (štátnym tajom-
níkom ministerstva zodpovedného za PÚ Ing. Mar-
tinom Feckom a generálnym riaditeľom sekcie PÚ 
Ing. Andrejom Vašekom). Predmetom stretnutia bo-
la ponuka na odbornú spoluprácu stavovských or-
ganizácií s ministerstvom, informácie o zámeroch 
ministerstva v oblasti PÚ, prísľub zaradenia PÚ do 
programového vyhlásenia novej vlády. Za KGaK sa 
na stretnutí zúčastnil Ing. Peter Repáň, podpredseda 
KGaK a predseda subkomisie KGaK pre PÚ.

4.  Medzinárodná spolupráca

Komora je dlhoročným členom FIG (od r. 1998) a ak-
tívne sa zúčastňuje na jej zasadnutiach.

Komora zároveň od r. 1999 zastupuje Slovensko 
v celoeurópskej organizácii geodetov CLGE (Comité 
de Liaison des Géomètres Européens – Rada európ-
skych geodetov). CLGE nezdružuje členské asociácie 
ako FIG, ale priamo štáty. V CLGE je dnes zastúpe-
ných 40 štátov Európy vrátane Ruska a Turecka, kto-
ré sú reprezentované najväčšími profesijnými združe-
niami geodetov alebo inštitúciami z daného štátu.

WW a VZ FIG sa uskutočnilo 21. – 26.04. 
2019 v Hanoji, Vietnam. Za Komoru sa na rokova-
niach zúčastnil Ing. J. Hardoš. 

V roku 2020 bolo VZ FIG plánované a organi-
začne pripravené na 10.– 15. mája v Amsterdame. 
Pre pandémiu koronavírusu bolo vedenie FIG núte-
né tohtoročný pracovný týždeň a VZ zrušiť. Najbližší 
pracovný týždeň a VZ sa uskutoční až v r. 2021 na 
pôvodne plánovanom mieste v Amsterdame.

Európska geodetická konferencia a jesenné VZ 
CLGE sa konalo 26. – 28.09. 2019 v Istanbule, Tu-
recko.
–  Hlavná téma: Profesijná etika a Stratégia CLGE 
na najbližšie roky.
–  Prvé výsledky dotazníka „Európske požiadavky 
na katastrálnych inžinierov a ich aktivity“, odpove-
de zo 43 krajín na 67 otázok, k defi nícii licencova-
ného geodeta v katastri, katastrálne autority, fun-
govanie profesijných asociácii, licenčné orgány, 
kontrolné orgány, CPD, povinné poistenie, discipli-
nárna právomoc, počty FO a PO a pod. Ide o aktua-
lizáciu reportu CLGE z r. 2007. Z dotazníka v naj-
bližšej budúcnosti vznikne analýza stavu našej pro-
fesie v Európe.

VZ FIG Hanoj
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Za Komoru a SR sa na rokovaní zúčastnili Ing. 
Ján Hardoš a Ing. Peter Repáň.

Ing. Repáň bol zároveň predstavený ako nový 
delegát za Komoru a SR a nahradí doterajšieho dl-
horočného delegáta Ing. Hardoša. 

Jarné VZ CLGE malo byť v termíne 02. – 
05.04.2020 v Skopje, v Severnom Macedónsku.

Pre pandémiu koronavírusu vedenie CLGE bolo 
nútené toto VZ zrušiť.

5. Legislatíva

Námety k novelizácii zákona o geodézii 
a kartografi i

Skúšobná a autorizačná komisia Komory pripravila 
aktualizované znenie § 6 vybrané činnosti.
Po schválení predstavenstvom komory 19.9.2019 
bol tento námet zaslaný na ÚGKK SR pre prípad no-
velizácie zákona o geodézii a kartografi i.

Príprava nového stavebného zákona

Od roku 2018 sa Komora aktívne zúčastňovala na 
príprave novej stavebnej legislatívy. V priebehu ro-
kov 2018 a 2019 sa zástupcovia Komory (Ing. Har-

doš a prof. Kopáčik). zúčastňovali na pracovných 
rokovaniach v pracovnej skupine MDaV SR k ná-
vrhom 2 nových samostatných zákonov – zákona 
o územnom plánovaní a zákona o výstavbe, kde sa 
snažili presadiť lepšie postavenie geo detov a karto-
grafov v stavebnom procese. Uskutočnili sa 4 za-
sadania pracovnej skupiny na ministerstve, Komo-
ra poslala 3x písomné pripomienky k neustále sa 
meniacemu zneniu zákonov, 1x absolvovala aj bi-
laterálne rokovanie na MDaV SR so štátnym tajom-
níkom. V roku 2019 prebehlo aj medzirezortné pri-
pomienkové konanie (v MPK bolo vyše 2 000 pri-
pomienok) a aj rozporové konania. Koncom roka 
2019 to predchádzajúca vláda odmietla preroko-
vať a posunúť do parlamentu, pretože by sa to vraj 
nestihlo v parlamente prerokovať do konca voleb-
ného obdobia v marci 2020. Uvidíme, ako sa no-
vá vláda postaví k už viac menej pripravenej novej 
stavebnej legislatíve. Bola by škoda začať úplne od 
začiatku.

Návrh nového zákona o Komore geo detov 
a kartografov

Komora po dohode s ÚGKK SR pripravila prvý ná-
vrh na koniec októbra 2018. Prvé zasadnutie s Úra-
dom sa konalo 19.02.2019. Do 16.08.2019 Komo-

ra s Úradom absolvovala spolu 7 rokovaní. Okrem 
samotného znenia nového zákona sú pripravené 
už aj dôvodové správy. Na jeseň 2019 zostalo pri-
praviť doložky vplyvov. Tie by sa však v patričných 
inštitúciách nestihli prerokovať tak, aby nový zákon 
bol posunutý na ďalšie legislatívne konanie do za-
čiatku novembra 2019 (schválenie doložiek vply-
vov, MPK, Tripartita, Legislatívna rada vlády, vlá-
da, parlament) a schváliť do konca volebného ob-
dobia predchádzajúcej vlády. Ďalšie konanie v roku 
2020 zastavila koronakríza. Je však veľká šanca, 
že zákon nebude len iniciatívnym návrhom Úradu, 
ale že bude zaradený prostredníctvom ÚGKK SR 
do legislatívneho plánu novej vlády na rok 2021.

Sú tri hlavné oblasti zmien a doplnení v novom 
zákone: logickejšie usporiadanie paragrafov, dopl-
nenie spôsobu výkonu AGaK, doplnenie ustanove-
ní o hosťujúcich AGaK, spresnenie disciplinárneho 
konania.

Vážení členovia Komory, dovoľte mi na záver 
tejto správy vysloviť želanie a presvedčenie, že ko-
ronakríza čoskoro pominie a že sa budeme môcť 
osobne stretávať a pracovať v normálnom režime.

Ing. Ján Hardoš

predseda predstavenstva KGaK

Správa o činnosti Skúšobnej a autorizačnej komisie KGaK

Členovia SAK KGaK
 
Prof. Ing. A. Kopáčik PhD. – predseda,
Ing. Štefan Lukáč – podpredseda,
Ing. Ján Bielik, Ing. Milan Dzúr-Gejdoš, PhD., Ing. Karol Ďungel, 
Ing. Jozef Kožár.

Na zasadaniach SAK KGaK sa za DR KGaK zúčastňovala Ing. R. Šrámková. 
Na skúšky bol za ÚGKK SR nominovaný Ing. Branislav Droščák, PhD.

Harmonogram zasadaní SAK KGaK v r. 2019

1.  zasadanie delegovaných členov SAK KGaK: marec 2019, miesto: 
Bratislava, KGaK

2.  spoločné zasadanie orgánov KGaK: 13. a 14.06.2019 miesto: Pstruša
3.  zasadanie delegovaných členov SAK KGaK: október 2019, miesto: 

Bratislava, KGaK
4.  zasadanie SAK KGaK: november 2019, miesto: Bratislava, KGaK
5.  rokovanie cez e-prostredie: január, február 2020.

VZ FIG Hanoj
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Správa o činnosti Disciplinárnej komisie KGaK

Disciplinárna komisia pracovala v rovnakom zlože-
ní ako v minulom roku.

Uskutočnili sa 3 zasadania v roku 2019, 1 za-
sadanie v roku 2020 a ďalšie zasadanie, plánova-
né na 12.03.2020, na ktoré boli pozvaní 4 členo-
via na pohovor, sa pre pandémiu muselo odložiť na 
neurčito.

Na zasadaniach sa pravidelne zúčastňoval aj 
člen dozornej rady (DR) Ing. V. Nechuta.

Riešilo sa spolu 22 podnetov. Na porovnanie 
s rokom 2018, v ktorom je evidovaných 30 poda-
ní, je to pokles o cca 25 %. V tomto roku máme už 
9 nových podaní za prvé 3 mesiace.

Rok 2019

Inžinierskej geodézie sa týkali 4 podania. V jednom 
prípade išlo o spor presahu strechy ku susedovi. 2x 
išlo o vytýčenie stavby – kvalita spracovania VN a jed-
no podanie sa týka sporu dvoch obchodných partne-
rov, v ktorom geodet vykonal kontrolné meranie.

