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Leica GS18 T
Najrýchlejší RTK GNSS rover na svete

Jedinečné riešenie

Leica GS18T predstavuje najrýchlejší RTK 
GNSS rover na svete. Táto technologická 
inovácia kombinuje GNSS a inerciálnu 
meraciu jednotku (IMU) do prvého 
skutočného riešenia kompenzácie náklonu, 
ktoré je imúnne voči magnetickému 
rušeniu a nevyžaduje kalibráciu. Ušetrite 
až 20 % času potrebného na doterajšie 
RTK meranie vďaka tomu, že už netreba 
urovnávať výtyčku podľa libely. Rovnako 
dokážete zamerať neprístupné body, ktoré 
ste doteraz nedokázali. Ani pri vytyčovaní 
viac nebudete musieť urovnávať výtyčku 
podľa libely a stanete sa tak efektívnejším 
ako kedykoľvek predtým.

Skvelý softvér 

Leica GS18T prichádza s revolučným 
soft vérom Captivate, ktorý pretvára 
komplexné údaje na najrealistickejšie 
funkčné 3D modely. S jednoducho 
použiteľnými aplikáciami a známou 
dotykovou technológiou môžu byť všetky 
formy meraných a projektovaných 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.

riešenie Skvelý so Bezproblémové zdieľanie údajov 
medzi všetkými prístrojmi

Softvér pre PC Leica Infi nity neposkytuje 
len spracovanie meraní s absolútnou 
presnosťou, ale taktiež umožňuje 
spracovanie a prístup ku komplexným 
3D údajom. Vďaka ľahko zrozumiteľnému 
pracovnému prostrediu a intuitívnemu 
3D mapovému prehliadaču je práca 
s projektom rýchlejšia a vaše rozhodnutia 
presnejšie. Odteraz je možné všetky 3D 
údaje zaznamenané v teréne (meranie 
z GNSS prijímača / totálnej stanice 
/ nivelačného prístroja, fotografi e, 
skeny) v prostredí Leica Infi nity zobraziť 
a navzájom prepojiť.      
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l Milí čitatelia!
Strávili sme spoločne nad stránkami nášho stavovského 
časopisu ďalší rok. Mám taký pocit, že to je len chvíľka od-
vtedy, keď som vám v mene redakčnej rady želal úspešný 
a v plnom zdraví prežitý rok 2019 a už tu máme december 
a jeho vianočné sviatky za dverami, keď je predsa čas na 
spomalenie práce a potrebný odpočinok.
Rubriku Hlavných odborných článkov tentoraz vypĺňame 
dvomi príspevkami. Prvý pripravil kolektív autorov z Ka-
tedry geodézie Stavebnej fakulty (SvF) Slovenskej tech-
nickej univerzity (STU) v Bratislave z problematiky, ktorá 
nám na Slovensku v posledných dvadsiatich rokoch chý-
bala. Je to problematika metrologickej kontroly nivelač-
ných prístrojov a lát s použitím komparátorov, realizovaná 
v Laboratóriu nivelačných systémov a dĺžkových meradiel 
Katedry geodézie SvF STU v Bratislave. Druhý príspevok 
v tejto rubrike vznikol na základe podobného záujmu čle-
nov Komory z roku 2018 (pozri č. 1/2018 časopisu Slo-
venský geodet a kartograf). Aj tentoraz Komisia katastra 
nehnuteľností a pozemkových úprav pri KGaK pripravila 
konkrétne otázky členov Komory, týkajúce sa vyhotovova-
nia geometrických plánov, na ktoré reagoval Katastrálny 
odbor ÚGKK SR tým, že vypracoval fundované odpovede, 
a tie aj touto cestou zverejňujeme. Veríme, že vám tieto 
odpovede poslúžia v odbornej praxi.
V rubrike Názory, postrehy, návrhy a oznamy členov ko-
mory prinášame zhodnotenie 27. slovenských geodetic-
kých dní v Žiline, príspevok autorov zo ZZGK, v ktorom bi-
lancujú aktivity ZZGK hlavne v oblasti legislatívy a infor-
mujú čitateľov o tom, čo priniesol rok 2019 geodetom 
a kartografom na Slovensku z ich pohľadu, krátke správy 
z činnosti orgánov Komory č. 22 – 27.
Rubriku Novinky prístrojovej a spracovateľskej techniky 
vypĺňajú predajcovia geodetickej techniky: Geotech Bra-
tislava, s.r.o., Geotronics Slovakia, s.r.o., Surveye, s.r.o., 
Geo team, spol. s.r.o., 3GON Slovakia, s.r.o., GEOpriestor.
V rubrike Komora informuje nájdete informácie zo zasa-
dania predstavenstva KGaK, ako aj pravidelné informácie 
o nových členoch, o členoch, ktorým bola obnovená, resp. 
pozastavená činnosť a o členoch, čo vystúpili na vlastnú 
žiadosť.
Príjemné čítanie posledného tohtoročného čísla časopisu 
počas vianočných sviatkov, ktoré sú odjakživa sviatkami 
lásky, pokoja a mieru želá všetkým čitateľom v mene re-
dakčnej rady

Ing. Štefan Lukáč

predseda redakčnej rady
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Metrologická kontrola nivelačných prístrojov a lát 
s použitím komparátorov

1.  Úvod do problematiky

Dosiahnutie požadovanej presnosti pri reali-
zácii výškových meraní je podmienené nielen 
použitou metódou merania, ale aj výberom 
vhodného prístrojového vybavenia. Výsledky 
merania sú zaťažené systematickou chybou 
použitých prístrojov a pomôcok (MAURER, 
1995). Na nivelačných prístrojoch a nivelač-
ných latách sa kontrola kvality a určenie syste-
matickej chyby realizuje na základe kalibrácie. 
Nivelačné laty určené na presnú niveláciu by 
mali spĺňať kritériá definované normou DIN 
18717:1996 Precision levelling staffs, ktorá 
stanovuje maximálnu opravu latového úseku, 
maximálnu chybu prvého čítania a maximálny 
koeficient teplotnej rozťažnosti invaru. Tieto 
parametre sú určené v procese kalibrácie. 

Pri kalibrácii rozlišujeme medzi systémo-
vou kalibráciou, pri ktorej je kalibrovaný celý 
nivelačný systém (t. j. nivelačný prístroj a la-
ta) alebo kalibráciu samotnej nivelačnej laty. 
Základným rozdielom medzi týmito postupmi 
je spôsob čítania nivelačnej laty (WOSCHITZ, 
2003). Pri systémovej kalibrácii je latový úsek 
vyhodnotený pomocou nivelačného prístroja 
a výsledkom kalibrácie sú opravy pre celý 

nivelačný systém (nivelačný prístroj a lata). 
V procese kalibrácie samotnej nivelačnej laty 
je poloha dielikov laty vyhodnocovaná pomo-
cou CCD kamery (snímač s nábojovo viaza-
nou štruktúrou) a preto výsledkom sú opravy 
vzťahujúce sa ku kalibrovanej late.V obidvoch 
spomenutých spôsoboch kalibrácie vyplýva 
princíp určenia opravy z porovnania rozdielu 
čítaní latového úseku s referenčnou hodno-
tou, získanou na základe interferometrického 
merania. V procese kalibrácie sa nivelačná 
lata posúva s konštantným krokom v rámci 
celého rozsahu latovej stupnice. Presný po-
hyb nivelačnej laty je realizovaný pomocou 
komparátora, ktorého úlohou je zabezpečiť 
priamočiary pohyb a umiestnenie nivelač-
nej laty do požadovanej polohy. Z hľadiska 
umiestnenia nivelačnej laty na komparátore 
rozlišujeme medzi vertikálnym komparáto-
rom (lata umiestnená vo zvislej polohe) a ho-
rizontálnym komparátorom, pri ktorom je lata 
umiestnená vo vodorovnej polohe. 

Vertikálny komparátor sa najčastejšie po-
   užíva pri systémovej kalibrácii (TAKALO, 2002), 
(TAKALO, 2004), (WOSCHITZ, 2003) avšak 
existujú pracoviská, kde je pri systémovej 
kalibrácii použitý horizontálny komparátor 
(obr. 1). V tomto prípade je zámerný lúč ni-
velačného prístroja zalomený na vodorov-
ne umiestnenú nivelačnú latu (VYSKOČIL, 
2015). Lom lúča je realizovaný pomocou ro-
vinného zrkadla skloneného pod 45° uhlom 
(od zvislice). Výhodou vertikálneho kompará-
tora je umiestnenie laty v prirodzenej polohe, 
v akej je používaná pri meraní. Na druhej stra-
ne veľká svetlá výška konštrukcie kompará-
tora má za následok väčší teplotný gradient 
ako v prípade použitia horizontálneho kom-
parátora. Horizontálny komparátor je často 
používaný pri kalibrácii samotnej nivelačnej 
laty (WASMEIER, 2006), (WU, 2013). Jeho 
výhodou sú menšie nároky na priestory labo-
ratória a najmä menší teplotný gradient, ktorý 
ma zásadný vplyv na výsledky kalibrácie.

Obr. 1 • Horizontálny komparátor určený na systémovú 
kalibráciu (VYSKOČIL, 2015)

Obr. 2 • Vertikálny komparátor na univer-
zite v Gratzi, umožňujúci vykonávať testo-
vanie kritických dĺžok zámer nivelačného 
prístroja (GASSNER, et al., 2007)
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Niektoré pracoviská využívajú pri systémo-
vej kalibrácii kombináciu vertikálneho kompa-
rátora (ktorý zabezpečuje posun nivelačnej 
laty) a vodorovného posuvného systému (za-
bezpečujúceho posun nivelačného prístroja) 
(obr. 2). Vodorovný posuvný systém umožňu-
je meniť dĺžku zámery nivelačného pristroja, 
čo sa používa pri testovaní kritických dĺžok. 
Pri kritickej dĺžke zámery sa jeden dielik la-
tovej stupnice zobrazí v rámci jedného pixelu 
alebo celého násobku pixelov na CCD sní-
mači, čo vedie k zníženiu presnosti merania 
(WOSCHITZ, 2002).
Dohľad nad správnym výkonom metrologic-
kých služieb v SR a nadväznosť na štátne 
etalóny vykonáva Úrad pre normalizáciu, met-
rológiu a skúšobníctvo ÚNMS SR. ÚNMS re-
alizuje výkon metrologických činnosti len vo 
vybraných oblastiach, v súvislosti s výkonom 
geodetických a kartografických činností je to 
oblasť krátkych dĺžkových meradiel (pásma, 
dvojmetre). Výkon geodetických a kartogra-
fických činností v ostatných oblastiach (mera-
nie uhlov, veľkých dĺžok, prevýšení a iné) nie 
je pokrytý. Z tohto dôvodu bolo v máji 2019 
zriadené Metrologické centrum geodézie. 
V rámci budovania metrologického centra 
rezortu geodézie v SR sa Katedra geodézie 
Stavebnej fakulty STU v Bratislave zhostila 
úlohy vybudovať Laboratórium nivelačných 
systémov a dĺžkových meradiel LNSaDM. So 
vznikom predmetného laboratória je spojený 
vývoj vertikálneho komparátora (obr. 3), urče-
ného pre systémovú kalibráciu a horizontál-
neho komparátora pre kalibráciu nivelačnej 
laty. Laboratórium LNSaDM od novembra 
2018 vykonáva kalibráciu nivelačných lát 
a nivelačných systémov pre potreby odbornej 
praxe (KOPÁČIK, 2019).

2. Systémová kalibrácia

Princíp systémovej kalibrácie (obr. 4) spo-
číva v porovnaní rozdielov latových úsekov 
meraných nivelačným prístrojom s rozdielmi 
určenými z interferometrických meraní. In-
terferometer slúži ako etalón, ktorý definuje 
referenčnú hodnotu rozdielu latových úsekov 
(t. j. posun nivelačnej laty). Výsledkom porov-
nania je oprava iv  aktuálneho latového úse-
ku, ktorá sa určí zo vzťahu:

                                                                                                             (1)   N N IF IF
i 0 0i iv l l l l   

kde:

   –  latový úsek meraný nivelačným 
   prístrojom v i-tej polohe laty,
   – latový úsek meraný nivelačným
   prístrojom v počiatočnej polohe laty,
   – posun laty meraný interferometrom 
   v i-tej polohe laty,
  – posun laty meraný nivelačným
   prístrojom v počiatočnej polohe laty.

Počas kalibrácie sa nivelačná lata posúva 
do preddefinovaných polôh a rozdiely sú po-
čítané vzhľadom k počiatočnej polohe laty. 
Na získanie absolútnej hodnoty opravy lato-
vého úseku (oprava latového úseku vztiahnu-
tá k pätke nivelačnej laty), je potrebné určiť 
opravu pre prvé čítanie na nivelačnej late 

Gv  a túto opravu pripočítať ku každej oprave 
určenej podľa vzťahu (1). 

Kalibrácia nivelačného systému pozostáva 
z realizácie dvoch sérií meraní – jedno mera-
nie v smere narastania latového úseku a druhé 
v opačnom smere (t. j. v smere klesajúceho la-
tového úseku). Rozsah merania je obmedzený 
z dôvodu minimálneho latového úseku potreb-
ného na vykonanie čítania. Na základe zvolené-
ho kroku merania 20 mm a rozsahu merania 
je v rámci jedného smeru merania vyhodnote-
ných 139 polôh, resp. latových úsekov.

N
il

N
0l

IF
il

IF
0l

Na základe vypočítaných opráv je odhadnu-
tá regresná priamka, ktorej koeficienty sú 
odhadnuté metódou najmenších štvorcov 
(obr. 5). Sklon regresnej priamky zodpovedá 
systematickému vplyvu, ktorý výrazne vplýva 
na výsledky meraní nivelačným systémom 
a preto je potrebné ho pri meraniach elimino-
vať (KUBÁČEK, 2000). 