V jednom prípade bolo uložené písomné napo-
menutie.

Pri ostatných podaniach prevažujú práce v ka-
tastri nehnuteľností. V 10 prípadoch išlo o spraco-
vanie geometrického plánu, v 12 prípadoch to bolo 
vytýčenie hranice. Stále v podnetoch rezonuje ne-

oprávnený vstup na pozemok. Geodet a kartograf 
má právo vstupu a vjazdu na pozemok, ale až po 
predchádzajúcom upozornení, resp. oboznámení 
vlastníka pozemku. Práve na toto geodeti akoby 
stále zabúdajú, resp. podceňujú túto skutočnosť. 
Žiada sa dôrazne upozorniť, že hranica je spoločná 
pre objednávateľa vytyčovacích prác, ako aj pre su-
seda. Znamená to teda priamo upozorniť (vhodnou 
formou, napr. písomne alebo telefonicky) vlastníka 
susednej parcely o vykonávaní prác, nie prostred-
níctvom objednávateľa. Pretože práve takáto forma 
nevyvoláva prípadný spor o hranicu ešte pred za-
čiatkom geodetických prác. Geodet je ten, kto vie 
odborne, ale vhodnou formou vysvetliť a zdôvodniť 
priebeh hranice.

Ďalšie podnety môžeme zatriediť ako INÉ. Išlo o fal-
šovanie pečiatky, (dvojnásobné anonymné poda-
nie), ktoré geodet nepotvrdil. Podnety na nečlenov 
KGaK (3) a jedna sťažnosť priamo na suseda.
8 podaní sme dostali elektronickou poštou.
1 podanie z okresnej prokuratúry.
7 podaní sme postúpili OKI ÚGKK.
2 podania z roku 2018 ešte nie sú uzavreté.
3 podania z roku 2019 nie sú.

S pozvánkou na VZ 2019 bol všetkým členom za-
slaný zápočtový list sústavného vzdelávania s bo-

dovým hodnotením dosiahnutým za roky 2017, 
2018 a 2019. Zápočtový list si treba skontrolovať 
a prípadne doplniť do kancelárie Komory neevido-
vané aktivity Komorou. V roku 2020 bude teda na-
sledovať vyhodnotenie tohto 3-ročného obdobia. 
Je na mieste uviesť, že DK neurčuje pravidlá sú-
stavného vzdelávania, ale s kanceláriou KGaK sle-
duje ich dodržiavanie.

Disciplinárna komisia sa pri podaniach naďalej 
snaží jednotlivé prípady riešiť a rozhodovať s dô-
razom na odstraňovanie dôsledkov pochybení čle-
nov KGaK, ktorých k tomu v rámci konania pria-
mo zaväzuje. Plnú zodpovednosť za kvalitu výko-
nu geodetických a kartografi ckých prác nesie vždy 
AGaK, nie vyhotoviteľ týchto prác.

Tento rok končí práca Disciplinárnej komisie v tom-
to zložení, keďže sa budú konať nové voľby. Týmto 
by som chcel vyzvať všetkých členov KGaK, ak ma-
jú k práci DK pripomienky, námety alebo podnety, 
aby ich poslali do kancelárie KGaK. Či v nasledujú-
cich mesiacoch alebo aj neskôr. Určite by mohli byť 
prínosom v činnosti už novej DK.

Ing. Jozef Pobjecký

predseda DK KGaK

Plnenie úloh a činností
 
Marec 2019 – SAK KGaK:

–  prerokovala a schválila výročnú správu SAK 
KGaK za rok 2018, 

–  skontrolovala prihlášky na jarný termín skúšok 
– počet záujemcov 2, prihlásených 0, rozhodla 
o uskutočnení skúšok v jesennom termíne 
2019, 

–  prerokovala podklady na VZ KGK – novelizácia 
dokumentov KGaK, 

–  príprava konferencie IPG 2019.

13. a 14.06.2019 – spoločné zasadanie orgánov 
KGaK, SAK KGaK:

–  prerokovala a schválila plán činnosti SAK KGaK 
na rok 2019,

–  prerokovala materiály z rokovania P-KGaK,
–  prerokovala uznesenia VZ KGaK a zapracovala 

relevantné uznesenia do svojho plánu činnosti,
–  prerokovala materiály z rokovania VZ KGaK,
–  prerokovala závery z konferencie IPG 2019.

Október 2019 – delegovaní členovia SAK KGaK:

–  skontrolovala došlé prihlášky na jesenný 
termín 2019 kvalifi kačných skúšok, 

–  pripravila podklady pre pozvanie uchádzačov 
na kvalifi kačné skúšky.

November 2019 – SAK KGaK:

–  kvalifi kačné skúšky v jesennom termíne 
r. 2019 sa uskutočnili 28.11.2019, na skúšky 
bolo pozvaných 5 uchádzačov, skúšku 
úspešne absolvovali 5 uchádzači, 

–  vyhodnotenie kvalifi kačných skúšok, 
–  určila termín uzávierky prihlášok na skúšky 

na 31.03.2020, 
–  prerokovala materiály z rokovania P-KGaK, 
–  prerokovala podklady na VZ 2020.

Január, február 2020 – SAK KGaK:

–  vykonala kontrolu došlých prihlášok, 
–  prerokovala materiály z rokovania P-KGaK, 
–  prerokovala správu SAK KGaK za rok 2019.

Podiel SAK KGaK na tvorbe legislatívy, 
metodických materiálov a vzdelávania členov

Členovia SAK KGaK vypracovali pripomienky k no-
vele zákona č. 215/1995 o geodézii a kartogra-
fi i v znení neskorších predpisov a zúčastnili sa na 
tvorbe nového návrhu zákona č. 216/1995 o Ko-
more geodetov a kartografov.

SAK KGaK pripravila v spolupráci s Katedrou geo-
dézie SvF STU v Bratislave jednodňovú konferen-
ciu IPG 2019. Na konferencii sa zúčastnilo vy-
še 60 účastníkov, väčšinou členov KGaK. Závery 
z konferencie a vybrané príspevky boli publikované 
v SGaK a postúpené na ÚGKK SR, MO SR, NBÚ SR 
a ďalšie relevantné inštitúcie. Na základe podnetu 
formulovaného na konferencii bola zriadená ÚGKK 
SR pracovná skupina na riešenie situácie súvisia-
cej s využívaním RPAS. Na konferencii bola prvý-
krát prezentovaná koncepcia zápisu stavieb do KN 
včítane ich viacrozmernej štruktúry.

Členovia komisie sa podieľali na príprave nového 
zákona o územnom plánovaní a zákona o staveb-
nom poriadku. Zúčastnili sa na prerokovaní zásad-
ných pripomienok na MDV SR.

Členovia komisie sa aktívne zapájajú do činnosti 
Terminologickej komisie ÚGKK SR.

Pripravili: členovia SAK KGaK

Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.

predseda SAK KGaK



slovenský geodet a kartograf   2|202036

Správa o hospodárení KGaK v roku 2019

Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2018 
bol spracovaný audítorskou spoločnosťou SISA au-
diting, spol. s r.o. 17.12.2019.
Účtovná závierka za rok 2018 poskytuje pravdi-
vý a verný obraz fi nančnej situácie KGaK k 31.12. 
2018 a výsledok jej hospodárenia je v súlade so 
zákonom o účtovníctve.
Keďže Komora nie je podnikateľským subjektom, 
treba získané údaje v rámci účtovnej závierky roz-
čleňovať podľa toho, ako sa podieľajú na daňových 
a nedaňových činnostiach.

Výnosy v roku 2019

Činnosť podnikateľská zdaňovaná (tržby z pre-
daja služieb – reklama, príspevky na SGD): 
25 523,72 eur

Činnosť hlavná nezdaňovaná (členské príspevky, 
vložné na SGD, semináre, poistenie členov, penále, 
poplatky za kvalifi kačné skúšky): 198 974,87 eur

Spolu: 224 498,59 eur
 
Náklady v roku 2019

Činnosť podnikateľská zdaňovaná (N s cestovaním 
na FIG, CLGE, N na časopis s prepojením na rekla-
mu, N na poštovné, výrobu bannerov a priestoru 
pre SGD, prenájom, N DK spojené s vystavením po-
kút): 31 245,02 eur

Činnosť hlavná nezdaňovaná: 209 784,28 eur

Spolu: 241 029,30 eur

Daňové priznanie

Komora geodetov a kartografov je v zmysle zákona 
o dani z príjmov daňovník, ktorý nie je založený ale-
bo zriadený na podnikanie. Táto osobitosť spočíva 
vo vymedzení príjmov, ktoré sú v tomto okruhu da-
ňovníkov zdaňované. Predmetom dane podľa § 12, 
ods. 2 sú príjmy z činnosti, ktorými je dosiahnutý 
zisk. Medzi ne patria aj členské príspevky predsta-
vujúce príjem, ktorý je síce predmetom dane, ale 
podľa § 13, bod 2 ods. b) je tento príjem od dane 
oslobodený.

Hospodársky výsledok

Výsledok hospodárenia pred zdanením: 
-16 530,71 eur
– položky zvyšujúce výsledok hospodárenia – 

výdavky, ktoré nie sú daňovými výdavkami: 
209 784,28 eur

– položky znižujúce výsledok hospodárenia – 
príjmy, ktoré nie sú predmetom dane podľa 
§ 12 ods. 7: 198 974,87 eur

– základ dane: -5 721,3 eur
– daň: 0,- Eur
 
Rozpočet KGaK 

– plánovaná strata v rozpočte na rok 2019, ktorú 
bolo možné pokryť výnosmi: - 41 282,24 eur

– Porovnanie V a N v rozpočte pre rok 2019: 
- 21 092,75 eur 

– Ušetrené: 20 189,49 eur

Slovenské geodetické dni (SGD)

SGD nie sú fi nancované z členských príspevkov, 
ale len z príjmov geodní, ktoré tvoria vložné od 
účastníkov, sponzorov a vystavovateľov. V zmysle 
uvedeného nie sú súčasťou rozpočtu KGaK.

V roku 2019 na základe problémov pri orga-
nizácii v Banskej Bystrici a obmedzených mož-
nostiach ubytovania a aj na základe podnetov od 
členov Komory organizační garanti spolu s pred-
stavenstvom Komory rozhodli o zmene miesta 
ich konania v osvedčenom mieste v Žiline. Počet 
účastníkov bol podobný ako v Banskej Bystrici, 
492. Pristúpilo sa k zvýšeniu vložného o 5 eur aj 
z dôvodu, že po preverení vložného iných význam-
ných odborných podujatí v SR aj ČR, je výška vlož-
ného cca 30 eur/deň jednoznačne najnižšia. Poďa-
kovanie patrí sponzorskej podpore 21 fi rmám.
 
Defi novanie nákladov z rozpočtu určených 
členom KGaK 
KGaK sa fi nančne podieľala na nasledujúcich pro-
duktoch a akciách pre členov KGaK a študentov:
– výroba pečiatok pre členov KGaK,
– právne poradenstvo,
– organizácia regionálnych stretnutí,
– organizácia valného zhromaždenia v Senci,
– podiel KGaK na vydávaní bulletinu SGaK,
– poistenie členov KGaK,
– podiel na organizácii odbornej konferencie Ako 

ďalej PÚ.
Celkovo 64 587,24 eur.
 
Ing. Ingrid Geisseová

tajomníčka KGaK

Percentuálne a grafi cké vyjadrenie nákladov KGaK – graf 
V percentuálnom vyjadrení sú aktivity pre členov Komory vo výške 35 % z celkových nákladov.

35 % Aktivity pre členov 

13 % Kancelária Komory 

23 % Mzdy zamestnancov 
15 % Orgány KGaK

4 % Ad hoc komisie

5 % Medzinárodné aktivity

1 % Rôzne
4 % Časopis
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Revízna správa Dozornej rady KGaK
za obdobie 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

Dozorná rada Komory geodetov a kartografov (DR) 
predkladá Revíznu správu za obdobie 01.01.2019 
– 31.12.2019. Pôvodne bola správa určená pre 
valné zhromaždenie KGaK, ktoré sa malo konať 
20.03.2020 v Banskej Bystrici.

Činnosť dozornej rady

DR ako kontrolný orgán Komory riadi svoju činnosť 
Zákonom o komore geodetov a kartografov, Stano-
vami komory a Štatútom dozornej rady. Hlavnými 
úlohami DR v zmysle týchto dokumentov je:
– Kontrola plnenia uznesení valného zhromažde-

nia (VZ).
– Dohliadať na výkon pôsobnosti ostatných orgá-

nov.
– Kontrola hospodárenia s fi nančnými prostried-

kami a previerka ročnej účtovnej závierky.

DR sa na zasadaniach riadila vypracovaným plá-
nom činnosti a v hodnotenom období zasadala 
4-krát:
–  jún 2019 Vígľaš 
–  december 2019 Zvolen 
–  december 2019 internet 
–  marec 2020 Bratislava 

DR každý štvrťrok vykonala kontrolu hospodáre-
nia a posúdenie čerpania fi nančných prostriedkov 
v súlade s rozpočtom. Skutočnosti zistené kontro-
lou sa uvádzajú v príslušných správach. O výsled-
koch kontroly je informované predstavenstvo a os-
tatné orgány Komory.
Činnosť orgánov Komory kontrolovala DR prostred-
níctvom účasti poverených členov DR na ich zasad-
nutiach a kontrolou súvisiacich dokumentov.

Kontrola plnenia uznesenia VZ 2019 v Senci

VZ v Senci uložilo predstavenstvu, orgánom Komo-
ry, odborným komisiám, ale aj členom Komory spo-
lu 15 úloh. O ich plnení informoval predseda pred-
stavenstva a predsedovia orgánov Komory.
– Predstavenstvo 7 úloh
– Odborným komisiám 1 úlohu
– Ostatným orgánom Komory 2 úlohy
– Členom Komory 3 úlohy 

DR skontrolovala plnenie uznesení VZ a priš-
la k zisteniu, že všetky uznesenia uložené na VZ 
2019 v Senci boli splnené.

Kontrola činnosti predstavenstva

Predstavenstvo v uplynulom období zasadalo 
6-krát a riešilo úlohy spojené s bežným chodom 
Komory, ako aj otázky vysoko odborné. Predsta-
venstvo pracuje spoľahlivo, zverené úlohy plnilo 
svedomite a bez prieťahov.

Kontrola činnosti Skúšobnej a autorizačnej 
komisie

DR vykonáva kontrolu činnosti Skúšobnej a autori-
začnej komisie prostredníctvom svojej členky Ing. 
Šrámkovej. SAK si plní svoje povinnosti zodpoved-
ne nielen v rozsahu Skúšobného a autorizačného 
poriadku, ale aj nad jeho rámec.

Kontrola činnosti Disciplinárnej komisie

Činnosť DK podrobne sleduje člen DR Ing. Nechu-
ta, ktorý sa zúčastňuje ich zasadaní. DK pristupuje 
k riešeniu sťažností konštruktívne a citlivo. Nerieši 
len represívnu stránku veci, ale svojou prácou sa 
snaží pozdvihovať renomé našej profesie.

Posúdenie čerpania rozpočtu Komory 
a kontrola hospodárenia s fi nančnými 
prostriedkami

Podrobné čísla o čerpaní rozpočtu nebudem uvá-
dzať, pretože sú predmetom inej správy. Pre rok 
2019 bol rozpočet zostavený ako defi citný s plá-
novaným schodkom – 41 282,24 €. V roku 
2019 sme dosiahli nižšie náklady a zároveň aj vyš-
šie výnosy ako sme plánovali, a tak schodok je na-
koniec iba – 21 092,75 €. Výsledok je ten, že v ro-
ku 2019 sme hospodárili o 20 189,49 € lepšie ako 
sme predpokladali.

Plánovaný rozpočet bol prekročený v 13 polož-
kách. K významnému prekročeniu (nad 500 €) do-
šlo v nasledujúcich položkách:
– Nákup kancelárskej techniky 328,49 %

prekročenie o 2 284, 49 €

– Legislatívna rada Komory 206,05% 
prekročenie o 2 157,12 €

– Činnosť GLCE 124,43% 
prekročenie o 811,21 €

Priemerne sme čerpali náklady na 94,54 %. Našli 
sa však aj tri rozpočtové položky, z ktorých sa vô-
bec nečerpalo.

DR odporúča zostaviť rozpočet na nasledujúce ob-
dobie tak, aby nedochádzalo k významnému pre-
kračovaniu (čerpaniu) plánovaných položiek.
Vzhľadom na to, že fi nančná rezerva sa postupne 
míňa, odporúčame vykonať príslušné opatrenia 
tak, aby mohol byť rozpočet zostavovaný ako vy-
rovnaný.
Z uvedených čísiel vidno, že Komora pristupuje 
k zostavovaniu rozpočtu a hospodáreniu so zvere-
nými fi nančnými prostriedkami zodpovedne.

Revízia ročnej účtovnej závierky

Dozorná rada vykonala revíziu účtovnej závierky, 
ktorá obsahuje súvahu zostavenú k 31. 12. 2019, 
súvisiaci výkaz ziskov a strát, poznámky obsahujú-
ce prehľad významných účtovných zásad a metód 
a konštatuje že závierka poskytuje pravdivý a verný 
obraz fi nančnej situácie KGaK k 31. 12. 2019 a vý-
sledkov jej hospodárenia za rok 2019.
Na základe vykázaných príjmov a výdavkov ne-
vznikla komore povinnosť zaplatiť daň.
Z rozboru hospodárenia vidno, že Komora hospo-
dári so zverenými prostriedkami šetrne a snaží sa 
znižovať náklady a zároveň zvyšovať príjmy, a to aj 
v iných oblastiach ako sú členské príspevky. Za to 
treba kompetentných pracovníkov pochváliť.

Zhodnotenie

Dozorná rada sa v tejto Revíznej správe snažila 
ukázať členom Komory na zistené pozitíva a nega-
tíva. DR konštatuje že v činnosti KGaK v sledova-
nom období zistila minimum nedostatkov.
Taktiež však treba spomenúť a vyzdvihnúť, že čle-
novia orgánov Komory, členovia ad-hoc komisií, 
redakčnej rady a zamestnanci Komory pracovali 
v uplynulom období zodpovedne a plnili zverené 
povinnosti dôkladne, o čom svedčia dosiahnuté vý-
sledky.