Obr. 3 • Vertikálny komparátor na systémovú kalibráciu 
na Katedre geodézie  SVF STU v Bratislave

Obr. 4 • Princíp 
systémovej kalibrácie
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Na základe výsledkov systémovej kalibrácie 
je opravený meraný latový úsek L s použitím 
vypočítaného mierkového koeficientu, koefi-
cientu teplotnej rozťažnosti invarového pásu 
a opravy prvého čítania:

 , (2)  6
0 T 0 GL L´ 1 m T T 10 v          

kde:

 L m  – opravená dĺžka latového úseku,
 L´ m  – meraná dĺžka latového úseku,
0m  –  mierkový koeficient,

1
T[ppm C ]   –  koeficient teplotnej 

   rozťažnosti invaru,
 T C  – teplota pri meraní,
 0T C  – teplota pri kalibrácii (20 °C),
Gv   – oprava prvého čítania.

3.  Vertikálny komparátor

Pre účely realizácie systémovej kalibrácie 
nivelačných systémov bol v priestoroch la-
boratórií Stavebnej fakulty STU v Bratislave 
vybudovaný vertikálny komparátor (obr. 6). 
Svetlá výška laboratória 6,6 m poskytuje 
priestor na kalibráciu nivelačných lát do dĺž-
ky 3 m. Nosná konštrukcia komparátora je 
vytvorená z hliníkových profilov, na ktorých 

Obr. 5 • Opravy nivelačného systému aproximované regresnou priamkou

Obr. 6 • Schéma vertikálneho komparátora
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je osadená dvojica koľajníc umožňujúcich po-
hyb nivelačnej laty. Na zabezpečenie stability 
konštrukcie je celá konštrukcia kotvená po-
mocou piatich konzol na obvodovej stene la-
boratória. Stabilita konštrukcie je kontrolova-
ná dvoma dvojosovými snímačmi naklonenia 
(Leica NIVEL 220). Prvý snímač naklonenia 
je umiestnený na základovej doske kompa-
rátora a druhý sa nachádza na konštrukcii 
v úrovni krokového motora.

Pohyblivá časť komparátora je tvorená plat-
ňou, ktorá je pomocou ložísk osadená na ko-
ľajniciach. V spodnej časti platne sa nachádza 
konzola pre postavenie laty. V strede konzoly 
je umiestnená skrutka so sférickou hlavou, 
ktorá tvorí doraz pre pätku nivelačnej laty. 
Pozdĺž platne sú rozmiestnené 4 obruče, po-
mocou ktorých je lata stabilizovaná vo zvislej 

polohe. Vertikálny pohyb platne je realizova-
ný krokovým motorom, pričom pohyb hriade-
ľa motora je prenášaný ozubeným kolesom 
na hrebene umiestnené pozdĺž celej pohyb-
livej konštrukcie. Polohovanie krokového mo-
tora je realizované pomocou mikrokontroléra. 
Pomocou koncových spínačov sú definované 
krajné polohy dráhy komparátora. Po zopnutí 
spínačov krokový motor automaticky zastaví. 
Tretí kontaktný spínač je použitý pre defino-
vanie referenčnej polohy komparátora, na zá-
klade ktorej je následne definovaný pohyb 
laty a polohy nivelačnej laty, v ktorých bude 
kalibrácia vykonaná. 

Počas kalibrácie sú zabezpečené stabil-
né atmosférické podmienky. Kalibrácia je 
realizovaná pri teplote vzduchu 20 °C (s tole-
ranciou ±1°C). Pred kalibráciou je potrebné 
laboratórium temperovať a následne počas 

kalibrácie prebieha meranie teploty vzduchu, 
relatívnej vlhkosti a atmosférického tlaku, 
pričom stabilné atmosférické podmienky sú 
zabezpečené klimatizačnou jednotkou.

Nivelačný prístroj je umiestnený na pilieri, 
pričom dĺžka zámery je 2,86 m. Z dôvodu 
zabezpečenia stability nivelačného prístroja 
a automatizovaného postupu kalibrácie bol 
vytvorený program na vzdialené ovládanie 
nivelačného pristroja. Vzdialené ovládanie 
nivelačného prístroja je nevyhnutné z dôvodu 
zamedzenia prítomnosti osôb v laboratóriu 
počas kalibrácie, čo by spôsobovalo zmenu 
atmosférických podmienok.

Na základe doteraz vykonaných meraní je 
možné presnosť kalibrácie pri použití vertikál-
neho komparátora charakterizovať neistotou 
určenia opravy latového úseku 11 μm.

Obr. 7 • Princíp kalibrácie nivelačnej laty

Obr. 8 • Princíp určenia polohy hrany dielika na stupnici nivelačnej laty Obr. 9 • Kód pre nivelačné laty značky Leica

Obr. 10 • Kód pre nivelačné laty značky Trimble
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4.  Kalibrácia nivelačnej laty

Pri kalibrácii samotnej nivelačnej laty je po-
rovnaná skutočná (meraná) poloha hrany 
dielika latovej stupnice mer

il  s jej referenčnou 
hodnotou ref

il : 
mer ref

i i iv l l   . (3)

Skutočná poloha dielika je vyhodnotená 
na základe spracovania obrazu stupnice la-
ty a laserinterferometrického merania, ktoré 
definuje posun projekčného centra kamery 
(obr. 7 a obr. 8):
mer
i if imgl l l  , (4)

ne dieliky kódu sú vypálené na povrch invaro-
vého pásu. 

Kód nivelačnej laty Leica (obr. 9) je zostavený 
z dielikov, ktorých šírka je vždy celým násob-
kom najmenšieho dielika šírky 2,025 mm. 

    
V prípade nivelačných lát značky Trimble je 
použitý, tzv. „dvojfázový“ kód (obr. 10), pri 
ktorom sa striedajú 2 cm úseky, v rámci kto-
rých sa mení kombinácia dielikov. V rámci 
každého úseku je základný kód zjemnený 
pomocou dielika šírky 1 mm, ktorý sa používa 
pri čítaní nivelačnej laty na krátku zámeru (t. j. 
dĺžka zámery pod 9 m). Kódy nivelačných lát 
od ďalších výrobcov možno nájsť v literatúre 
(WOSHITZ, 2003).

5.  Horizontálny komparátor

V rámci budovania Laboratória nivelačných 
systémov a dĺžkových meradiel bol navrhnutý 
a uvedený do prevádzky horizontálny kompa-
rátor (obr. 11). Horizontálny komparátor je na-
vrhnutý tak, aby umožňoval kalibráciu ľubo-
voľných čiarkových meradiel. V súčasnosti je 
komparátor testovaný pri kalibrácii kódových 
nivelačných lát.

Konštrukcia komparátora je tvorená hli-
níkovými profilmi. Základom horizontálneho 
komparátora je vodorovný posuvný systém, 
ktorého základnica je tvorená hliníkovým pro-
filom umiestneným na piatich konzolách osa-
dených v stene laboratória. Posuvný systém 
pozostáva z vozíka umiestneného na kladko-
vom pojazde, ktorého pohyb je zabezpečený 
pomocou ozubeného remeňa a krokového 
motora. Krokový motor je umiestnený na kon-
zole nachádzajúcej sa na začiatku základnice.

Otáčanie hriadeľa krokového motora je 
prenášané na remenice, na ktorých sa od-
vaľuje ozubený remeň, ktorý posúva vozík 
komparátora. Napínanie remeňa je realizo-
vané pod platňou vozíka. Vozík sa pohybuje 
po dvojici koľajníc, ktoré sú tvorené nadpá-
janou oceľovou tyčou osadenou do základ-
nice. Obe tyče sú umiestnené symetricky 
voči strednici základnice. Vozík je na tyčiach 
umiestnený pomocou štyroch kladkových 
pojazdov, z toho 2 pojazdy sú s excentrickým 
ložiskom, čo umožňuje rektifikáciu vozíka. 
Dĺžka trajektórie pohybu vozíka je vyme-
dzená dĺžkou základnice 8 m. Na koncoch 
základnice sa nachádzajú koncové spínače 
koncovej polohy, ktoré definujú krajnú polohu 
vozíka a zabraňujú nárazu vozíka. 

Obr. 11 • Schematické znázornenie konštrukcie horizontálneho komparátora v pozdĺžnom, priečnom a všeobecnom pohľade

kde

ifl   –  posun projekčného centra kamery
   meraný pomocou interferometra,
imgl   –  vzdialenosť hrany dielika 

  od hlavného bodu snímky. 

Referenčná poloha dielikov na kódových ni-
velačných latách je definovaná kódom ni-
velačnej laty, kde výrobca uvádza šírku jed-
notlivých dielikov, na základe ktorých sú 
definované referenčné polohy hrán dielikov 
(INGENSAND, 1999). Stupnica kódovej nive-
lačnej laty je tvorená 8-bitovým kódom. Čier-
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Pohyb vozíka je realizovaný pomocou 
krokového motora, ktorý je ovládaný auto-
matizovane tak, aby sa vozík nastavil vždy 
nad vyhodnocovanú hranu čiarkového me-
radla. Stupnica kalibrovaného meradla je 
vyhodnotená pomocou CCD kamery, ktorá je 
umiestnená na vozíku. Kamera je umiestnená 
na konzole tak, aby jej zámerná os bola kol-
má na rovinu stupnice meradla (napr. invaro-
vého pásu). Ovládanie kamery je realizované 
pomocou mikrokontroléra Raspberry Pi, kto-
rý riadi snímkovanie a následne posielanie 
snímok do riadiaceho počítača. Napájanie 
mikrokontroléra je realizované pomocou ba-
térie umiestnenej na vozíku. Pri snímkovaní 
je vzhľadom na malú vzdialenosť medzi kame-
rou a latou použité prídavné osvetlenie invaro-
vého pásu. Toto osvetlenie je realizované po-
mocou dvojice LED pásov, ktoré sú umiestne-
né vo výške objektívu kamery a orientované 
kolmo na invarový pás tak, aby na invarovom 

páse nevznikal tieň spôsobený puzdrom laty. 
Sklon kamery je meraný pomocou dvojoso-
vého snímača naklonenia Leica Nivel 220. 
Zmena polohy kamery je meraná pomocou 
interferometra umiestneného na samostatnej 
konzole. Odrazový hranol interferometra je 
umiestnený vedľa kamery na spoločnej kon-
zole, tak aby sa vzdialenosť medzi stredom 
hranola a stredom CCD snímača nemenila. 

Celý proces kalibrácie je realizovaný auto-
matizovane na základe vytvorenej aplikácie, 
pomocou ktorej riadiaci počítač posiela prí-
kazy pre mikrokontrolér ovládajúci krokový 
motor a po nastavení vozíka do požadovanej 
polohy je odoslaný príkaz pre mikrokontrolér 
ovládajúci kameru (obr. 12). Komunikácia 
medzi mikrokontrolérom krokového motora 
a riadiacim PC prebieha cez sériové rozhra-
nie. Pri komunikácii medzi riadiacim PC a vo-
zíkom je použitý TCP-IP protokol, aby nebol 
obmedzený pohyb vozíka. 

Horizontálny komparátor taktiež slúži na 
určenie opravy prvého čítania. Keďže nive-
lačný prístroj neumožňuje vykonať čítanie 
na pätke nivelačnej laty, sú opravy vypočítané 
zo systémovej kalibrácie vztiahnuté k prvému 
čítaniu na nivelačnej late. Pomocou horizon-
tálneho komparátora je následne určená 
chyba prvého čítania ako rozdiel medzi sku-
točnou hodnotou latového úseku (vzdiale-
nosť medzi horizontom nivelačného prístroja 
a pätkou nivelačnej laty) a jej referenčnou 
hodnotou, definovanou z kódu nivelačnej laty. 
Oprava prvého čítania potom priamo vstupu-
je do výpočtu opravy latových úsekov, čím sú 
výsledky systémovej kalibrácie vztiahnuté 
k pätke nivelačnej laty.

Analýzou doteraz vykonaných meraní 
možno presnosť kalibrácie pri použití horizon-
tálneho komparátora charakterizovať neisto-
tou určenia opravy latového úseku 7 μm.

Obr. 12 • Schéma riadenia horizontálneho komparátora

Obr. 13 • Porovnanie výsledkov systémovej kalibrácie s výsledkami kalibrácie samotnej nivelačnej laty
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6. Porovnanie kalibrácie nivelačného 
systému a kalibrácie samotnej 
nivelačnej laty

V rámci experimentálnych meraní bola vyko-
naná systémová kalibrácia nivelačného sys-
tému tvoreného nivelačným prístrojom Leica 
DNA03 (v. č. 346056) a kódovou nivelač-
nou latou Leica GPCL3 (v. č. 32316). Opravy 
meraných latových úsekov (obr. 13 – modrý 
symbol) boli určené na základe porovnania 
rozdielov meraní nivelačného prístroja a roz-
dielov meraní interferometra (vzťah 1). Na zá-
klade opráv bola regresnou analýzou určená 
regresná priamka, ktorej smernica definuje 
mierkový koeficient celého nivelačného sys-
tému (m0 = -0,18). Mierkový koeficient vy-
jadruje chybu meraného latového úseku vo 
forme násobného koeficientu, ktorým prená-
sobíme hodnotu latového úseku a získame 
opravu latového úseku.

Samotná nivelačná lata (Leica GPCL3 
v. č. 32316) bola kalibrovaná na horizontál-
nom komparátore. Na základe vykonaných 
meraní boli vypočítané opravy pre všetky hrany 
dielikov stupnice laty a následne interpoláciou 
boli určené opravy pre rovnaké latové úseky 
aké boli vyhodnotené pri systémovej kalibrácii 
(obr. 12 – červený symbol). Na základe vypočí-
taných opráv bola odhadnutá smernica regres-
nej priamky, ktorá definuje mierkový koeficient 
použitej laty (m0 = -0,42).