Ing. Vladimír Vázal

predseda DR KGaK
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Leica BLK3D

Fotogrametria do vrecka

Unikátna technológia od Leica Geosystems spája funkcie la-
serového diaľkomera a fotogrametrie, čo umožňuje nielen 
dokumentáciu, ale aj profesionálne a presné meranie dĺžok 
a plôch priamo z fotografi e. Každá fotografi a, ktorú vytvorí-
te s Leica BLK3D, je kompletným záznamom fotografované-
ho objektu, v ktorom následne dokážete odmerať akúkoľvek 
vzdialenosť medzi dvoma bodmi, či vypočítať plochy.
Na zadnej strane Leica BLK3D je do uhlopriečky umiestne-
ná dvojica špičkových 10 MPx objektívov. Integrovaná funk-
cia automatickej detekcie hrán využíva technológiu strojové-
ho videnia pre automatický výber správneho bodu merania 
na fotografi i.

Viac podrobností o Leica BLK3D nájdete na www.geotech.sk a fb.com/geotech.sk.

Vytvorenie digitálnej kresby priamo v teréne 
S Leica BLK3D vytvoríte priamo na displeji pomocou náčrtu 
jednoduché digitálne plány alebo importujete už existujúce 
výkresy a doplníte o fotografi e aktuálneho stavu. Jedným tla-
čidlom je možné rýchlo zdokumentovať priebeh celej výstav-
by a v čase rekonštrukcie overiť pôvodný stav a odmerať vzá-
jomné vzťahy častí stavebného objektu.
Prístup k projektu kedykoľvek a kdekoľvek 
Merania z fotografi e je možné spracúvať na displeji priamo 
v teréne, alebo na PC v kancelárii, kde s pomocou softvé-
ra BLK3D Desktop je možné rovnako pohodlne merať dĺžky, 
plochy a vytvárať 3D výkresy.

NOVINKA – mračno bodov z fotografi í a ovládanie 
laserových skenerov
Najnovšia verzia Leica BLK3D je doplnená 
o funkciu image group, ktorá umožňuje 
jednoducho a rýchlo vytvoriť súbor 
fotografi í objektu a následným importom 
do spracovateľského softvéru vytvoriť mračno 
bodov odfotografovaných objektov. Okrem toho je 
pomocou aplikácie Leica FIELD360 možné Leica 
BLK3D použiť na diaľkové ovládanie laserových 
skenerov Leica RTC360 a BLK360 a popritom 
vkladať 3D fotografi e priamo do mračna bodov 
zo skenerov.

Možnosti využitia
• zameranie skutkového stavu a jeho 

dokumentácia
• priemyselný dizajn
• modernizácia interiéru a rekonštrukcie
• architektúra
• inžinierska činnosť
• BIM modelovanie stavieb
• kriminálne vyšetrovanie a bezpečnosť
• dokumentácia dopravných nehôd
• kultúrne dedičstvo

Jednou z noviniek fi rmy Geomax je terénny tablet Zenius800, ktorý nahradil Zenius700. Odlišuje sa v mnohých 
technických parametroch, hlavne vo výkone a dvojnásobnej výdrži batérie.
Tento tablet veľmi dobre pracuje pod softvérom X-PAD Ultimate od spoločnosti Geomax, ktorým sa veľmi dobré 
ovládajú GNSS antény a robotické stanice tejto značky. Zenius800 sa vyrába iba pod operačným systémom 
Android, ktorý veľmi dobre pasuje hardvéru i softvéru X-PAD a stáva veľmi rýchlym a fl exibilným.

Viac informácií nájdete na: www.geoteam.sk, www.geomax-positioning.com alebo obchod@geoteam.sk

Technické špecifi kácie Geomax Zenius800:

• display: 8"
• procesor: 2,2Hz osemjadrový
• pamäť RAM 4 GB
• vnútorná pamäť: 32 GB+rozšíriteľná 

o icroSD karty
• kamera:13+5 Mpix. autofocus s bleskom
• GNSS satelity: GPS/GLONASS/GALILEO/

BeiDou
• pracovná výdrž batérií: 15 hodín
• dosah Bluetooth: do 500m
• odolnosť IP67, pracovná teplota -20°C 

to +60°C

Nový GEOMAX Zenius800
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Viac informácií alebo bezplatné predvedenie vám poskytne náš tím: Geotronics Slovakia s.r.o., Račianska 77/A, 831 02 Bratislava  
Tel: +421 238 105 232, obchod@geotronics.sk, www.geotronics.sk

V čom je výnimočná
Trimble TDC600 je prvá kontrolná jednotka s moder-
ným operačným systémom Android, podporujúca geo-
detický softvér Trimble Access. Trimble TDC600 má 
veľký, 15,2 cm multidotykový displej s výbornou čita-

okrem štandardných formátov podporuje online WMS 
mapy poskytované GKÚ Bratislava ako ortofotomoza-
ika, ZBGIS a pod. Taktiež sa rapídne zjednodušuje vy-
tváranie kresby kódovým meraním. Priamo počas me-
rania si určíte, kedy sa má z línie začať vytvárať ob-
lúk alebo klikom prerušíte líniu na začatie novej línie. 
Vytváranie kresby vidíte priamo v mape, bez potreby 
prepínania sa medzi meraním a mapou. Novinkou je aj 
grafi cké vytváranie bodov „prichytením“. Vďaka tomu 
viete vytvárať body výberom prvkov na mape a pride-
lením príslušnej metódy vytvorenia bodu.

Komu je určená kontrolná jednotka Trimble TDC600
Trimble TDC600 je určená všetkým geodetom. Dis-
ponuje nízkou hmotnosťou, čo oceníte najmä pri celo-
denných meraniach s GNSS prijímačom. V kombinácii 
s 2.4 GHz rádiom s ňou viete ovládať jednomužnú to-
tálnu stanicu. Využívate 3D mapy a online WMS mapy. 
Využiť môžete aj moderné cloudové riešenie pre prí-
pravu a zálohu dát. Zároveň využívate všetky výhody 
smartfónu s OS Android, akými sú aplikácie z Google 
Play, telefonická a emailová komunikácia.

Nová kontrolná jednotka Trimble TDC600 s OS Android

Ofi ciálne zastúpenie, predaj a servis SOKKIA pre Slovensko: 3GON Slovakia s.r.o., www.3gon.eu, sokkia@3gon.eu

GeoPro Field 3.0.1

Poľný softvér SOKKIA 
GeoPRO Field pre kontrolné 
jednotky, totálne stanice 
a GNSS SOKKIA prináša 
vo svojej najnovšej verzii 
3.0.1 mnoho zaujímavých 
funkcií na zjednodušenie 
a efektivitu práce • Zdokonalená funkcia kombinácie totálnej stanice a GNSS v reálnom čase Fusion Positioning

• Import a Export CAD formátov DXF, DWG a DGN do aktívnej kresby. 1:1 bez nutnosti akejkoľvek úpravy alebo konverzie. 
Priamo z CAD-u do terénu a späť!

• Online WMS mapové podklady: kataster C-KN a UOV, ortofoto, DTM a mnoho ďalších
• Kompletná súprava úloh na meranie, vytyčovanie a výpočty vrátane 3D a komunikácií
• Pokročilé one-touch kódovanie a automatizovaná tvorba kresby v teréne
• Bezkonkurenčne najrýchlejší a najjednoduchší spôsob vytyčovania
• Prehľadné menu s možnosťou užívateľského prispôsobenia a intuitívne ovládanie

... a mnoho ďalších. Skúšobnú, plne funkčnú verziu pre kontroler alebo PC vám radi bezplatne poskytneme.

••

teľnosťou. Disponuje 2.2 GHz procesorom, 4 GB RAM, 
64 GB pamäťou a operačným systémom AndroidTM 

8.0. Vďaka vysokému výkonu podporuje najnovší soft-
vér Trimble Access 2020 určený na ovládanie GNSS 
prijímačov a totálnych staníc Trimble. Výnimočná je aj 
vymeniteľná batéria s výdržou až 15 hodín. Pre doku-
mentáciu a komunikáciu môžete využiť 13 MP zadnú 
a 5 MP prednú kameru. Samozrejmosťou sú najmo-
dernejšie technológie Bluetooth® 4.1, Wi-Fi, 4G mo-
dem s dvomi SIM kartami, USB typ C a široké port-
fólio príslušenstva. Trimble TDC600 je vysoko odolná 
a kvalitná. Aj preto ju Trimble ponúka s 3-ročnou zá-
rukou.

Podpora geodetického softvéru Trimble Access 2020
Najnovšia verzia geodetického softvéru Trimble Ac-
cess 2020 v Trimble TDC600 je spracovaná tak, aby 
bolo meranie v teréne efektívnejšie. Užívateľské pro-
stredie môže byť orientované na výšku alebo na šír-
ku displeja. Efektívnosť zvyšuje najmä rozdelená ob-
razovka, kde v jednej časti vidíte mapu a v druhej hod-
noty daného merania či vytyčovania. Tento softvér 
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Reakcia ÚGKK SR na vyjadrenie člena KGaK 
na regionálnom stretnutí Žilinského kraja
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Informácie zo zasadania predstavenstva KGaK 
– 30. januára 2020 v Bratislave

Uznesenie 1/2011 Z č.3/2011

Snahou KGaK bude pripravovať odborné akcie 
pre svojich členov na aktuálne odborné témy.
Z: Ing. Hardoš, regionálni zástupcovia T: priebežne

Koncom roka 2019 sa uskutočnili regionál-
ne stretnutia: NR, BB – 29.11.2019, TN, ZA – 
03.12.2019, BA – 16.12.2019.
Ing. Piroha pripravuje regionálne stretnutie TT 
kraja v termíne predbežne 25.02.2020.
 
Uznesenie 5/2016 Z č.3/2016

Po prerokovaní diskusných príspevkov z VZ 
v roku 2016 vyplýva úloha spracovať návrh no-
vého zákona (prípadne novelizácie) o Komore 
geodetov a kartografov s dôrazom na samot-
nú činnosť a kontrolu kvality AGaK a riešenie 
členstva alebo registrácie zahraničných osôb 
pri cezhranične poskytovaných službách AGaK. 
Z: členovia Legislatívnej rady, predsedovia orgánov Komory 
a predsedovia odborných komisií T: pokračuje v roku 2020

 

Rôzne

Platby DPH pre GaK činnosti

Ing. Ondriaš navrhuje, aby sa obnovila iniciatíva 
k možnosti platenia DPH pre GaK činnosti len zo 
zaplatených faktúr, tak ako to prešlo stavbárom.
Ing. Hardoš – Úloha pre AZZZ SR (aspoň pri in-
vestičnej výstavbe) – oslovený bude Ing. Uhlík.

Analýza členských príspevkov

Ing. Hardoš – spracuje k najbližšiemu valnému 
zhromaždeniu analýzu.
ŠU SR nemá potrebnú štatistiku k dispozícii, 
resp. zverejnené databázy nie sú postačujúce.

Diskusia k predloženiu návrhu na zvýšenie 
členského príspevku na najbližšom valnom 
zhromaždení:
Na základe hlasovania predstavenstvo spraco-
vanú štatistiku a návrh na zvýšenie členského 
predloží na valnom zhromaždení v roku 2021, 
resp. v súlade s rozhodnutím nového predsta-
venstva.
Novému predstavenstvu sa odporúča zaviesť pri 
určovaní výšky členského príspevku infl ačný ko-
efi cient.
Hlasovanie: za 6, zdržal sa 1

Elektronická pošta

Predstavenstvo v zmysle Rokovacieho poriadku 
valného zhromaždenia rozhodlo odosielať zásiel-
ky k valnému zhromaždeniu elektronicky, for-
mou krátkej správy. Členovia, u ktorých kance-
lária Komory neeviduje e-mail, budú informovaní 
štandardne – poštou.
U právnikov bude preverené, aký právny pred-
pis pojednáva o spôsobe doručovania pošty.

Elektronické schránky ústredného portálu 
verejnej správy slovensko.sk

Predstavenstvo rozhodlo, aj z dôvodu zvýšenia 
poštových poplatkov, do budúcna odosielať vý-
zvy s doručenkou do elektronických schránok 
príslušných AGaK – fyzických osôb, ak ich majú 
zriadenú a aktívnu.
Členovia budú informovaní krátkou správou.
Problematika elektronických schránok bude sú-
časťou odborného programu na nadchádzajú-
com valnom zhromaždení (Ing. Repáň). 

Aktualizácia zoznamu STN noriem 
k elektronickému odberu 

Krátkou správou boli členovia KGaK vyzvaní 
o pripomienkovanie existujúceho zoznamu vy-
braných STN, či majú záujem o jeho doplnenie, 
prípadne ich ďalšie skúsenosti s touto službou.
Na základe prijatých odpovedí predstavenstvo 
po konzultácii s predsedom SAK navrhuje dopl-
niť nasledujúce normy: 
Facility Management
STN EN ISO 41012:2018 
STN EN ISO 41011:2018 
STN EN ISO 41001:2018
STN EN 15221-7:2012
STN EN 15221-6:2011
STN EN 15221-5:2011
STN EN 15221-4:2011
STN EN 15221-3:2011

STN EN ISO 11091, nenahrádza STN 01 3411 – 
Dvojica noriem STN 01 3410 a STN 01 3411 bola 
revidovaná TK89 a mala by byť už po revízii zverej-
nená ako spoločná (jedna) norma STN 01 3410.

STN 01 3460 – Výkresy inžinierskych stavieb 
(1985) 

Komora na podnet členov pristúpi k rokovaniu 
s ÚNMS SR o úprave balíka STN noriem.
Ing. Gargalovič v rámci odborného programu 
valného zhromaždenia predstaví revíziu balíka 
STN noriem.

Sťažnosť geodetov z okresu Čadca 

Od geodetov z okresu Čadca bola e-mailom pri-
jatá sťažnosť na priestory a prácu na OÚ Čadca.
Ing. Hudec situácia sa vyriešila, geodeti dosta-
li novú miestnosť a k dispozícii zamestnankyňu, 
ktorá im bude v prípade potreby k dispozícii.

Krátke správy

Ing. Piroha navrhuje umiestniť krátke správy na 
webovú stránku Komory, do časti sprístupnenej 
pre registrovaných členov.
Ing. Geisseová – krátke správy budú zverejne-
né na webe bez príloh. Tie sú členom k dispozí-
cii v krátkych správach a na základe vyžiadania 
v kancelárii Komory.

Spoločné vyhlásenie k nepodpísaniu 
novelizácie zákona č. 330/1991 o PÚ

KPÚ, ZZGK, KGaK a SSGK podpísali 13.01.2020 
Spoločné vyhlásenie k nepodpísaniu novelizácie 
zákona č. 330/1991 o PÚ prezidentkou SR. Ten-
to dokument, ako aj podrobné stanovisko k vý-
hradám prezidentky, boli zaslané okrem Prezi-
dentskej kancelárie a Národnej rady SR aj ďal-
ším inštitúciám, za účelom podpory prelomenia 
veta prezidentky pri opätovnom hlasovaní o tejto 
novelizácii dňa 21.01.2020 v parlamente.
Zároveň sa 13.01.2020 uskutočnila aj tlačová 
konferencia na túto tému, na ktorej sa zúčastnili 
zástupcovia KPÚ, ZZGK a KGaK.
Ing. Piroha nesúhlasí s vyhlásením Komory geo-
detov a kartografov, ktorým KGaK podporila Spo-
ločné vyhlásenie k nepodpísaniu novelizácie zá-
kona č. 330/1991 o PÚ prezidentkou SR. Tento 
dokument, ako aj podobné, neboli v súlade s ná-
zormi farmárov, ktorých sme v minulosti podpo-
rili dokonca v nimi zorganizovanom štrajku. Dá-
va do pozornosti vyjadrenie odborníkov z oblasti 
pozemkového práva, ktorí kritizujú novelu záko-
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na v súvislosti s potieraním podnikania malých 
farmárov. Je názoru, že aspoň členovia predsta-
venstva KGaK mali byť informovaní vopred o za-
mýšľanej podpore Spoločného vyhlásenia, aby 
sa mohli vyjadriť k navrhnutému vyhláseniu.
Ing. Hardoš: na základe odsúhlasenia obsahu 
spoločného vyhlásenia predsedom komisie PÚ 
Ing. Repáňom Komora podporila toto vyhláse-
nie. Kvôli nedostatku poslancov sa veto nepre-
lomilo. Sporný bol § 6 o prenájme pôdy. Prezi-
dentská kancelária nenapadla konkrétne sporné 
paragrafy, ktoré tam boli dopísané MPaRV SR, 
ale celý zákon. Je pravda, že zákon o PÚ nie je 
o prenájme pôdy. Pre krátkosť času nebolo mož-
né informovať ostatných členov predstavenstva 
o spoločnom vyhlásení, ale toto vyhlásenie bo-
lo pripravené vlastne aj členmi KGaK, ktorí sú 
súčasne členmi KPÚ a ZZGK. Nový zákon o PÚ, 
resp. jeho novelizáciu bude potrebné riešiť od-
znova s novou vládou.
Ing. Hudec – podľa neho prezidentská kance-
lária mala pravdu vo svojich výhradách, je však 
pravdou, že pôvodný zákon vlastníctvo obme-
dzuje vo väčšej miere. PÚ sa robia ďalej, len nie 
v navrhovanom zrýchlenom režime. PÚ sa začali 
robiť aj vďaka malým farmárom a naozaj bolo vy-
hlásenie voči nim kontraproduktívne.
V budúcnosti je dôležité udržiavať líniu jasných 
pravidiel a spojenectiev, názorovú konzistenciu, 
konzultovať so všetkými účastníkmi, v danom prí-
pade aj s farmármi... Na druhej strane novelu pod-
porili aj iné poľnohospodárske organizácie, čiže 
ani farmári nie sú v názore jednotní. Novelu pripra-
vovala aj Komora v pracovnej komisii ministerstva 
pôdohospodárstva prostredníctvom svojej subko-
misie pre pozemkové úpravy. V prvom rade v nej 
išlo o zlepšenie a zrýchlenie procesu PÚ z pohľa-
du spracovateľov PPÚ a geodetov. 