Rozdiel medzi opravami určenými systémovou 
kalibráciou a opravami z kalibrácie samotnej 
nivelačnej laty možno charakterizovať ako 
systematickú chybu nivelačného prístroja. Táto 
chyba môže byť výsledkom mechanickej zme-
ny na prístroji, ktorá vznikla pri nevhodnom 
prevoze alebo pri používaním prístroja, ale 
taktiež môže byť ovplyvnená verziou použitého 
firmvéru, ktorý vyhodnocuje čítanie na late.

7.  Záver

Z hľadiska zabezpečenia požadovanej pres-
nosti pri výškových meraniach je potrebná 
pravidelná kontrola nivelačných prístrojov 
a lát, keďže možno odhaliť systematickú chy-
bu  prístroja, ktorá znehodnocuje výsledky 
merania. Systémová kalibrácia ako aj kalibrá-
cia samotnej nivelačnej laty umožňujú overiť 
splnenie kritérií definovaných normou DIN 
18717:1996 Precision levelling staffs.

Výhodou systémovej kalibrácie je možnosť 
kalibrovať celý nivelačný systém a tým určiť 
opravy, ktoré zahŕňajú okrem systematickej 
chyby nivelačnej laty aj systematickú chybu 
prístroja. Pri použití vertikálneho komparáto-
ra sú simulované podmienky odpovedajúce 
podmienkam pri meraní (t. j. lata je umiestne-
ná v rovnakej polohe ako pri meraní). 

Kalibráciou samotnej nivelačnej laty mô-
žeme určiť systematickú chybu nivelačnej 
laty a v kombinácii s výsledkami systémovej 
kalibrácie vyhodnotiť chybu nivelačného prí-
stroja.

Oba vyššie opísané komparátory vznikli 
na podnet budovania Metrologického centra 
geodézie, v rámci ktorého Katedra geodézie 
Stavebnej fakulty STU v Bratislave  zabezpe-
čuje kalibráciu nivelačných systémov a krát-
kych dĺžkových etalónov. 
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Úrad geodézie, kartografi e a katastra Slo-
venskej republiky (ďalej len „Úrad“) prijal 
24.06.2019 pod číslom 4545/2019 od Ko-
mory geodetov a kartografov  otázky a pod-
nety týkajúce sa vyhotovovania geometric-
kých plánov (ďalej len „GP“) zosumarizova-
né Katastrálnou komisiou KGaK. Otázky sú 
uvedené v pôvodnom znení.
K otázkam uvádzame:

 Otázka č. 1:

a) Je možné evidenčným spôsobom zapiso-
vať geometrické plány (GP) do katastra 
nehnuteľností, len na základe žiadosti 
o zápis geometrického plánu bez neja-
kého rozhodnutia štátneho orgánu, napr. 
vyňatie, určenie súpisného čísla atď.? 

b) V praxi sa stretávame so špecifi ckými prí-
padmi, keď vlastník poľnohospodárske-
ho pozemku v extraviláne potrebuje:
1) z jestvujúceho pozemku s výmerou 

2 500 m2 vytvoriť jeden pozemok 
s výmerou 2 100 m2 a jeden s výme-
rou 400 m2 (jestvujúci pozemok má 
viac ako 2 000 m2,

2) z jestvujúceho pozemku s výmerou 
2 500 m2 vytvoriť dva pozemky jeden 
s výmerou 1 500m2 a jeden s výme-
rou 1 000 m2 (jestvujúci pozemok má 
viac ako 2 000 m2 a vzniknú obidva 
pod výmeru 2 000 m2),

3) z jestvujúceho pozemku s výmerou 
1 600 m2 vytvoriť dva pozemky s vý-
merou 800 m2 (jestvujúci pozemok už 
má menej ako 2 000 m2).

Ak vlastník tohto pozemku požiada ka-
tastrálny odbor o prevedenie GP formou 
záznamu, katastrálne odbory majú rôzny ná-
zor, či takýto GP majú previesť, zapísať.

Pripájam k otázke verejnosti prístupný člá-
nok z internetu od Mgr. Ivana Tomková, 

Okresný úrad Michalovce, katastrálny od-
bor, kde sa na 6. strane vyjadruje:
V prípade záznamového konania je postup 
katastrálneho odboru odlišný. Vzhľadom 
na to, že pri záznamovom konaní katastrál-
ny orgán neskúma vecnú správnosť verej-
ných a iných listín, dôsledkom zistenia po-
rušenia zákazu drobenia pozemkov nie je 
nevykonanie záznamu. Katastrálny odbor 
záznam vykoná, tak ako to vyplýva z predlo-
ženej listiny (rozhodnutie o dedičstve, resp. 
rozhodnutie súdu o vyrovnaní podielového 
spoluvlastníctva) ale z ustanovenia § 27 zá-
kona č. 162/1995 Z. z. mu vyplýva ozna-
movacia povinnosť. Katastrálny odbor tak 
má povinnosť oznámiť, že pri výkone štátnej 
správy sa dozvedel, že došlo k porušeniu 
všeobecne záväzného právneho predpisu.

Otázka: má katastrálny odbor na žiadosť 
vlastníka takýto GP previesť?

Odpoveď:
Je potrebné rozlíšiť dve veci – jednou je zá-
pis GP evidenčným spôsobom (cez regis-
ter R) a druhou je zápis prostredníctvom 
záznamu (register Z – zápis rozhodnutia 
iného štátneho orgánu). Podotýkame, že 
zápis GP na žiadosť vlastníka sa nevyko-
náva záznamom. Teda spomínaný článok 
od Mgr. Ivany Tomkovej nesúvisí s evidenč-
ným zápisom GP.
Podľa zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri 
nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných 
práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) 
sa údaje o pozemkoch, ktoré vzniknú na zák-
lade GP, môžu zapísať do katastra nehnuteľ-
ností aj bez právneho úkonu na žiadosť vlast-
níka, pričom nesmú byť dotknuté ustanove-
nia § 21 až § 24 zákona č. 180/1995 Z. z. 
v znení neskorších predpisov. To znamená, 
že evidenčne možno zapísať len taký GP, kto-
rým nedochádza k drobeniu pozemkov. Ak je 

okresnému úradu predložený GP na evidenč-
ný zápis a dochádza k drobeniu pozemkov, 
okresný úrad zápis nevykoná. Uvedená pod-
mienka je v katastrálnom zákone stanovená 
v § 67 ods. 1 z dôvodu, aby evidenčný zápis 
neslúžil ako nástroj na obchádzanie zákazu 
drobenia pozemkov.

Otázka č. 2:

Je možné používať pri tvorbe geometric-
kého plánu pre prípady právneho stavu, t.j. 
s parcelou E-KN aj výkaz výmer na „výšku“? 
Ukážku zasielam v prílohe. Tu je prípadne aj 
podotázka, či je možné dlhšie výkazy výmer 
tlačiť obojstranne?

Odpoveď:
V súčasnosti je stále platná Smernica na vy-
hotovovanie geometrických plánov a vytyčo-
vanie hraníc pozemkov (O-84.11.13.31.21. 
00-97), ktorej prílohou sú aj schválené tlačivá 
slúžiace na zostavenie výkazu výmer. Samo-
zrejme v čase vzniku smernice sa výkaz vý-
mer zostavoval výlučne v papierovej podobe. 
Aj napriek tomu sú tlačivá stále platné a pre 
parcely E-KN v právnom stave platí tlačivo 
6.77, ktoré má stánku orientovanú „na šírku“.
V prípade, ak sa na zostavenie výkazu vý-
mer použije tlačivo č. 6.49 alebo 6.76 so 
zmenou označenia stĺpca „PK“ na „KN-E“ 
v doterajšom stave výkazu výmer, nejed-
ná sa o zmenu, ktorá by mala za následok 
úradné neoverenie GP. V pripravovanej no-
vej smernici, bude len jedno vzorové tlačivo.
Pokiaľ ide o tlač výkazu výmer (jednostran-
ne alebo obojstranne), žiaden predpis ne-
stanovuje spôsob tlače.
 
Otázka č. 3:

Je možné pridať k sťahovaným dokumen-
tom cez stránku https://cica.vugk.sk/GRIS.

Stanovisko ÚGKK SR k otázkam a podnetom 
Komory geodetov a kartografov týkajúcim sa vyhotovovania 
geometrických plánov
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aspx aj rastre C-KN, E-KN, prípadne ďalšie 
údaje (niektoré z katastrov už majú k dis-
pozícii skeny PK vložiek a meračských ná-
črtov), prípadne túto možnosť pridať do ge-
oportálu – tak ako máme možnosť sťahovať 
ortofotomapu?

Odpoveď:
Úrad má v budúcnosti záujem o elektronic-
ké poskytovanie týchto údajov prostredníc-
tvom služieb pre geodetov. Na sprístupnenie 
služby je potrebné najprv vybudovať metain-
formačný systém, t. j. priradenie metadát ku 
každému skenovanému dokumentu, prípad-
ne rastru. Poskytovanie rastrov za súčasné-
ho stavu by spôsobilo značný chaos, keďže 
je ťažké posúdiť, ktorý raster je potrebné po-
užívať napr. pri tvorbe GP.
Do spustenia novej elektronickej služby po-
skytuje raste na vyžiadanie príslušný KOOÚ.
 
 Otázka č. 4:

Ako to je so všeobecnou adresou na zasiela-
nie požiadaviek na údaje skXXgp@skgeode-
sy.sk. Niektoré okresné úrady túto adresu ne-
používajú. Je možné tento postup opätovne 
zjednotiť, resp. preveriť funkčnosť adries?

Odpoveď:
Možno konštatovať, že konvencia elektro-
nickej adresy na zasielanie požiadaviek 
na údaje pre tvorbu GP stále platí a je vy-
tvorená pre každé pracovisko. Používanie 
adries v doméne skgeodesy však skompli-
kovala reforma štátnej správy a začlenenie 
bývalých správ katastra pod okresné úra-
dy, t. j. pod Ministerstvo vnútra SR. Úrad má 
v tomto smere oklieštené kompetencie a do-
šlo k situácii, keď niektoré okresy už pou-
žívajú výlučne doménu ministerstva vnútra.
 
Otázka č. 5:

Podľa stavebného zákona §43 sa stavby 
delia na pozemné stavby a inžinierske stav-
by. Avšak v katastrálnom zákone je defi no-
vaná inžinierska stavba iba ako „pozemok, 
na ktorom je postavená inžinierska stavba“. 
Môžeme pri zameraní ciest a parkovísk pou-
žiť v účele geometrického plánu výraz stav-
ba?... napríklad: Geometrický plán na zame-
ranie stavby spevnenej plochy. Kolaudačná 

komisia to za stavbu považuje, ale z pohľadu 
katastra to je iba pozemok. Ako má správne 
znieť takýto účel geometrického plánu?

Odpoveď:
Defi novanie účelu GP v podstate nemá žia-
den súvis so spôsobom zápisu navrhova-
ného stavu do katastra nehnuteľností. Sku-
točnosť, či ide o zápis stavby alebo o zápis 
pozemku, je daná príslušnou listinou, kto-
rej prílohou je GP. Okresný úrad pri zápise 
posúdi, či ide o stavbu z pohľadu katastrál-
neho zákona, alebo ide o zápis pozemku, 
na ktorom je postavená stavba.

Otázka č. 6:

Mohli by ste presnejšie špecifi kovať, kedy je 
možné riešiť nesúlad v stave E KN ako opra-
vu a kedy je možné stav riešiť v geometric-
kom pláne? Na Kysuciach je 90 % podkla-
dom pre ROEP krokárska mapa, a preto je 
veľa opráv E KN parciel.
Ďalším problémom je zasielanie rozhodnutí 
o oprave v stave E KN všetkým spoluvlast-
níkom. Na Kysuciach je v stave E KN na LV 
50 – 100 ľudí, ktorí nie vždy chápu dôvody 
opráv v KO. Vysvetľovanie zaťažuje geode-
tov aj kataster a vzhľadom na to, že z tých-
to dôvodov boli podané aj trestné oznáme-
nia na geodetov za podvod – zaťažuje to aj 
políciu.

Odpoveď:
Otázka je formulovaná len všeobecne, pre-
to nie je možné odpoveď konkretizovať. 
V uvedených prípadoch sa postupuje pod-
ľa § 59 zákona č. 162/1995 Z. z. o ka-
tastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych 
a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrál-
ny zákon) v spojení s usmernením č. USM 
3/2014. Pokiaľ ide o zasielanie oznámení 
vlastníkom, platí, že je potrebné informovať 
všetkých vlastníkov.

Otázka č. 7:

V smernici na vyhotovovanie GP a vytyčova-
nie hraníc pozemkov je v § 23 ods. (3) uve-
dené, že keď sa vytyčovanie hranice pozem-
ku vykonáva pre potrebu vyhotovenia geo-
metrického plánu, dokumentácia uvedená 
v ods. 1 a) a c), t. z. vytyčovací náčrt a zo-

znam súradníc, sa nevyhotovuje. Z toho vy-
plýva, že vytyčovací protokol treba vyhotoviť 
a dať ho podpísať aj susedom. Nie je uvede-
né, či tento protokol má byť súčasťou ZPMZ. 
Ak áno, potom by mali zúčastnené strany 
dostať aj ZPMZ.
Môže byť vytyčovací protokol súčasťou 
ZPMZ?

Odpoveď:
Vytyčovací náčrt je v podstate ekvivalent 
ZPMZ, ktorý sa vyhotovuje pri reverznom 
postupe t. j. pri prenesení súradnice bodu 
do terénu. Preto, ak sa vytyčovanie hranice 
pozemku vykonáva pre potrebu vyhotovenia 
GP, vyhotovuje sa ZPMZ, a nie vytyčovací 
náčrt. K vytýčenej hranici sa spracuje Pro-
tokol o vytýčení hranice pozemku. Objed-
návateľovi sa odovzdá GP a Protokol o vy-
týčení hranice pozemku. V danom prípade 
ide o spojenie vytyčovania a určenia nových 
hraníc pozemkov. Vytyčované prvky budú 
spolu s novourčovanými prvkami uvedené 
v ZPMZ. Výsledkom bude teda úplný operát 
GP a Protokol o vytýčení hraníc pozemku.
  