Sťažnosť člena KGaK k zamietavému 
stanovisku poisťovne k poistnej udalosti

Člen KGaK poslal na vedomie zamietavé stano-
visko vo veci jeho poistnej udalosti.
Na základe VN žiadali vlastníci, pre ktorých ge-
odet vytyčoval, posun plota. Susedný vlastník 
však dal uvedené na súd, ktorý prehral. Geodet 
ešte raz premeral vytyčovanie a uznal si chybu 
pred zákazníkom, čo mu slúži ku cti. Chcel dob-
rovoľne uhradiť súdne trovy žalobcovi, a tie chcel 
od poisťovne zaplatiť. Krajský súd však potvrdil 
pôvodný rozsudok a poisťovňa dobrovoľné plne-
nie nepovažuje za poistnú udalosť.

Odpoveď KGaK:
Predmetom sporu na okresnom súde a odvola-
com krajskom súde nebol AGaK, ale dvaja su-
sedia.
Čiže neexistuje nijaký ofi ciálny záver o pochy-
bení AGaK, napriek tomu, že si určité pochybe-
nie poctivo priznal.

Z pohľadu poisťovne Wüstenrot, ako aj VPP 
(Všeobecných poistných podmienok) poisťov-
ne však podľa názoru Komory skutočne nejde 
o poistnú udalosť v zmysle PZ, keďže si u AGaK 
nikto z poškodených neuplatnil ofi ciálne škodu. 
Akákoľvek poisťovňa hradí len riadne preukáza-
nú škodu z poistnej udalosti, kde pochybenie 
AGaK bolo ofi ciálne preukázané a následkom 
by bolo rozhodnutie o náhrade škody (napr. 
súdnym rozhodnutím). 
Akékoľvek dobrovoľné priznanie si pochybenia, 
alebo dokonca dobrovoľná náhrada škody nie 
je pre akúkoľvek poisťovňu poistnou udalosťou.
 
Pečiatky AGaK

Ing. Vázal – dochádza k zneužitiu pečiatky AGaK 
výrobou kópií. Navrhuje zaviazať členov, aby si 
v prípade poškodenia pôvodnej pečiatky dali no-
vú pečiatku vyrobiť cez Komoru, resp. krátkou 
správou upozorniť na rozšírené zneužívanie pe-
čiatok. Pretože týmto spôsobom dochádza k po-
rušovaniu zákona, ide o trestný čin.
Komora, ani hocijaká iná inštitúcia všeobecne 
nedokáže zabrániť podvodom.
Právna kancelária bude oslovená s požiadav-
kou na postup pri podaní trestného oznámenia.
Prof. Kopáčik – evidencia overovaní by pomoh-
la ako dôkaz pri vyšetrovaní trestného činu, bez 
potreby znalca.

28. SGD

Ing. Stromček – termín je predbežne rezervova-
ný 05. – 06.11.2020 v Žiline. Spôsob organizá-
cie a formát je na rozhodnutí budúceho predsta-
venstva.

Zákon o komore

Ing. Holá – nie je záujem doplniť do zákona 
o Komore ďalšie evidované záznamy v zozname 
AGaK e-mailovú adresu a rodné číslo?
Prof. Kopáčik – v rámci GDPR evidencia RČ 
v spojitosti s menom AGaK predstavuje potrebu 
bezpečnostnej previerky pre kanceláriu Komory.

Čerpanie Sociálneho fondu solidarity (SFS)

Ing. Geisseová – v rámci členského príspev-
ku bola vyzbieraná suma do SFS. Táto položka 
by sa mala objaviť v rámci pravidiel čerpania aj 
v nákladoch rozpočtu KGaK. Členke Komory Ing. 
Drahoslave Komárkovej zomrel manžel a z toh-
to dôvodu Ing. Geisseová predkladá predstaven-
stvu návrh na čerpanie prostriedkov pre Ing. Ko-
márkovú.
Členovia predstavenstva rozhodli o výške čerpa-
nia 500 eur.

Uznesenie 22/2020 Z č. 1/2020

Predstavenstvo v zmysle pravidiel Sociálneho 
fondu solidarity rozhodlo o fi nančnej podpore 
pre členku komory príspevkom na úhradu poh-
rebných nákladov.
Z: Ing. Geisseová T: Ihneď

 
Príprava VZ v Banskej Bystrici – kandidátka 
predstavenstva do orgánov Komory, program, 
komisie, dokumenty.

Návrh predstavenstva na zloženie orgánov 
KGaK:
 
Predstavenstvo:

Predseda: prof. Ing. A. Kopáčik, PhD.
Podpredseda: Ing. P. Repáň
Kandidáti: Ing. M. Bušniaková, 
Ing. A. Gargalovič, Ing. A. Holá, Ing. M. Hudec, 
Ing. Andrej Kubík, Ing. M. Ondriaš, 
Ing. J. Piroha 

Disciplinárna komisia:

Predseda: Ing. M. Jacko, PhD.
Kandidáti: Ing. Pavol Dibdiak, 
Ing. Michal Hrčka, PhD., Ing. E. Leitmann, 
Ing. P. Lužák, Ing. I. Paulen, Ing. J. Pobjecký
 
Dozorná rada:

Predseda: Ing. V. Vázal
Kandidáti: Ing. Kamila Krigovská, 
Ing. V. Nechuta, Ing. R. Škúci, 
Ing. R. Šrámková
 
V zmysle Skúšobného a autorizačného poriadku, 
článok 2, predsedu, jeho zástupcu (podpredse-
du) a členov skúšobnej a autorizačnej komisie 
vymenúva predstavenstvo Komory. Funkčné 
obdobie je trojročné.

Program VZ:

Návrh programu rokovania:

1.  Otvorenie.
2.  Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej 

komisie, voľba overovateľov zápisu.
3.  Správa predstavenstva o činnosti Komory 

za uplynulé obdobie.
4.  Správa o činnosti skúšobnej a autorizačnej 

komisie.
5.  Správa o činnosti disciplinárnej komisie.
6.  Správa o hospodárení za rok 2019, audit, 

účtovná závierka.
7.  Revízna správa dozornej rady.
8.  Návrh rozpočtu Komory pre rok 2020.
9.  Diskusia.
10. Voľby do orgánov Komory, predstavenie 

kandidátov.
 Obed.
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11.  Vystúpenie zástupcov ÚGKK SR.
12. Ing. Peter Repáň – Elektronické schránky 

ústredného portálu verejnej správy 
slovensko.sk.

13. Ing. Peter Repáň – Cenník GaK prác.
14.  Ing. Andrej Gargalovič – revízia zoznamu 

noriem STN pre službu STN online.
15. Diskusia.
16. Uznesenie.
17. Záver.

Vedením valného zhromaždenia boli navrhnutí 
Ing. Peter Repáň, Ing. Miroslav Hudec.

Členovia predstavenstva sa uzniesli na nasledu-
júcich návrhoch na voľby do mandátovej, návr-
hovej komisie, volebnej komisie a na voľbe za-
pisovateľa, ktoré budú predložené na schválenie 
na valnom zhromaždení, po doplnení ďalších čle-
nov komisií:
Mandátová komisia: Ing. Andrej Gargalovič – 
predseda.
Návrhová komisia: Ing. Martina Bušniaková – 
predsedníčka.

Volebná komisia: 5-členná, nemal by byť volený 
kandidát do orgánov komory, regionálne zastú-
penie – každý regionálny zástupca osloví jedné-
ho člena zo svojho kraja.
Výpomoc pri sčítavaní: oslovení: Ing. Vázal, Ing. 
Bušniaková, prof. Kopáčik (cca od 11.00 hod.)
Zapisovatelia: Ing. Anna Holá.
Overovatelia zápisu: doplniť členov.

Zabezpečenie účasti na FIG 2020

FIG Working Week 020 sa uskutoční 
10. – 14. 05. 2020 v Amsterdame, Holandsko.
Delegovaný reprezentant za KGaK: prof. Ing. 
Alojz Kopáčik, PhD. (náhradník Ing. Peter Re-
páň).
Predstavenstvo odsúhlasilo navrhovaného zá-
stupcu KGaK.
CLGE – Delegát za KGaK: Ing. Peter Repáň.
Jarné zasadanie CLGE sa uskutoční 
02. – 04. 04. 2020 v Skopje, Macedónsko.

Vyhodnotenie rozpočtu za rok 2019, 
návrh rozpočtu pre rok 2020

Čerpanie rozpočtu za rok 2019
Prostriedky KGaK sú v celkovom rozsahu za rok 
2019 čerpané na 94,54 %.
Pri porovnaní výnosov a nákladov je evidova-
ná strata vo výške – 21 092,75 eur, ktorá je 
o 20 189,49 eur nižšia, ako pôvodne plánovaná.

Predbežný návrh rozpočtu na rok 2020
V nákladoch pre odborné akcie je zahrnutá orga-
nizácia odborného podujatia A.G.K.2020 – prí-
pravný kurz ku kvalifi kačnej skúške z IG pre čle-
nov KGaK.
Do nákladov bude zaradená nová položka Čer-
panie SFS s polovičnou výškou prijatej sumy 
v roku 2019, t. j. 2 500 eur.
Členovia predstavenstva predbežne schvaľujú 
predložený návrh. Pripomienky a návrhy je mož-
né posielať do spracovania zásielky k valnému 
zhromaždeniu.