Otázka č. 8:

Je potrebný GP na zrušenie vecného breme-
na vyznačeného v katastrálnej mape?

Odpoveď:
GP zobrazuje nehnuteľnosti pred zmenou 
a po zmene. Ak sa vecné bremeno ruší len 
v časti, prípadne sa jeho priebeh upravuje 
(premiestnenie vedenia), ide o zmenu v SGI 
(aj keď len vo vrstve TARCHY). V týchto prípa-
doch je prílohou príslušnej listiny GP, ktorým 
sa vyznačuje rozsah, v akom sa vecné breme-
no ruší, prípadne sa mení jeho priebeh.
Ak sa ruší vecné bremeno v celom rozsa-
hu a nedošlo k jeho zmene od zápisu do ka-
tastra nehnuteľností, GP nie je potrebný.
  
Otázka č. 9:

Ako majú zhotovitelia GP preukazovať, že 
ich vyhotovujú pre potreby Národnej diaľ-
ničnej spoločnosti, a. s., (a teda podľa zá-
kona č. 145/1995 Z. z. I. časť, položka (10) 
sú oslobodené od správnych poplatkov), 
keď zmluvné vzťahy zhotoviteľa GP sú veľ-
mi komplikované a nie je možné ich všetky 
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preukázať pri každom GP pre jednotlivé ob-
jekty stavby? Domnievame sa, že by mohlo 
postačovať, že na všetkých takýchto geo-
metrických plánoch je na základe požiadav-
ky NDS, a. s., nad popisovým poľom uvede-
ný názov stavby, číslo a názov stavebného 
objektu, z čoho je zrejmé, že sa vyhotovujú 
v zmysle citovaných odsekov Zákona.

Odpoveď:
Ak zhotoviteľ GP nevie preukázať skutoč-
nosť, že zhotovuje GP pre NDS, a. s., nemôže 
byť oslobodený od správnych poplatkov. Pri 
overovaní GP na účely stavby D4 a R7 bol 
zaužívaný postup, keď zhotovitelia spolu so 
žiadosťou o overenie GP doložili aj potvrde-
nie vyhotovené Národnou diaľničnou spo-
ločnosťou, a. s., že predložený GP je vyho-
tovený na účely usporiadania vlastníckych 
práv k pozemkom pod pozemnými komuni-
káciami a cestami prvej triedy.
 
Otázka č. 10:

Je možné použiť pre právne úkony GP vyho-
tovený na diel parcely?
Vyhotovili sme GP na úpravu hranice me-
dzi pozemkami, ktorý bol aj úradne overe-
ný na KN. V GP neboli vytvorené samostatné 
parcely, ale zmeny boli vyjadrené dielmi. Pri 
zápise GP nám bolo oznámené, že GP je vy-
hotovený zle, že treba prepracovať GP a na-
miesto dielov vytvoriť samostatné parcely. 
Podľa nášho názoru je stanovisko okresné-
ho úradu neodôvodnené, v smernici je účel 
GP na úpravu hranice medzi pozemkami 
riadne uvedený a z praxe vieme, že takéto 
plány nebol problém doteraz zapísať. Žiada-
me o ÚGKK stanovisko, či je postup okres-
ného úradu správny.

Odpoveď:
Otázka je všeobecná, a preto nie je možné 
na ňu jednoznačne odpovedať. Diely parciel 
sa v GP vytvárajú hlavne z dôvodu odčlene-
nia konkrétnej výmery od parciel doterajšie-
ho stavu a pričlenenia výmery k parcelám 
nového stavu. Zároveň diely zjednodušujú 
spisovanie zmlúv a verejných listín prípad-
ne rozhodnutí o odňatí, ktorých sú prílohou. 
Existujú GP, ktoré by sa bez dielov parciel vô-
bec nedali vyhotoviť, alebo by prípadné vy-
tvorenie samostatnej parcely nebolo účel-

né. Postup je vo všeobecnosti plne v súlade 
s platnou legislatívou, ako aj so Smernicou 
na vyhotovovanie geometrických plánov 
a vytyčovanie hraníc pozemkov (príloha č. 4).
Vo všeobecnosti pre diely vytvorené v GP 
platí, že ich nemožno zapísať do katastra; 
do katastra nehnuteľností možno zapísať 
len parcelu.

Otázka č. 11:

Prosím o jednoznačné defi novanie použitia 
triedy presnosti (TP) pre novourčený pod-
robný bod, ktorý vznikol na hranici medzi 
danými bodmi, ktorých TP je napr. 3, ak no-
vourčený bod je v teréne zameraný, príp. vy-
týčený... či ho označiť TP=1 alebo TP=3?

Odpoveď:
Triedy presnosti sa v katastri nepoužívajú 
od účinnosti vyhlášky č. 461/2009. Používa 
sa kód kvality podrobného bodu. Problém 
uvedený v otázke je jednoznačne riešený 
v čl. IV, ods. 3 písm. b) usmernenia č. USM_
UGKK SR_9/2013.
Novourčovaný podrobný bod, ktorý vznik-
ne na hranici medzi bodmi s kódom kvali-
ty T=3, má kód kvality T=3. Novourčovaný 
podrobný, ktorý vznikne na hranici medzi 
bodmi s kódom kvality T=2 a je stabilizova-
ný, má kód kvality T=1.
  
Otázka č. 12:

Je možné pri kontrole stavu registra C KN 
v i-čkovej mape a UO parciel všade rozší-
riť „Protokol kontroly vektorových geodetic-
kých podkladov“ v časti „Doterajší stav par-
ciel“ a „Nový stav parciel“ na všetky parcely 
v grafi ckom podklade? Teraz je rozsah iba 
podľa xml.
Toto by umožnilo všetkým overovateľom 
skontrolovať jednoducho výsledok „doťaho-
vania“ na súlad výmer v písomnom operáte 
s grafi kou pred zápisom a po zápise GP.
Zmena by pomohla spracovateľom GP 
aj úradným overovateľom a spracovateľ 
(v BnB) by v XML nemusel umelo pridávať 
ďalšie parcely.

Odpoveď:
S uvedenou kontrolou sa nepočíta, keďže 
VKMi je špeciálny typ mapy, a preto aj kon-

troly sú špecifi cké. XML zámerne neobsahu-
je kontroly tých parciel, ktoré sa na meraný 
stav pripájajú, pretože nie sú predmetom 
zmeny.
 
Otázka č. 13:

USM_UGKK SR_9/2013 čl. V ods. 6 „Všet-
kým bodom vo vrstve BODY sa priradí kód 
kvality T=1“. Čo v takom prípade, ak ide 
o novourčené podrobné body s kódom kva-
lity T=2 pri zriadení vecného bremena, inži-
nierskej siete?

Odpoveď:
Vrstva BODY obsahuje body, ktoré majú len 
kód kvality podrobného bodu T=1. Priebeh 
vecného bremena sa zobrazuje vo vrstve 
TARCHY, a nie vo vrstve BODY.

Otázka č. 14:

V praxi sa stáva, že vytyčovací protokol auto-
rizačne overený a odovzdaný do dokumen-
tácie katastra, nie je zapracovaný do SPM. 
Katastrálny odbor má zapracovať operát vy-
týčenia – autorizačne overený do SPM auto-
maticky po jeho odovzdaní geodetom do do-
kumentácie katastra, ale z praxe vyplýva, že 
katastrálne odbory to nerobia. Aký postup 
má zvoliť geodet, aby operát vytýčenia (VGI, 
súradnice) boli zapisované do KN?

Odpoveď:
Zákon 215/1995 Z. z. o geodézii a karto-
grafi i v § 12 ods.2 písm. d) ukladá povin-
nosť fyzickým a právnickým osobám, ktoré 
vykonávajú vybrané geodetické a kartogra-
fi cké činnosti bezplatne odovzdať výsledný 
operát z vytýčenia hraníc pozemkov do štát-
nej dokumentácie do 30 dní od ich vyhoto-
venia. Splnením toho ustanovenia si fyzické 
a právnické osoby, ktoré vykonávajú vybra-
né geodetické a kartografi cké činnosti, spl-
nili svoju zákonnú povinnosť.
Do súboru prevzatých meraní sa prebera-
jú všetky využiteľné číselné výsledky z me-
rania. Prevzatie vytyčovaných bodov do sú-
boru prevzatých meraní je v kompetencii 
okresného úradu katastrálneho odboru. 
Správnosť preberania číselných výsledkov 
do SPM môže skontrolovať katastrálna in-
špekcia.
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Otázka č. 15:

Pri kontrole GP nám bol GP vrátený úrad-
ným overovateľom na doplnenie overenia 
IB prioritne riešenej parcely a to s dĺžkovým 
overením IB (doplniť dĺžkové miery medzi IB 
do grafi ky ZPMZ). Je to potrebné, a je to dô-
vod na vrátenie GP úradným overovateľom, 
keď overujeme IB v blízkom okolí s uvádza-
ním Δ p?

Odpoveď:
Spôsob výberu a overovanie identických 
bodov sme podrobne opísali v dokumen-
te „Odpovede na otázky zo Školení o novej 
úprave spravovania SGI po prijatí novely vy-
hlášky č. 87/2013 Z. z.“ – odpoveď na otáz-
ku č. 10, ktorý je zverejnený na webovom 
sídle Úradu:
http://www.skgeodesy.sk/sk/novinky/
clanky/spravovanie-sgi-odpovede-otazky-zo-
skoleni.html
Výber identických bodov je v kompetencii 
zhotoviteľa GP.
  
Otázka č. 16:

Pri vyhotovení GP na zameranie stavby 
na kolaudáciu v nečíselnej mape od nás ka-
taster požaduje pri dokladovaní zvyškovej 
parcely šetrenie susedných pozemkov a za-
meranie všetkých susedných parciel a prie-
beh hraníc. Ak to nie je znázornené v ZPMZ, 
pýtajú si údaje z merania alebo domeranie 
širšieho okolia. Je to v kompetencii katastra 
žiadať od nás takéto meranie? Ako to má-
me zdôvodniť objednávateľovi? Ako to má-
me vysvetliť susedom? Sme na to oprávne-
ní? Máme oprávnenie pýtať si od nich preu-
kaz totožnosti, či sú to skutočne vlastníci? 
Nerobíme nové mapovanie v danej lokalite.
Plus v tejto istej situácii, teda:
Pri vyhotovení GP na zameranie stavby 
na kolaudáciu v nečíselnej mape, od nás ka-
taster požaduje pri dokladovaní zvyškovej 
parcely šetrenie vlastníckych hraníc a pod-
pisy susedných vlastníkov, kde prehlasujú 
priebeh hranice v GP za ich vlastnícku hra-
nicu. Ak sa susedia nechcú vyjadriť a ploty 
v teréne nie sú v súlade s katastrálnou ma-
pou, a objednávateľ uzná plot v teréne ako 
nesprávny, čiže vie, že ho postavil inak ako 
mu ide vlastnícka hranica a do budúcna to 

chce napraviť – kataster nám neakceptuje 
vykreslenie takéhoto stavu v grafi ckej čas-
ti ZPMZ (červenou čiarkovanou prislučko-
vanou čiarou ako vyznačenie skutočného 
stavu plotu v teréne), žiada, aby tento stav 
v teréne bol záväzný a odovzdaný v KN_m.
vgi, čiže T1 s odôvodnením: „kedy len si 
ten plot ten vlastník dá do poriadku...?“ Mô-
že nás nútiť kataster, aby sme vyhotovovali 
GP v rozpore s objednávateľom GP? Môže 
od nás kataster požadovať, aby sme na úkor 
nášho času a fi nancií robili v teréne nové 
mapovanie a zapracovávali ho do katastra? 
Objednávateľ si to u nás neobjednal.

Odpoveď:
Nie, takéto požiadavky okresného úradu sa 
neopodstatnené. Je potrebné v prípade ne-
číselnej katastrálnej mapy postupovať podľa 
ČL. VI. USM 10/2013.
  
Otázka č. 17:

Pri vyhotovení GP na vecné bremeno si 
od nás úradný overovateľ žiada aj vyhotovo-
vať priesečníky (metóda 21) na inžiniersku 
sieť, ktorá nám prechádza KLADPAR-ovou 
líniou, zdôvodňuje to ako uľahčenie prá-
ce zapisovateľkám... Sme povinní vypočítať 
nové podrobné body vo vecnom bremene 
metódou 21 v číselnej a v nečíselnej mape 
na vecné bremeno?

Odpoveď:
Povinnosť určovať priesečníky s priebehom 
vecného bremena v TARCHY s líniou KLAD-
PAR nie je stanovená žiadnym predpisom. 
Spôsob evidovania rozsahu vecného breme-
na podrobne upravuje Smernica na evidova-
nie rozsahu vecného bremena v súbore ge-
odetických informácií katastra nehnuteľnos-
tí (O-84.11.13.31.31.00-16) – § 9 ods. 2.
  
Otázka č. 18:

Ako to je s uvádzaním stavieb vo výkaze vý-
mer v stave právnom? Stretli sme sa s vráte-
ným GP, keď sme to uviedli, a tak isto nám 
bol obdobný GP vrátený na doplnenie.

Odpoveď:
Kód druhu stavby a spôsobu využívania po-
zemku v „novom stave“ výkazu výmer sa 

podľa prílohy k usmerneniu Úradu SR č. KO-
3613/2005 zo dňa 30.7.2005 v stave práv-
nom uvádza.
  
Otázka č. 19:

Pri úradnom overovaní má kataster skúmať 
aj číselné určenie pôvodnej hranice v ge-
ometrickom pláne, ak už táto bola určená 
v inom GP, ktorý nie je zapísaný do katastra 
nehnuteľností? Geodet v nadväzujúcom plá-
ne tento bod buď preurčí, ak zistí, že nebol 
určený správne v pôvodnom nerealizova-
nom GP so zdôvodnením opravy súradni-
ce, alebo ho má prebrať. V praxi sa stáva, že 
geodet si nevyberie podklady z nerealizova-
ných GP a určí hranicu len z podkladov SPM, 
čím zápisom vznikajú nesúlady v mapách 
a duplicitné hranice. Je povinnosť katastra 
pri overovaní GP kontrolovať už číselne ur-
čené hranice a teda vrátiť GP, ktorý tieto hra-
nice nerešpektuje resp. nepreurčí v GP, ale-
bo je táto povinnosť len na autorizačnom ge-
odetovi a vyhotoviteľovi plánu?

Odpoveď:
Legislatívne a technické predpisy stanovu-
jú ako základnú podmienku úradného ove-
renia operátu GP súlad východiskových 
údajov s platnými údajmi katastra nehnu-
teľností. Údaje v úradne overenom zatiaľ ne-
zapísanom operáte GP sú až do zápisu (spo-
lu s listinou resp. žiadosťou) navrhovaným 
stavom, pričom sú súčasťou dokumentácie.
V praxi dochádza k situácii, že neskôr úrad-
ne overený GP je skôr zapísaný, pričom, ak 
nepreberá body zo skôr úradne overeného 
GP, môže sa stať skôr úradne overený GP 
nezapísateľný do katastra.
Z uvedeného dôvodu sú podkladom na vy-
hotovenie GP všetky využiteľné číselné vý-
sledky meraní a podklady (§ 5 Smernice 
na vyhotovovanie geometrických plánov 
a vytyčovanie hraníc pozemkov). Navyše, 
ak sú práva k nehnuteľnostiam deklarova-
né v podkladoch, ktoré nie sú súčasťou ka-
tastra nehnuteľností (napr. v listine), údaje 
z nich sa použijú súčasne s údajmi katastra.
Teda je potrebné, aby zhotoviteľ GP preveril 
aj úradne overené, zatiaľ nezapísané GP, (kto-
ré súvisia so zmenou, na ktorú zhotovuje GP) 
a prevzal číselné výsledky meraní, ktoré už bo-
li určené v inom GP, aj napriek tomu, že úda-
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je z neho ešte neboli zapísané do katastra 
nehnuteľností. V súčasnosti aj tieto údaje po-
skytuje Úrad prostredníctvom rozšírenia portá-
lu ESKN o služby geodetom (tzv. IMPORT), čo 
značne zjednodušuje zistenie tejto skutočnos-
ti. Vzhľadom na to, že číselné výsledky meraní 
z nezapísaných operátov GP je potrebné pre-
berať na ďalšie využitie, je potrebné túto sku-
točnosť zohľadniť aj pri úradnom overovaní.
  
Otázka č. 20:

Je možné overenie GP: v extraviláne vypraco-
vaný GP, v ktorom sa vytvárajú poľnohospo-
dárske pozemky menšie ako 2 000 m2 bez 
poznámky na odkaz na drobenie pozemkov, 
resp. zmenu druhu pozemku – pozri prílohu. 
Je teda neuvedenie poznámky dôvod na ne-
overenie GP?

Odpoveď:
Nie. Táto skutočnosť nie je dôvodom na úrad-
né neoverenie GP. Podľa § 67 ods. 1 zá-
kona Národnej rady Slovenskej republiky 
č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností 
a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnu-
teľnostiam (katastrálny zákon) v znení ne-
skorších predpisov je GP technický podklad 
právnych úkonov, verejných listín a iných lis-
tín a slúži aj ako podklad na vklad a záznam 
práv k nehnuteľnostiam. Vzhľadom na túto 
skutočnosť a fakt, že pri úradnom overení 
GP nie je a ani nemusí byť známa prejudiko-
vaná listina, nie je drobenie pozemkov v GP 
dôvodom na úradné neoverenie GP. V súvis-
losti s uvádzaním poznámok pod výkaz mož-
no konštatovať, že majú iba informatívny 
charakter, pričom pri drobení pozemkov je 
vhodné upozorniť vlastníka na reálne riziko 
nezapísania listiny spolu GP.
 
Otázka č. 21:

Ako to je s povinnosťou zasielať chyby/pri-
pomienky z vrátených geometrických plá-
nov? Sú overovatelia, ktorí chyby píšu len 
ručne do protokolu, tie sa potom skenujú 
a až následne posielajú vyhotoviteľovi a sú 
takí, ktorí chyby priamo zasielajú emailom. 
Čo je správne?
Niektorí úradní overovatelia vôbec neposie-
lajú protokol o overení GP. Sú povinní toto 
robiť?

Stáva sa, že niektorý úradný overovateľ po-
šle e-mailovú správu v tvare: „Geometrický 
plán č. XY/2019 v katastrálnom území xy 
na rozdelenie parcely bol“... a správa je ne-
dokončená, tak nevieme, či bol overený ale-
bo vrátený na doplnenie... mohli by ste vyko-
nať nápravu?

Odpoveď:
Podľa vyhlášky č. 300/2009 Z. z. § 46 
ods. 4, je okresný úrad povinný vrátiť úrad-
ne neoverený operát GP spolu s protokolom 
o zistených nedostatkoch. Podľa usmerne-
nia č. USM_UGKK SR 5/2012 na zabezpe-
čenie jednotného postupu úradných overo-
vateľov pri overovaní GP, ak zhotoviteľ GP 
uvedie v popisovom poli v kolónke „Zhotovi-
teľ“ e-mailovú adresu, úradný overovateľ mu 
v deň overenia prostredníctvom elektronic-
kej pošty oznámi, že bol GP overený, resp. 
ak GP nebol úradne overený, zašle mu pro-
stredníctvom elektronickej pošty Protokol 
o kontrole s uvedením dôvodov úradného 
neoverenia.
  
Otázka č. 22:

Je možné zobrazovať právne parcely (E-KN) 
zelenou farbou v geometrickom pláne? 
Tým, že je v usmernení slovné spojenie „ale-
bo s použitím farieb“ predpokladám tak, že 
tu táto možnosť je. Okresné úrady sú v tom-
to smere nejednotné, niekde to nie je prob-
lém a niekde je dôvod na vrátenie GP.

Odpoveď:
Úrad usmernením č. USM_UGKK SR_13/ 
2013 čl. III, ktorým sa ustanovuje použí-
vanie mapových značiek v mape katastra, 
v súbore prevzatých meraní a v operáte geo-
metrického plánu (značkový kľúč) stanovil 
použitie farieb v grafi ckom znázornení ope-
rátu GP. Keďže v súčasnosti je katastrálna 
mapa vo všetkých katastrálnych územiach 
Slovenskej republiky spravovaná v elektro-
nickej podobe, je možné použiť farby buď 
podľa Smernice na vyhotovovanie geomet-
rických plánov a vytyčovanie hraníc pozem-
kov alebo v celom rozsahu podľa farieb vek-
torovej katastrálnej mapy (teda kombinácia 
týchto dvoch spôsobov nie je možná). 
 
 

Otázka č. 23:

Ako možno postupovať, keď vyhotovujeme 
implementované VGI a toto následne obsa-
huje chyby, ktoré sa netýkajú bezprostredne 
nášho geometrického plánu, avšak sú tieto 
chyby v protokole kontroly programu ESKN?
Často sa vyskytujú v protokole kontroly chy-
by, ktoré sú vedome vo VGP podkladoch (na-
pr. v KN.vgi objekty vo vrstve ZAPPAR obsa-
hujú atribút PARCIS, v UO.vgi body bez čísel 
majú T=3, chybné čísla bodov a mnohé iné, 
podľa zvyklostí konkrétneho katastra). Pri 
odovzdávaní VGP súborov geodet tieto „chy-
by“ musí opraviť, inak má chybné VGP a úrad-
ný overovateľ GP neoverí. (A neprekážalo by 
to, keby kataster následne zapracoval správ-
ny stav, ale nezapracuje ho, lebo tie chyby 
tam má vedome.) Najhorší je prípad, keď kvô-
li takýmto „chybám“ GP čaká na overenie ďal-
ších 7 dní. Ako má geodet postupovať?
Je dôvod na úradné neoverenie GP chyba 
v podkladoch katastra?
Ako je možné, že v digitálnych podkladoch 
z katastra je plno chýb. To sa už nerobia au-
tomatizované kontroly? Potom majú geodeti 
problémy pri odovzdávaní VGP. Dobré by bo-
lo, aby ÚGKK stanovilo presný postup (kto 
má napr. zháňať podklady na opravu a hlav-
ne kto má chyby opraviť,...) aj so stanovením 
lehôt na uvedené opravy.

Odpoveď:
Kontroly elektronických podkladov na aktuali-
záciu katastra nehnuteľností (prostredníctvom 
portálu ESKN) nerozlišujú, či je chyba už v ka-
tastri, alebo je chyba v elektronickom podkla-
de na aktualizáciu (napr. VGP). Je však logické, 
že autorizovaný geodet a kartograf nemôže byť 
zodpovedný za chyby a nedostatky v katastrál-
nom operáte. Zodpovednosť za správnosť ka-
tastrálneho operátu má okresný úrad.
V protokole o kontrole sa zobrazia všetky 
chyby a je vecou úradného overovateľa, aby 
vyselektoval len tie chyby, ktoré sú prekáž-
kou úradného overenia. Pri selekcii je potreb-
né rozlišovať chyby a varovania. Pri spraco-
vaní konkrétneho GP je dôležité aj individu-
álne posúdenie chyby v súvislosti s účelom 
GP, keďže nie vždy platí, že chyba indikovaná 
SW nástrojom je naozaj chybou. Chyba v ka-
tastrálnom operáte (napr. vo VKM) nie je dô-
vodom na úradné neoverenie GP.
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Otázka č. 24:

Pri úradnom overení GP by sa mali kontro-
lovať lehoty. 7 dní sa obchádza napr. tak, 
že sa GP vráti 7. deň pre „chybu“, ktorá sa 
ukáže ako neopodstatnená (alebo chyba ka-
tastra).... Ďalej by malo byť stanovené, či je 
možné, aby sa po vrátení GP napr. pre drob-
nú chybu vo VGI, ktorú geodet opraví okam-
žite, muselo čakať niekedy aj ďalších 7 dní, 
kým príde znova na rad – mohlo by sa sta-
noviť skrátený termín overenia po oprave. 
Mal by sa evidovať aj dátum vrátenia oprave-
ného GP a či bola chyba opodstatnená.
Keby sa do WRKN k mailu o vrátení GP dali za-
pisovať aj dôvody (aj odpovede geodeta), mož-
no by boli sami pracovníci UGKK prekvapení, čo 
všetko je dôvodom na úradné neoverenie... Jed-
notným postupom ÚO by sa odstránilo aj mož-
né uprednostňovanie (v lehotách na overenie) 
niektorých fi riem, čo sa deje na niektorých ka-
tastroch. (Nie je problém to cez WRKN zistiť....)
 
Odpoveď:
V zmysle §46 ods. 2 Vyhlášky Úradu geodé-
zie, kartografi e a katastra Slovenskej repub-
liky č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva 
zákon NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodé-
zii a kartografi i v znení neskorších predpi-
sov okresný úrad úradne overí GP do sied-
mich pracovných dní (resp. do 14 pracov-
ných dní) od dňa predloženia. Overovanie 
GP nie je správnym konaním podľa zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správ-
ny poriadok) v znení neskorších predpisov, 
preto nie je možné prerušiť lehotu pri úrad-
nom overovaní. Vrátením GP po oprave do-
šlo k opätovnému predloženiu GP a úradný 
overovateľ musí GP opätovne preskúmať 
v zmysle § 44 a nasl. vyhlášky č. 300/2009. 
Zároveň dodávame, že prvá kontrola musí 
byť komplexná, t.j. musí byť preskúmaný ce-
lý GP (stanovisko LPO Úradu).
V rámci elektronizácie plánuje Úrad evido-
vať proces úradného overovania elektronic-
ky t. j. vrátane archivácie protokolu z overo-
vania, ako aj zmeny v lehotách na úradné 
overovanie.
 
Otázka č. 25:

V ZPMZ červená značka severky – jeden ka-
taster ju chce mať v rámci kresby, iný v rám-

ci tabuľky. Podobne značka severky v GP 
(ak nie je kresba orientovaná na sever) pod-
ľa prílohy usmernenia je tam, kde tabuľka, 
niekde ju chcú mať v rámci kresby.
Ako je to správne?

Odpoveď:
Smerová ružica slúži na to, aby sa vyznačila 
orientácia grafi ckého znázornenia pokiaľ je 
grafi cké znázornenie orientované inak ako 
na sever. Teda smerovou ružicou nevyjadru-
jeme orientáciu popisového poľa, ale grafi c-
kého znázornenia, preto sa smerová ružica 
umiestňuje ku grafi ckému znázorneniu.

Otázka č. 26:

V smernici na evidovanie VB v SGI KN sa 
v § 7 ods. 2 píše, že v grafi ckej časti GP 
a ZPMZ sa rozsah VB líniového charakteru 
(§ 2 ods. 3 písm. b)) vyznačí čiarou podľa 
druhu inžinierskej siete alebo čiarou s kres-
liacim kľúčom K=19.
Na vyznačenie plošného VB uloženia koľa-
je železničnej dráhy sme v grafi ke GP a MN 
ZPMZ použili okrem obvodu plošného vec-
ného bremena čiaru s kresliacim kľúčom 
K=2 pre os koľaje podľa USM 13/2013. 
Úradný overovateľ požadoval čiaru K=19.
Vysvetľujeme si to tak, že ak v § 2 ods. 3 
písm. b) sa v zátvorke píše (os. vedenia 
a pod.), tak pod pojmom „pod.“ sa použijú 
ostatné čiarové značky líniového charakte-
ru, v danom prípade čiarové značky pre drá-
hy, uvedené v USM ÚGKK SR č. 13/2013. 
Zdá sa mi to pre grafi cké znázornenie v GP 
alebo v ZPMZ MN výstižnejšie ako všeobec-
ná bodkovaná čiara, pretože nejde o inži-
niersku sieť, ale o líniovú stavbu, ktorá má 
určenú čiarovú značku. Je uvažovanie ge-
odeta správne?