Zapísala: Ing. Ingrid Geisseová

Informácie z historicky prvého online zasadania 
predstavenstva KGaK – 06. mája 2020

Uznesenie 1/2011 Z č.3/2011

Snahou KGaK bude pripravovať odborné akcie 
pre svojich členov na aktuálne odborné témy.
Z: Ing. Hardoš, regionálni zástupcovia T: priebežne

V roku 2020 boli realizované regionálne stretnu-
tia TT kraja 25.02.2020 a spoločné regionálne 
stretnutie KE a PO kraja 27.02.2020. Koncom ro-
ka 2019 prebehli v ostatných regiónoch.
 
Uznesenie 5/2016 Z č.3/2016

Po prerokovaní diskusných príspevkov z VZ 
v roku 2016 vyplýva úloha spracovať návrh no-
vého zákona (prípadne novelizácie) o komore 
geodetov a kartografov s dôrazom na samot-
nú činnosť a kontrolu kvality AGaK a riešenie 
členstva alebo registrácie zahraničných osôb 
pri cezhranične poskytovaných službách AGaK. 
Z: členovia Legislatívnej rady, predsedovia orgánov Komory 
a predsedovia odborných komisií

 T: predbežne pozastavené v dôsledku koronakrízy 

  
Rôzne

 
Cenník GaK prác

Ing. Repáň v spolupráci s odborníkmi z pra-
xe spracoval prvý návrh aktualizovaného Sa-

dzobníka pre navrhovanie cien geodetických 
a kartografi ckých prác (verzia 1, 06.05.2020) 
ako aj Kalkuláciu hodinovej sadzby (verzia 1.4, 
08.04.2020), ktorá sa v Sadzobníku spomína.
Návrh ďalšieho postupu:
Odsúhlasenie textu v predstavenstve a v skúšob-
nej a autorizačnej komisii.
Zabezpečenie tlačeného vydania, rokovania 
s UNIKA Bratislava, s. r. o.
Konverzia jednotlivých tabuliek výkonov do digi-
tálnej formy (Microsoft Excel).
Rokovania s najväčšími výrobcami kalkulačných 
softvérov o zapracovaní cenníka do ich progra-
mov.
(CENKROS – www.kros.sk, ODIS – www.odisko-
sice.biz, KALKULUS – www.systematic.sk)
 T pre odoslanie pripomienok Ing. Repáňovi: 31.05.2020

Polohové a výškové zameranie terénu 
– súdny spor fy STAV-VET a fy Vila Rača

Firma STAV-VET na základe posledného vyjadre-
nia požiadala o osobné stretnutie k vysvetleniu, 
ktoré sa uskutočnilo 05.03.2020 v kancelárii 
KGaK. Zaujímalo ich riešenie príslušných geode-
tov. DK by sa uvedeným mala zaoberať, je však 
predpoklad, že námietka bude premlčaná.

Medzinárodné aktivity

FIG Working Week a VZ 2020 bol pre korona-
vírus zrušený, termín sa posúva na ďalší rok, 
organizovaný bude v Amsterdame, Holandsko, 
kde malo byť VZ a Working Week v roku 2020. 
Ghana sa šľachetne vzdala organizácie v roku 
2021 v prospech Amsterdamu. Ghana bude pre-
sunutá na neskoršie obdobie. Uhradené vložné 
sa presúva do budúceho roka, v riešení zostáva 
vrátenie poplatkov za letenku a hotel.
CLGE – jarné zasadanie CLGE v Skopje, Mace-
dónsko bolo z dôvodu opatrení ohľadne pandé-
mie COVID-19 zrušené. Žiadosť o vrátenie plat-
by za letenky podaná prostredníctvom predajcu 
leteniek KIWI.COM (poplatok 20 eur za vybave-
nie zaplatený). Komorou uhradené vložné by ma-
lo byť na základe rozhodnutia výkonného výboru 
CLGE vrátené.

Info zákon verzus Autorský zákon

Člen KGaK sa stretol so skutočnosťou, kde podľa 
zákona č.211/2000 Z. z. bola doručená okres-
nému úradu žiadosť o sprístupnenie informácií. 
Občan od úradu žiada o zaslanie informácie, kto 
urobil porealizačné zameranie uvedenej stavby 
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a žiada zaslať kópiu dokumentácie porealizač-
ného zamerania. Okresný úrad im dal otázku, 
či môže poskytnúť občanovi fotokópiu poreali-
začného zamerania. Vzťahuje sa na zverejnenie 
porealizačného zamerania ochrana autorských 
údajov alebo nejaký iný právny predpis? Platia 
podobné pravidlá (autorský zákon) pri sprístup-
ňovaní projektovej dokumentácie podľa info zá-
kona?
Rozhodnutie a vyjadrenie P-KGaK: Z uvedenej 
žiadosť nie je zrejmé o aký úrad a akú dokumen-
táciu ide. Člen KGaK bude požiadaný o spresne-
nie údajov a priloženie príslušnej dokumentácie 
(rozpisku).
Dokumentácie sú vyhotovované podľa technic-
kých predpisov, čiže sa na ne nevzťahuje autor-
ský zákon. Ak ide o dokumentácie ku kolaudácii, 
vzťahuje sa na ne stavebný zákon, t. j. podlieha 
režimu správneho konania na SU. Nejde o doku-
mentáciu v zmysle autorského zákona, t. j. nie je 
chránená ako napr. projekt. Podľa info zákona je 
možné poskytnúť len informáciu, kto je autorom 
dokumentácie, účastníkom konania...
 
Návrh na spracovanie advokátskej kancelárii, či 
vôbec niektoré činnosti AGaK spadajú pod au-
torský zákon, resp. aká legislatíva to rieši.

Stretnutie na MPRV SR

17.04.2020 o 10:00 sa uskutočnilo v Bratislave 
na MPRV SR stretnutie nového štátneho tajom-
níka zodpovedného za pozemkové úpravy (PÚ) 
Ing. Martina Fecka a Ing. Andreja Vašeka, po-
vereného generálneho riaditeľa sekcie pozem-
kových úprav, s nasledovnými zástupcami od-
borných profesijných organizácií z oblasti ge-
odézie, kartografi e a pozemkových úprav: Ing. 
Vladimír Uhlík – predseda Komory pozemko-
vých úprav (KPÚ), Ing. Peter Repáň – podpred-
seda predstavenstva Komory geodetov a karto-
grafov a Ing. Jozef Urban – podpredseda pred-
stavenstva KPÚ, všetci zároveň aktívni členovia 
Zamestnávateľského zväzu geodézie a kartogra-
fi e a KGaK. Stretnutie sa uskutočnilo na základe 
žiadosti KPÚ.
Predmetom stretnutia bolo zoznámenie sa s no-
vým štátnym tajomníkom, predstavenie profesij-
ných organizácií a ich zástupcov, ako aj ponuka 
odbornej spolupráce zo strany týchto organizá-
cií. V zmysle vyhlásenia KPÚ Ing. Uhlík prezen-
toval predstavy organizácií ohľadne PÚ a zau-
jímal sa o zámery ministerstva. Ing. Fecko po-
tvrdil, že problematikou PÚ sa budú zaoberať, čo 
sa má odraziť aj v programovom vyhlásení vlády, 
prezentoval viaceré zámery, ktoré sa následne 
v programovom vyhlásení objavili a vyjadril pre-
svedčenie, že sa budeme pri odborných témach 
v budúcnosti stretávať.

Register právnických osôb

Zo zákona 272/2015 o RPO vzniká Komore, 
ktorá vydáva oprávnenia, povinnosť posielať do 
RPO údaje podnikateľov. Aby si túto povinnosť 
mohla plniť, musí osoba, ktorej sa vydáva opráv-
nenie oznámiť, či bude s vydaným oprávnením 
podnikať alebo bude iba zamestnancom. Inak 
povedané, od nadobudnutia platnosti zákona 
o RPO (01.11.2015) je pre Komoru podstatné, či 
osoba podniká. To, že členovia-zamestnanci nie 
sú v RPO je v poriadku, lebo v RPO by mali byť 
iba podnikatelia. Zodpovednosť za to, že osoba 
nebola zaradená do RPO, lebo je iba zamestna-
nec a nie podnikateľ, je na strane Komory. Vyhľa-
dávanie v Živnostenskom alebo Obchodnom re-
gistri nepomôže, keďže osoba s vydaným opráv-
nením z Komory sa nemusí ísť dať ďalej zapísať 
do ŽR SR alebo OR SR. Stačí jej mať oprávnenie 
z Komory a môže podnikať, preto Komora je v ta-
kýchto prípadoch jediný zdroj, ktorý vie o tom, či 
je daná osoba podnikateľ alebo nie a na zákla-
de toho ju zaslať do RPO alebo nie. KGaK má už 
ostrý prístup do generického registra ŠU.
Krátkou správou doriešiť podnikanie členov 
KGaK.

Poistenie členov KGaK

Člen KGaK po skúsenosti s poisťovňou Wüsten-
rot odmieta byť poistený hromadnou zmluvou 
a poistil sa individuálne. Kancelária ho požiada-
la o predloženie poistky pre kontrolu. Pokiaľ do 
určeného termínu nepredloží poistnú zmluvu na 
kontrolu Komore, bude vyčiarknutý zo zoznamu 
AGaK, pretože nebude spĺňať všetky zákonné 
podmienky na zápis do zoznamu.