Odpoveď:
Smernica na evidovanie rozsahu vecného 
bremena v súbore geodetických informácií 
katastra nehnuteľností v § 7 ods. 2 hovorí, 
že použitie kresliaceho kľúča na zobrazenie 
vecného bremena líniového charakteru je al-
ternatívne, a to KK=19 alebo kresliaci kľúč 
podľa druhu inžinierskej siete. Teda požia-
davka úradného overovateľa je neopodstat-
nená. Napríklad, ak je os koľaje vecným bre-
menom, teda v listine bude napr. „právo zria-

denia železničnej koľaje (vlečky)“, potom 
je správne použitie KK=2 v grafi ckej časti 
ZPMZ a K=19 vo VGP.

Otázka č. 27:

V GP na zameranie novej stavby vo VKMn 
v intraviláne bol zameraný aj zvyšok pozem-
ku, celý obvod parcely, dvora, zatiaľ číselne 
určený iba sčasti. V grafi ke GP boli uvede-
né nové čísla bodov v plnom rozsahu, t. j. 
aj na pôvodnej zvyškovej parcele – dvore. 
Úradný overovateľ nám napísal „v grafi ke GP 
uvádzajte iba body na novej – červenej čia-
re“. S týmto postojom sme sa ešte nestretli. 
V smernici pre GP sa uvádza v § 11 ods. (7) 
poslednej vete nové podrobné body, ktoré 
majú súradnice určené v S-JTSK, sa ozna-
čujú číslami podrobných bodov čiernou 
farbou. Je tvrdenie ÚO správne?

Odpoveď:
V grafi ckom znázornení GP sa číslujú iba no-
vourčené podrobné body, t. j. všetky lomové 
body na novej (červenej) línii vrátane počia-
točných a koncových bodov (ak v SGI do vy-
hotovenia predmetného GP nemali prirade-
né čísla bodov) a ich priesečníkov s doteraj-
ším nerušeným stavom.
Vo Vašom prípade ide o body na pôvodnej 
hranici, ktoré sa číselne určujú, t.j. v grafi c-
kej časti GP sa tieto body uvádzajú bez čísla. 
V grafi ckej časti ZPMZ sa tieto body uvádza-
jú aj s číslami bodov. Požiadavka úradného 
overovateľa bola oprávnená.

Otázka č. 28:

Úradný overovateľ požadoval mimo pre-
čiarknutia daných bodov v technickej sprá-
ve aj v grafi ke MN ZPMZ pri rušení čiary 
KLADPAR alebo ZAPPAR uvádzať k ruše-
ným líniám ešte aj čísla lomových bodov 
a prečiarknuť ich červenou čiarou, ruší sa lí-
nia aj body línie.
Je nutné v grafi ke MN takto vypisovať a rušiť 
čísla bodov? Tým sa MN zahustí podľa mňa 
nepotrebnými údajmi, ktoré sú jasné z grafi -
ky rušením čiary a symbolov.

Odpoveď:
Požiadavka úradného overovateľa nemá 
oporu v žiadnom legislatívnom ani technic-
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kom predpise. Pokiaľ sa ruší celá línia, čísla 
lomových bodov rušenej línie sa v grafi ckej 
časti ZPMZ neuvádzajú.

Otázka č. 29:

Úradný overovateľ nám vytkol chybu:
„Výpočet povolenej odchýlky výmery v zmys-
le Prílohy č. 14 vyhlášky č. 461/2009 Z. z. 
sa nevzťahuje na povolenú odchýlku pri 
vyhotovení GP. V kat. území XY je evidova-
ná vektorová mapa číselná s kódom kvality 
1. V zmysle Usmernenia č. KO-1163/2004 
z 29.03.2004, čl. III je uvedené, že pre ma-
py označené kódom kvality 1 – má krajná 
odchýlka hodnotu 0 (pripúšťa sa len rozdiel 
1 m² zo zaokrúhľovania). Grafi cký program 
KOKEŠ umožňuje povolenú odchýlku 1 m² 
a vyššia je už prekročenie povolenej odchýl-
ky. Problematika výpočtu výmer je aj v Smer-
nici na meranie a vykonávanie zmien v súbo-
re geodetických informácií katastra nehnu-
teľností S 74.20.73.43.20 § 30, ods. 7.“
Ide o výmery doterajších parciel vedených 
v KN, kde už súčasný rozdiel výmery v SGI 
(VKMč) a SPI prekračuje 1m2.
Pri výpočte výmer zmenených a nových par-
ciel pri vyhotovovaní GP sa riadiť § 58a a prí-
lohy č. 14 vyhlášky č. 461/2009 Z. z. ale-
bo usmernením č. KO-1163/2004 z 29.03. 
2004, čl. III.

Odpoveď:
Usmernenie č. KO-1163/2004 bolo preko-
nané vyhláškou č. 461/2009 Z. z. Pri výpoč-
te výmer sa postupuje podľa § 58a vyhlášky 
č. 461/2009 Z. z.

Otázka č. 30:

Máme zapísať parcely EKN vo výkaze vý-
mer GP z iného pôvodného katastrálneho 
územia v doterajšom a novom stave ako 
1-2345/2, ako sa uvádza v grafi ke GP, ale-
bo uvádzať 2345/2 s pripísaním (pôv. k. ú. 
xy), ako je uvedené v smernici pre GP prí-
loha č. 15? V praxi ide o rozdielny pohľad 
úradných overovateľov GP.

Odpoveď:
Výkaz výmer parciel a dielov parciel, ktorý 
tvorí súčasť GP podľa § 46 Vyhlášky Úradu 
geodézie, kartografi e a katastra Slovenskej 

republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vy-
konáva zákon Národnej rady Slovenskej re-
publiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnu-
teľností a o zápise vlastníckych a iných 
práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „vy-
hláška“) tvorí zostavu, v ktorej sú uvedené 
skutočnosti podľa § 12 Smernice na vyho-
tovovanie geometrických plánov a vytyčo-
vanie hraníc pozemkov S 74.20.73.43.00 
(ďalej len „smernica“). Použite a spôsob zo-
brazenia parcelného čísla pôvodnej parcely 
z viacerých pôvodných katastrálnych úze-
mí vo výkaze výmer ustanovuje § 12 ods. 
7 smernice, pričom u týchto parciel sa uve-
die názov pôvodného katastrálneho územia 
do zátvorky za parcelné číslo alebo do po-
známky pod výkaz výmer.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti a fakt, že 
aj ustanovenie § 11 ods. 3 písm. h) smer-
nice rovnako defi nuje zobrazenie parcelné-
ho čísla pôvodnej nehnuteľnosti v grafi ckej 
časti GP, možno konštatovať, že uvádzanie 
kombinácie parcelného čísla s kódom pô-
vodného katastrálneho územia u pôvodných 
parciel vo výkaze výmer a grafi ckej časti GP 
v tvare „1-2285/32“ nie je v súlade s plat-
nými technickými predpismi. Uvedená for-
ma parcelného čísla s kódom pôvodného 
katastrálneho územia je v súčasnosti pred-
metom zápisu pôvodnej parcely iba v elek-
tronickom podklade na aktualizáciu súboru 
popisných informácií vo formáte XML.
V pripravovanej novej Smernici na vyhotovo-
vanie geometrických plánov uvažujeme so 
zmenou, ktorá si zároveň vyžiada aj úpravu 
SW.

Otázka č. 31:

Je dôvod na úradné neoverenie poznámka 
overovateľa, že je vhodné doplniť overenie 
nejakých ďalších bodov, keď v technickej 
správe mám uvedených 6 identických bo-
dov?
Koľko je treba uviesť identických bodov pri 
líniových stavbách?

Odpoveď:
Odpoveď rovnaká ako v odpovedi na otázku 
č. 15.
 

Otázka č. 32:

Už viackrát som mal prípad, kedy som sa 
nevedel dohodnúť s úradnou overovateľkou 
ohľadom zákresu GP. Na „našom“ katastri 
boli VKMn robené dosť nešťastne. Všetky 
len vektorizáciou rastrov, bez využitia pred-
chádzajúcich číselných alebo nečíselných 
meraní. Mali takú požiadavku, aby sa im to 
ľahšie preberalo... Takže kresba vo VKMn je 
dosť iná, oproti skutočnosti a kresbe v zapí-
saných GP. Prejavujú sa tam chyby z vynáša-
nia, vektorizácie...
Preto skoro ku každému GP vo VKMn mu-
sí geodet požiadať pred vyhotovením GP 
o opravu zákresu a priložiť zo zbierky listín 
kópiu listiny, na ktorej je kresba požadova-
nej zmeny a čakať...
Problém nastáva, ak takáto kresba neexis-
tuje. Potom je geodet tlačený do toho, aby 
do GP zakreslil stav z VKMn, hoci je zrej-
mé, že je nesprávny. V prílohe prikladám je-
den z prípadov, kedy omerné miery stavby 
aj pozemku súhlasia so skutočnosťou (stav-
ba 30 cm od hranice), ale zákres vo VKMn 
je 1,80 od hranice. V komplexnej údržbe, 
ani v GP, ktorým sa parcela zapísala, nie je 
omerka stavby od hranice...
Je mi dosť proti srsti kresliť do GP patvary 
stavieb a hraníc, len preto, že sú v platnej „ka-
tastrálnej mape“. Pri tvorbe teraz platných 
predpisov sa asi neuvažovalo, že VKMn raz 
bude považovaná za „záväznú“. Podľa mňa by 
bolo potrebné, dať do predpisov, alebo aspoň 
formou usmernenia, že podkladom na zá-
kres vo vyhotovovanom GP (prípadne opravu 
VKMn) je prednostne zapísaný GP, SPM ale-
bo skutočné meranie, ak je nespochybniteľ-
né (sedia omerné miery na starej stavbe s pô-
vodným GP...), pred kresbou VKMn. Prípadne 
trvať na tom, aby katastre s takto „kvalitnými 
VKMn“ samé dávali tieto do súladu s výsled-
kami predchádzajúcich meraní.
 
Odpoveď:
V katastrálnych územiach, v ktorých je spra-
vovaná VKMn (predpokladáme, že VKMt + 
SPM) je platný stav katastra prioritne zobraze-
ný v SPM, prípadne v úradne overených zatiaľ 
nezapísaných GP. Teda doterajší stav grafi ckej 
časti GP sa vyhotoví na podklade číselných vý-
sledkov, prípadne starších GP, a ak v danej lo-
kalite tieto neexistujú, použije sa VKMt.
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Opravovať VKMt pred zhotovením GP nie je 
účelné, keďže body vo VKMt majú kód kvali-
ty T=5, t. j. je možné ich „posúvať“.

Otázka č. 33:

Na niektorých KO je potrebný GP na zmenu 
druhu pozemku a na niektorých nie. Môžete 
zjednotiť, či je potrebný GP alebo nie?

Odpoveď:
GP je potrebný, ak dochádza k zmene topo-
logického priebehu hranice pozemku v ka-
tastrálnej mape, či ak vzniká alebo sa me-
ní topológia priebehu líniového alebo ploš-
ného vecného bremena, alebo chráneného 
územia. V prípadoch, ak pozemok bol už 
odčlenený, celočíselne určený a je evidova-
ný ako parcela registra „C“ a nedochádza 
k zmene geometrického a polohového urče-
nia pozemku (napr. pozemok odčlenený GP 
na odňatie z poľnohospodárskej pôdy), bo-
lo by možné prostredníctvom meračských 
prác v teréne iba deklarovať overenie polo-
hy existujúcich podrobných bodov defi nu-
júcich hranicu stavby alebo rozostavanej 
stavby podľa § 55a), ods. 2 vyhlášky Úradu 
č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva ka-
tastrálny zákon v znení neskorších predpi-
sov (ďalej len „vyhláška“). V prípade splne-
nia kritéria podľa § 56 ods. 6 vyhlášky, je 
geometrické a polohové určenie nehnuteľ-
nosti evidované s požadovanou presnosťou 
a v takom prípade nie je možné a ani účel-
né meniť súradnice podrobných bodov. Is-
tota v evidovaní hraníc pozemkov si vyžadu-
je dodržiavanie zadefi novaných kritérií, aby 
nedochádzalo k neopodstatneným zmenám 
v obsahu defi novania predmetu práva, kto-
rým je pozemok. Vzhľadom na skutočnosť, 
že nedochádza ku zmene topologického 
obsahu katastrálnej mapy, ale len ku zme-
ne symbolu v súbore geodetických informá-
cií v súvislosti so zmenou druhu pozemku 
a kódom spôsobu využitia pozemku, nie je 
opodstatnené pre zápis do katastra žiadať 
predloženie GP. Zároveň však dodávame, 
že absentuje zákonný dôvod úradného ne-
overenia takto vyhotoveného GP (v súvislos-
ti s vyhotovením GP na účel kolaudácie).

Otázka č. 34:

V poslednom čase klienti požadujú vpísa-
nie dlhých poznámok pod VV v GP na vec-
né bremeno, v ktorých ich právnici defi nu-
jú rôzne práva do pomerne veľkých detailov. 
Nakoľko musia byť tieto poznámky totožné 
s prikladanou zmluvou na zápis do KN? Ma-
jú tieto poznámky nejaký právne záväzný 
dopad na zápis práv k nehnuteľnostiam, prí-
padne sú nejaké všeobecné pravidlá na ich 
písanie? Nakoľko môže byť znenie takejto 
poznámky dôvodom na neoverenie GP?

Odpoveď:
Poznámky pod VV sú informatívne, t. j. ide 
o informáciu pre objednávateľa. Obsah po-
známky nie je podkladom na spísanie listiny 
a teda ani predmetom zápisu do informač-
ného systému KN. Poznámka v GP nemá ab-
solútne žiadny právny účinok, je to technic-
ký podklad k listinám.

Otázka č. 35: 

V prípade riešenia GP na vecné bremeno 
s vyčíslením rozsahu vecného bremena sú 
prípady, kedy diel rozsahu vecného breme-
na je menší ako 1 m2, pričom do výkazu vý-
mer GP sa tento diel uvedie zo zaokrúhlenia 
ako 1 m2. Na väčšine katastrálnych odbo-
rov takto vyhotovený GP je úradne overený. 
Na OÚ – istý odbor katastrálny – bola požia-
davka, aby diel, ktorý je menší ako 1 m2, ne-
bol zobrazený v grafi ckej časti GP ani vo Vý-
kaze výmer. Citujem:
„Ak nás usmerní ÚGKK SR, mohli by sa die-
ly s výmerou menšou ako 1 m2 zobrazovať 
v grafi ke, poznámke, VV GP.
Zatiaľ diel s výmerou menšou ako 1 m2 ne-
zobrazujte v grafi ke, ani ho neuvádzajte vo 
VV GP. Do poznámky uveďte, že „Výmera 
plochy vecného bremena od p. č. .... je men-
šia ako 1 m2.“ Túto výmeru vyčíslite v TS 
ZPMZ.
Poprosím vás týmto o záväzné stanovisko 
ako postupovať v prípade dielov rozsahu 
vecného bremena menších ako 1 m2, či ich 
máme zobrazovať v grafi ckej časti GP a vo 
výkaze výmer ako diel xy = 1 m2, alebo nie.

Odpoveď:
Spravidla platí, že diel menší ako 1m2 po za-

okrúhlení na celé m2 nemôže vzniknúť, a te-
da nemôže byť uvedený ani vo výkaze výmer 
ani v grafi ckej časti ani vo VGP a XML.
V nevyhnutných prípadoch, ak je výme-
ra dielu po zaokrúhlení na celé m2 menšia 
ako 1m2, diel sa nečísluje a ani sa neuvádza 
v časti ZMENY výkazu výmer. Diel sa uvedie 
len v poznámke pod výkazom výmer.

Otázka č. 36:

Ak riešime GP vo VKM nečíselnej, môže-
me v technickej správe opraviť súradnice 
bodov, ak sú splnené podmienky uvedené 
v USM_UGKK SR_10/2013 čl. VI.
Pri zápise GP sa mapa SPM alebo VKMi zak-
tualizuje.
Katastrálny odbor ale neakceptuje takto 
opravené súradnice podrobných bodov 
v rámci technickej správy k Vytyčovaciemu 
náčrtu.
V Protokole o vytýčení hranice pozemku 
vlastníci predsa podpisujú, že boli obozná-
mení s priebehom a označením vytýčenej 
hranice pozemkov, vidia meračský náčrt 
a sú o oprave informovaní, takže kataster 
by mohol takýto spôsob opravy súradníc ak-
ceptovať.
Je možné opraviť súradnice podrobných 
bodov v zmysle čl. VI aj v technickej sprá-
ve k vytyčovaciemu náčrtu a kataster po je-
ho odovzdaní do dokumentácie KO je povin-
ný SPM alebo VKMi aktualizovať v súlade 
s ním?

Odpoveď:
V rámci vytyčovania hraníc pozemkov nie je 
možné vykonať opravy súradníc bodov. Pri 
vytyčovaní ide o opačný proces. Súradnice 
z mapy sa prenášajú do terénu. Na opravu 
súradníc bodov slúži iný proces, a to oprava 
chyby v katastrálnom operáte s príslušnými 
podkladmi. Po oprave je možné body vyty-
čovať.

Otázka č. 37:

Pri ortogonálnej metóde stále u niektorých 
overovateľov pretrváva pozostatok z minu-
losti, že každý začiatočný a koncový bod 
ortogonálnej metódy musí byť overený ale-
bo ak nie je v teréne vyznačený, má byť vy-
týčený a následne overený, prípadne, ako 
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to potom v praxi robíme, že nasilu fi ktívne 
kreslíme do náčrtov vymyslené stabilizá-
cie. Žiadam o zrušenie povinnosti uvádzať 
poznámky pri ortogonálnej metóde na roz-
líšenie ako je v teréne ortogonálna metó-
da realizovaná, príklad povinnej poznámky: 
„Body na priamkach sú určené matematic-
ky ortogonálnou metódou.“ Je jasné, že or-
togonálnu metódu používame v teréne výni-
močne, ale je to jedna z dvoch metód ako 
môžeme vložiť – predpísať bod do priamky, 
žiaľ novšia metóda na predpis výpočtu bo-
dov vložených do priamky nie je.

Odpoveď:
Pri ortogonálnej metóde je potrebné overiť 
počiatočný a koncový bod priamky. Pripomí-
name, že v súčasnosti je použitie ortogonál-
nej metódy spravidla prekonané. Na vklada-
nie bodov do priamky je možné použiť aj úlo-
hu č. 21.
  
Otázka č. 38:

Výkaz výmer, legenda – spôsob využívania 
pozemkov alebo stavieb je potrebné uvá-
dzať v plnom znení podľa vyhlášky – aktu-
álna požiadavka istej úradnej overovateľky, 
máme roky spôsob využívania pozemkov za-
užívané uvádzať v skrátenej forme, spraco-
vateľský program je rovnako tak nastavený, 
program funguje celoslovensky, bez pripo-
mienok užívateľov alebo následne úradných 
overovateľov na Slovensku, šetrí sa priestor 
vo výkaze výmer, nie je potrebné editovať za-
rovnanie viacriadkových textov – žiaľ, úrad-
ná overovateľka si aj napriek argumentom 
trvá na úplnom znení z vyhlášky. Nevhodné 
znenie, napríklad: „1 – Pozemok využívaný 
pre rastlinnú výrobu, na ktorom sa pestu-
jú obilniny...“ Prosím o usmernenie – čo je 
správne?

Odpoveď:
Obsah legendy výkazu výmer nie je pred-
metom zápisu do informačného systému 
(podobne ako obsah poznámky – odpoveď 
34). Odporúčame na výkaz výmer používať 
programy autorizované Úradom, napr. TSGP, 
ktorý uvádza legendu v súlade s vyhláškou 
č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva ka-
tastrálny zákon.

Otázka č. 39:

Výpočet výmery zvyškovej parcely v čísel-
nej mape odpočtom (ak je splnené kritérium 
úbytku do 5 %, resp. 20 %). Na niektorých 
kat. odboroch to akceptujú, na niektorých 
nie (je potrebné uviesť všetky lomové body 
v daných bodoch a predpísať výpočet výme-
ry všetkých parciel v TS), na niektorých kat. 
odboroch odpočet akceptujú ak je v TS po-
známka, že výpočet výmer je vo VGP...?

Odpoveď:
Uvádzanie predpisu výpočtu výmer zvy-
škových parciel v katastrálnych územiach, 
v ktorých je spravovaná VKMč, nie je účelné, 
keď že zvyšková parcela je súčasťou VGP, te-
da poradie podrobných lomových bodov tvo-
riacich pozemok je zrejmé z VGP. V tomto 
prípade je možné výmeru zvyškovej parcely 
v technickej správe uviesť odpočtom.
 
Otázka č. 40:

Na niektorých katastrálnych odboroch po-
žadujú odovzdávanie vyplneného záznamu 
o overovacom konaní v elektronickej forme 
spolu s ostatnými súbormi ku GP (čo je pod-
ľa mojich vedomostí neopodstatnená požia-
davka) – môžu to požadovať?

Odpoveď:
Nie. Záznam o overovacom konaní je práca 
úradného overovateľa.
 
Otázka č. 41:

Na niektorých kat. odboroch požadujú odo-
vzdávanie VGPi aj VGPm v katastrálnych 
územiach, kde je spravovaná VKMi – čo je 
podľa mojich vedomostí neopodstatnená 
požiadavka.

Odpoveď:
Takáto požiadavka zo strany úradného ove-
rovateľa nie je opodstatnená.
 
Otázka č. 42:

Ak sa v GP ruší číselne zadefi novaná hrani-
ca (VKMč, VKMn, VKMi), požadujú na nie-
ktorých katastrálnych odboroch, aby boli 
body, ktoré sa nachádzajú na rušených hra-

niciach, uvedené v TS medzi danými bod-
mi a tam boli prečiarknuté, taktiež, aby boli 
prečiarknuté čísla bodov aj v grafi ckej časti 
ZPMZ. Naproti tomu na iných katastrálnych 
odboroch stačí, ak budú čísla bodov pre-
čiarknuté iba v grafi ckej časti ZPMZ a v da-
ných bodoch zostanú bez preškrtnutia.

Odpoveď:
Pozri odpoveď č. 28.

 Otázka č. 43:

Prosím o vyjadrenie stanoviska o zápise GP 
do KN v prípade, ak je GP zameraná stav-
ba, ktorá nie je doteraz evidovaná v katastri 
– bola postavená pred rokom 1976 a časť 
zameranej stavby leží na PP (druh pozem-
ku je trvalý trávnatý porast), pričom k zápi-
su stavby nebude doložené od okresného 
úradu – PL odboru rozhodnutie o zmene 
druhu pozemku na tú časť stavby, ktorá leží 
na poľnohospodárskej pôde. (Vedúca práv-
neho oddelenia oznámila, že bez rozhodnu-
tia o zmene druhu pozemku nie je možné 
tento GP zapísať do katastra, zapisovateľka 
skúšala cvične zapísať takýto GP – oznámila, 
že program to nevie zapísať). Je možné zapí-
sať takýto GP? Geodet požiadavku na zápis 
opieral o vyjadrenie v katastrálnom bulletine 
č. 2/2009 – otázka č. 19 a katastrálny bulle-
tin č. 1/2016 – otázka č. 19. K uvedenému 
písal mailom list na UGKK v apríli 2018, ale 
do dnešného dňa nedostal odpoveď.

Odpoveď:
Okresný úrad, katastrálny odbor postupu-
je podľa Usmernenia Úradu č. USM_ÚGKK 
SR_20/2013 zo 07.05.2013, ktorým sa 
ustanovuje jednotný postup správ katastra 
pri zápise zmeny druhu pozemku v nad-
väznosti na zápis stavby skolaudovanej 
po 30.04.2004 do katastra nehnuteľností, 
a to tak, že pri zápise stavby skolaudovanej 
po 30.04.2004 okresný úrad vykoná záro-
veň so zápisom stavby zápis zmeny druhu 
pozemku zastavaného stavbou na základe 
oznámenia o pridelení súpisného čísla a pri-
pojeného GP; okresný úrad katastrálny od-
bor zmení druh pozemku na „zastavané plo-
chy a nádvoria“.
Okresný úrad, katastrálny odbor pri vyššie 
uvedenom postupe nežiada predloženie roz-
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hodnutia orgánu ochrany poľnohospodár-
skej pôdy o odňatí pozemku z poľnohospo-
dárskej pôdy.
Podobne sa postupuje aj pri zápise rozosta-
vanej stavby a stavby postavenej na lesnej 
pôde.
(Stanovisko LPO)

Otázka č. 44: 

Môžete niekde zverejniť (napr. v naskenova-
nom tvare) Inštrukciu A a Inštrukciu B – ke-
ďže obsahujú dôležité informácie o spôso-
be merania a vyhotovovania katastrálnych 
máp, ktoré sa dajú využiť pri interpretácii 
mapových podkladov z tohto obdobia pri vy-
hotovovaní GP v súčasnosti.

Odpoveď:
Uvedené predpisy je možné objednať v elek-
tronickej forme prostredníctvom Zákazníc-
keho centra Geodetického a kartografi c-
kého ústavu Bratislava, alebo prostredníc-
tvom Geoportálu (v časti Archív). Predpisy 
sú k dispozícii na štúdium v knižnici Geode-
tického a kartografi ckého ústavu Bratislava.

Otázka č. 45:

Prosím o zváženie, či by nebolo správne pre-
hodnotiť určovanie výmer zvyškových par-
ciel defi novaním nových podrobných bodov 
s TP=2 a určovať ich s inou TP, napr. 5, ke-
ďže uvedené body sú určené kartometricky 
z mapových podkladov.
 
Odpoveď:
Určovanie lomových bodov zvyškových par-
ciel s novým kódom kvality (napr. T=5) nie 
je účelné, keďže pri určovaní bodov sa po-
stupuje podľa prílohy č. 1 usmernenia USM 
č. 3/2014. Z uvedenej prílohy vyplýva, že 
bod sa určí kartometricky v prípade, ak v te-
réne nie je možné určiť jednoznačne jeho 
polohu. Teda aj keď je určený kartometric-
ky, jeho poloha je určená najlepšie, ako je to 
možné. V tom prípade je použitie kódu kvali-
ty T=2 správne a pre ďalšie geodetické prá-
ce platí povinnosť prebrať súradnice bodu.

Otázka č. 46:

V GP pri vytváraní novej parcely použijem 
body z projektovej dokumentácie objedná-
vateľa, teda majú T=2 – môžem spojiť také-
to body čiarou s kresliacim kľúčom KK=1? 
Chcem sa vyhnúť neznateľnej hranici v GP, 
veď v skutočnosti to nie je neznateľná hrani-
ca, len v teréne nie sú lomové body označe-
né žiadnou stabilizáciou.

Odpoveď:
Áno, použitie KK=1 je správne. Kód kvali-
ty podrobného bodu automaticky nepredur-
čuje použitie konkrétneho kresliaceho kľúča 
na označenie hranice pozemku. V súvislosti 
s použitím kresliaceho kľúča KK=15 v GP upo-
zorňujeme, že je možné ho použiť až po dô-
kladnom zvážení a len v odôvodnených prí-
padoch (napr. obnova právneho stavu pod 
technickými objektmi). V praxi sa nezriedka 
stáva, že nezreteľná hranica má len dočasný 
charakter. Následná zmena kresliaceho kľúča 
je možná v katastrálnej mape len na základe 
nového vektorového geodetického podkladu.
Použitie kódu kvality bodu v spojitosti 
s kresliacim kľúčom označujúcim hranicu 
pozemku nie je striktne stanovené žiadnym 
technickým predpisom a nemôže byť tak dô-
vodom na neoverenie GP úradným overova-
teľom.