Podpis nadobúdateľa v ZPMZ

Od člena KGaK prišla otázka, či v tabuľke ZPMZ, 
v kolónke podpis nadobúdateľa, sa môže pod-

písať geodet v zastúpení. Postup úradných ove-
rovateľov nie je jednotný (niektorí požadujú len 
podpis nadobúdateľa, iní akceptujú podpis geo-
deta v zastúpení).
Predstavenstva rozhodlo, že otázka bude zara-
dená na spoločné rokovanie KGaK a ÚGKK SR.

Valné zhromaždenie

Legislatíva

Úrad verejného zdravotníctva vydal 09.03.2020 
vyhlášku, ktorou sa zakazuje všetkým fyzic-
kým osobám, fyzickým osobám podnikate-
ľom a všetkým právnickým osobám v termíne 
od 10.03.2020 do 23.03.2020 organizovať 
a usporadúvať hromadné podujatia športovej, 
kultúrnej, spoločenskej či inej povahy. Je to situ-
ácia „vis major“, ktorú musí Komora rešpektovať, 
lebo pod slovo „inej povahy“ spadá aj VZ, keďže 
je to rokovanie hromadného charakteru. Opatre-
nie bolo predĺžené až do uvoľňovacej fázy 4.
Vzhľadom na už zaplatenú zálohu na VZ vo výške 
6 000 eur ešte začiatkom februára 2020, bola 
10.03.2020 dohodnutá zmena termínu VZ s ho-
telom na jediný voľný termín v máji 2020.
Predstavenstvo P-KGaK túto zmenu schváli-
lo. Nový termín VZ KGaK 2020 v hoteli DIXON 
v Banskej Bystrici je 22.05.2020 s pôvodným 
plánovaným programom.

Prof. Kopáčik, PhD.: MŠ SR vzhľadom na pretr-
vávajúcu situáciu s koronavírusom prevzalo do 
zákona o vysokých školách osobitné ustanove-
nie v čase mimoriadnej situácie, núdzového sta-
vu alebo výnimočného stavu:
Funkčné obdobie členov akademického senátu 
vysokej školy..., ktoré plynie v čas krízovej situá-
cie sa skončí uplynutím posledného dňa tretie-
ho kalendárneho mesiaca po skončení krízovej 
situácie, ak technické podmienky neumožňujú 
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zvoliť alebo vymenovať nových členov príslušné-
ho orgánu. Ak počas tohto obdobia bude zvole-
ný alebo vymenovaný nový člen príslušného or-
gánu, funkčné obdobe doterajšieho člena prís-
lušného orgánu uplynie dňom nasledujúcom po 
dni, v ktorom bol nový člen príslušného orgánu 
zvolený alebo vymenovaný.
Národná rada Slovenskej republiky schválila zá-
kon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych 
opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej 
nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii, 
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďa-
lej len „lex korona“), ktorý nadobudol účinnosť od 
27. marca 2020.

Rozhodnutia per rollam a zasadnutia orgánov 
spoločností prostredníctvom elektronických 
prostriedkov

V čase mimoriadnej situácie alebo núdzového 
stavu môžu kolektívne orgány právnických osôb 
(založených podľa občianskeho a obchodného 
práva) prijímať rozhodnutia formou per rollam, 
t. j. korešpondenčným hlasovaním, alebo umož-
niť účasť členov na zasadnutí takéhoto orgánu 
prostredníctvom elektronických prostriedkov, aj 
keď to nevyplýva z ich vnútorných predpisov ale-
bo stanov. V takom prípade sa primerane použi-
jú ustanovenia § 190a až § 190d Obchodného 
zákonníka, ktorá sa vzťahujú na verejné akciové 
spoločnosti. V praxi ide nielen o prijímanie roz-
hodnutí na valnom zhromaždení obchodnej spo-
ločnosti, ale aj na prijímanie rozhodnutí iných ko-
lektívnych orgánov, napr. predstavenstva alebo 
dozornej rady. Uvedené zasadnutia bude možné 
organizovať korešpondenčne alebo prostredníc-
tvom elektronických prostriedkov.

Návrhy na riešenie

Termín 
a)  Pokúsiť sa presunúť VZ na september 

(neskôr to nemá zmysel), resp. podľa 
rozhodnutia ÚVZ SR.

b)  Zrušiť VZ v tomto roku a uskutočniť ho v roku 
2021.

Predstavenstvo sa prikláňa k spresneniu termí-
nu VZ na základe rozhodnutia ÚVZ SR.

Miesto
Vyvolať rokovanie s hotelom Dixon v Banskej 
Bystrici k doriešeniu stavu a o možnostiach vrá-
tenia zálohy.
 
Hospodárenie
Podľa schváleného rozpočtu v roku 2019.

Členovia Komory budú informovaní krátkou 
správou v závislosti od vývoja situácie v SR. 
Možno v nej vyzvať členov k vyjadreniu, či sú-
hlasia so zrušením VZ v tomto roku.
 

Mimoriadne opatrenia v súvislosti 
s koronakrízou

Povinné vzdelávanie.

Predstavenstvo odsúhlasilo predložiť k najbliž-
šiemu VZ návrh znížiť minimálny počet bodov 
(kreditov) za tri roky zo 60 na 40 pre vzdelávacie 
obdobie 2020 – 2022, z dôvodu, že nebolo mož-
né v r. 2020, vzhľadom na koronakrízu, uskutoč-
niť väčšinu vzdelávacích akcií.

Uplatnenie penále za oneskorené platenie 
členského príspevku.

Predstavenstvo neodsúhlasilo odpustenie pená-
le za oneskorenú úhradu členského príspevku.
Členovia budú opätovne vyzvaní k úhrade krát-
kou správou.

Stav príprav 28. SGD

Ing. Stromček vyzval odborných garantov SGD, 
aby vyjadrili názor k ich organizácii v tomto roku. 
Väčšina sa prikláňa k zrušeniu SGD z dôvodov 
presunu mnohých podujatí na jesenné termíny. 
Keďže je fi nancovanie SGD podmienené účasťou 
aspoň 400 ľudí, a tiež by mohol byť problém so 
sponzorskými príspevkami, organizácia takého-
to veľkého podujatia je fi nančne riziková.
Predstavenstvo uvedené berie na vedomie a sto-
tožňuje sa s návrhom OG SGD v tomto roku ne-
organizovať SGD.

Práca redakčnej rady bulletinu SGK

RR pracuje na druhom čísle časopisu, v ktorom 
budú okrem odborných príspevkov zverejnené 
správy orgánov Komory, ktoré mali byť predne-
sené na tohtoročnom valnom zhromaždení.
 
Spoločné zasadanie orgánov Komory 
a ÚGKK SR

S najväčšou pravdepodobnosťou sa rokovanie 
v plánovanom termíne neuskutoční. Termín bu-
de spresnený po ukončení krízovej situácie. Zá-
stupcovia Úradu budú o uvedenom informovaní 
listom.

Rozpočet v roku 2020

Keďže nový návrh rozpočtu pre rok 2020 ne-
bol schválený z dôvodu neuskutočnenia riadne-
ho valného zhromaždenia v dôsledku mimoriad-
nej situácie na Slovensku, čerpanie prostriedkov 
v roku 2020 bude v režime tzv. rozpočtového 
provizória, čiže podľa rozpočtu schváleného v ro-
ku 2019.
 
Zapísala Ing. Ingrid Geisseová
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KGaK pozastavila činnosť AGaK týmto fyzickým osobám (stav k 18.05.2020)

Evidenč. č. Meno Rozsah oprávnenia dátum

236 Ing. Imrich Leščinský B 31. 03. 2020

377 Ing. Juraj Suchanský C 09. 04. 2020

365 Ing. Peter Straňan A 17. 04. 2020

148 Ing. Pavel Chmulík B 22. 04. 2020

Z KGaK vystúpili na vlastnú žiadosť (stav k 18.05.2020)

Evidenč. č. Meno Rozsah oprávnenia dátum

293 Ing. Peter Pač A 31. 03. 2020

223 Prof. Ing. Ladislav Kunák, CSc. B 30. 04. 2020

Spomíname na tých, ktorí navždy opustili naše rady

Evidenč. č. Meno Rozsah oprávnenia dátum

038 Ing. František Breza A 16. 03. 2020

324 Ing. Milan Paulík C 08. 06. 2020

Vysvetlivky: A – podľa § 6 písm. a) až e) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografi i, B – podľa § 6 písm. d) až j) zákona NR SR 
č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografi i, C – podľa § 6 zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografi i

Ing. Ingrid Geisseová, tajomníčka KGaK
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Informácie kancelárie Komory

Informácia Redakčnej rady: V časopise KGaK zabezpečujeme lektorovanie len hlavných odborných článkov dvomi lektormi. 
Príspevky v ostatných rubrikách nie sú lektorované, ale sú zaznamenané buď tajomníčkou Komory, alebo volenými zapisovateľmi 
na valnom zhromaždení Komory, resp. na regionálnom stretnutí podľa krajov.