Otázka č. 47:

Je dôvodom na neoverenie GP, ak v účele 
GP nevymenujem všetky parcely, resp. všet-
ky účely GP – napr. predmetu vecného bre-
mena, prípadne vymenovanie všetkých no-
vovytvorených parciel?

Odpoveď:
Nie, nie je dôvod na úradné neoverenie, ak 
v účele GP nie sú vymenované všetky par-
cely.

Otázka č. 48:

Je dôvodom na neoverenie GP, ak v GP boli 
uvedené omerné miery aj na čiernej čiare?
V parcele s výmerou 50 m2 bola zameraná 
stavba s výmerou 14 m2 a omerné miery bo-
li uvedené nielen na červenej čiare ( stavba), 
ale aj na čiernej čiare (pôvodný pozemok).

Odpoveď:
V grafi ckom znázornení GP sa kontrolné 
omerné miery povinne uvádzajú ak:
–  vzniká nová hranica medzi novými 

bodmi,
–  vzniká nová hranica medzi existujúcimi 

bodmi,
–  sa doterajšia hranica rozdeľuje novým 

bodom (do doterajšej hranice sa vkladá 
nový bod).

Uvádzanie iných kontrolných omerných 
mier je plne v kompetencii zhotoviteľa GP.

Otázka č. 49:

Je povinnosť preberať body z predchádzajú-
cich GP, ak tieto neboli súčasťou odovzdané-
ho .VGI? Mám na mysli body, ktoré geodeti 
merajú na overenie priebehu hraníc (sused-
né hranice, cez ulicu, a pod.) Tieto body nie 
sú súčasťou riešených parciel, nachádzajú-
cich sa vo výkaze GP.

Odpoveď:
Takáto povinnosť nie je stanovená žiadnym 
predpisom. Povinnosť preberať podrobné 
body z predchádzajúcich meraní je stanove-
ná rozsahom parciel, ktoré sú vo VGP. Body 
na overenie priebehu hraníc (susedné po-
zemky, prípadne body priamo nesúvisiace 
s predmetom merania) sú pomocné merač-
ské body, ktoré sa číslujú od 8 000. Tieto 
body slúžia konkrétnemu meraniu a do na-
sledujúcich GP sa nepreberajú.

Otázka č. 50: 

Zameranie pivnice – podzemná časť. Je 
možné na podzemné časti využiť kresliaci 
kľúč K=8? V katastri XYZ prevláda názor, že 
je možné zamerať len viditeľné časti pivnice 
a ich prienik so zemským povrchom.

Odpoveď:
V katastrálnej mape sa evidujú hranice par-
ciel. Parcela predstavuje pozemok. Pod-
zemné stavby sa v katastrálnej mape evidu-
jú len ich vstupným portálom (§ 6 zákona 
č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností 
a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnu-
teľnostiam). Kresliaci kľúč KK=8 odporúča-
me použiť až po dôkladnom zvážení.
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Otázka č. 51: 

V rámci SPM katastre evidujú tzv. nesúlady 
(2 rôzne číselné údaje hranice predchádza-
júcich plánov). Je možné odstrániť tento ne-
súlad pomocou Vytyčovacieho náčrtu, ak to 
potvrdia podpisom aj dotknutí vlastníci?
 
Odpoveď:
Nie, detto ako v odpovedi na otázku 36.

Otázka č. 52:

Je povinnosť odovzdávať ku GP súbor .STX?
 
Odpoveď:
Nie. Elektronické podklady sú jasne defi no-
vané v USM č.9/2013 a v USM č.10/2013.

Otázka č. 53:

Ako riešiť tzv. prístrešky – napr. státie pre 
auto, altánok, t. j. „strecha na stĺpoch”? Vi-
dím v dokumentácii plány, kde to má ozna-
čenie: budova bez s. č., iná stavba. Je to 
správne?
 
Odpoveď:
Dôležité je rozlíšiť stavbu a pozemok. To, že 
je na pozemku (parcele) napísané stavba 
bez s. č. neznamená, že stavba je predme-
tom katastra a bude do katastra zapísaná. 
Parcela pritom bude zapísaná.
  
Otázka č. 54:

Je možné dať odchýlku s výmerou aj do bu-
dovy? Ak áno, tak v akej miere.

Odpoveď:
Je potrebné rozlíšiť stavbu a pozemok. Ak 
stavba vytvára pozemok, ten sa eviduje ako 
parcela a výmera parcely môže mať odchýlku.
Rozdiel medzi výmerou vedenou v súbore 
geodetických informácií a výmerou vedenou 
v súbore popisných informácií sa posudzuje 
podľa § 58a vyhlášky Úradu č. 461/2009 
Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej ra-
dy Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. 
o katastri nehnuteľností. Úmerné nerozdeľo-
vanie odchýlok pod stavbou v GP má podľa 
listu Úradu č. KO-3082/2006 z 12.06.2006 
len odporúčací charakter, a možno ho apli-

kovať len pri splnení podmienky, že nie sú 
prekročené krajné odchýlky výmer parciel. 
V prípade, ak aj pri úmernom rozdelení od-
chýlok výmer na parcelách nie sú splne-
né podmienky defi nované krajnou odchýl-
kou, katastrálny odbor okresného úradu 
vykoná opravu, pričom následne postupuje 
podľa § 59 zákona č. 162/1995 Z. z. o ka-
tastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych 
a iných práv k nehnuteľnostiam.

Otázka č. 55:

Je povinnosť odovzdávať výpočet výmer die-
lov parciel? V prípade, keď sa parcela KN 
skladá z dvoch a viacerých dielov a v práv-
nom stave zostávajú zvyšky.

Odpoveď:
Keďže otázka nie je jednoznačná, môžeme 
len predpokladať, že otázka sa týka uvádza-
nia výpočtu výmer dielov parciel v ZPMZ. 
Platí, že ak sú diely parciel určené číselne, 
uvádza sa aj výpočet výmer, ak nie sú čísel-
ne určené, v ZPMZ sa uvedie, že výmera die-
lu bola určená grafi cky.
 
Otázka č. 56: 

Je možné dielovať parcely v stave právnom, 
ak sa parcely KN-E nachádzajú na jednom 
liste vlastníctva? Napr. na kataster XYZ sa 

odvolávajú na smernicu S 74.20.73.43.00, 
§ 12, ods. 9, písmeno a), – geometrické plá-
ny sú vrátené na prepracovanie bez dielov.

Odpoveď:
Použitie dielov je podmienené konkrét-
nym účelom vyhotovenia GP, v nadväznos-
ti na príslušnú listinu. Vzhľadom na skutoč-
nosť, že úradný overovateľ neskúma listi-
nu a ani zapísateľnosť listiny, ktorej prílohu 
bude tvoriť overovaný GP, je použitie dielov 
v kompetencii vyhotoviteľa GP. Zároveň kon-
štatujeme, že použitie dielov pri tvorbe GP 
v súvislosti s § 12, ods. 9 smernice nie je 
podľa § 45 vyhlášky predmetom skúmania 
GP pri úradnom overení, a ich nepoužitie tak 
netvorí prekážku pri úradnom overení GP. 
Zároveň je potrebné zdôrazniť, že nevytvore-
ním dielov parciel vzniká riziko, že nebude 
možné korektne vyhotoviť listinu (konkrétne 
špecifi kovať predmet odňatia z poľnohospo-
dárskej pôdy). Dôsledkom môže byť požia-
davka na vyhotovenie nového GP.

Otázka č. 57: 

Dobrý deň, tento týždeň som mal na KÚ XYZ 
nasledujúci problém s úradným overením 
GP:
Použil som tlačivo na základe usmernenia 
KO-3606/2003 – GP na duplicitné vlastníc-
tvo, ktoré používame pri vyhotovovaní GP

xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx
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Úradný overovateľ mi GP neoveril z uvede-
ného dôvodu:
„Váš GP č. 78/2019 bol vrátený na do-
plnenie (opravu): VV zostavte v súlade 
s S 74.20.73.43.00. (aj PDF).“

Po telefonickom rozhovore požadoval zmeniť 
tlačivo podľa S 74.20.73.00 – tlačivo, kde je 
riešený stav právny totožný s registrom C KN.

Pýtam sa, je tento nedostatok dôvodom 
na neoverenie GP úradným overovateľom?

Odpoveď:
Ak sa vyhotovuje GP na vymedzenie dupli-
citného vlastníctva, použije sa na zostave-
nie výkazu výmer tlačivo podľa usmernenia 
č. KO-3606/2003.

Vyjadrenia k USM UGKK SR 6/2019:

ÚGKK: Viaceré z vyjadrení chápeme ako 
podnety, keďže z nich nevyplýva žiadna kon-
krétna otázka. Niektoré z nich budú podnet-
mi do pripravovanej Smernice na vyhotovo-
vanie geometrických plánov a vytyčovanie 
hraníc pozemkov, niektoré možno využiť pri 
návrhu SW nástrojov.
 
1) Prečo sa v súvislosti s elektronizáciou 
overovania GP podľa usmernenia 6/2019 
predpísal formálny súlad GP (ZPMZ) medzi 
papierovou formou a PDF súbormi, t. j. „roz-
bitie“ celého papierového elaborátu na dva-
krát viac listov papiera? Nemala elektronizá-
cia viesť k šetreniu papiera (urobil sa opak) 
a k zrýchleniu procesu (urobil sa opak)? Pa-
pierový elaborát sa roztrieštil na kopec oso-
bitných papierov a zošívačkou a lepiacim 
papierom spojil podľa vzoru zmlúv a prepe-
čiatkoval – čo aj tak nezaručuje že by sa ne-
dal vymeniť nejaký list iným listom.
Mohol stačiť súlad len obsahový, t. j. nech sú 
teda PDF rozdelené – zvlášť tabuľka, zvlášť 
VV, zvlášť kresba – ak teda služba ELODO 
nezvláda umiestnenie podpisu do ľubovoľ-
nej voľnej časti papiera – a papierový elabo-
rát mohol ostať spolu ako doteraz – ako to 
vidíme aj v iných podobných odvetviach (vý-
kresy projektantov,...) – kde nie je tabuľka, 
legenda a kresba oddelene.

ÚGKK:
Z textu nevyplýva žiadna konkrétna otázka.

2) Dosť ma „zaskočilo“ vytváranie PDF sú-
borov na 1 stranu a z toho vyplývajúca „po-
treba“ kreslenia zvlášť na 1 papier, napr. A4. 
Tento postup sa mi zdá v súčasnosti nea-
dekvátny.
Pokiaľ sa bude zavádzať elektronický pod-
pis aj pre autorizovaných geodetov na geo-
metrické plány, bolo by vhodné vopred 
upozorniť s predstihom a aj s poskytnutím 
vhodného metodického postupu, resp. me-
todického usmernenia.

ÚGKK:
Z textu nevyplýva žiadna konkrétna otázka.

3) Ohľadom vytvárania PDF bolo doteraz po-
pisové pole na pravej strane a výkaz výmer 
na ľavej, pretože ak sa zložila A3, bolo popi-
sové pole na prednej strane – ako to bude 
teraz vyzerať?
Ako to bude s tlačením do listinnej podoby so 
ZPMZ? V PDF pôjde popisové pole, grafi ka, 
detail, technická správa. Technická správa sa 
zakladala do ZPMZ, aj obojstranne sa tlačila. 
Po novom to znamená, že aj technická sprá-
va bude vytlačená za sebou? Napr. 10 strán 
technickej správy vedľa seba? Môžeme mys-
lieť aj na šetrenie papiera a stromov?! Popiso-
vé pole má byť vždy samostatne na 1 strane, 
podľa príloh nemá byť spojené, ale v texte sa 
píše, že všetko pevne spojené.
 
ÚGKK:
Treba postupovať podľa USM č.6/2019 a vy-
svetlenia k USM č.6/2019. Treba rozlišovať 
GP (resp. ZPMZ) vo formáte PDF a papiero-
vú verziu GP (resp. ZPMZ). Nikde sa neho-
vorí o tom, že technická správa sa nemôže 
vyhotovovať obojstranne (to je len otázka 
tlače, t. j. papierovej verzie). Jedinou pod-
mienkou (máme za to, že zvládnuteľnou) je, 
že popisové pole musí byť na samostatnej 
strane formátu A4. Zároveň dodávame, že 
v papierovom GP musia byť časti GP pevne 
spojené, tým sa však myslí aj veľkoformáto-
vá tlač, zložená do formátu A4.
 
4) Ako je to pri vytyčovacích náčrtoch – tiež 
sa bude vyhotovovať PDF z vytyčovacích ná-
črtov i keď nepodlieha úradnému overeniu?

ÚGKK:
Novela vyhlášky č. 461/2009, ktorá je v le-
gislatívnom procese, už má zakotvenú aj tú-
to povinnosť.
 
5) Tvorba PDF súborov platí aj pre GP poda-
né na úradné overenie pred dátumom účin-
nosti (20.05.2019)?

ÚGKK:
Povinnosť odovzdávať autorizačne overe-
ný GP a autorizačne overený ZPMZ vo for-
máte PDF je stanovená novelou vyhlášky 
č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva ka-
tastrálny zákon, účinnou od 01.10.2018.
Usmernenie USM č. 6/2019 účinné od 20. 
05.2019 podrobnejšie upravuje tvorbu sú-
borov PDF a postup pri úradnom overení. 
Teda operát GP, odovzdaný na úradné ove-
renie po účinnosti usmernenia, má spĺňať 
podmienky tvorby PDF súborov stanovené 
usmernením.

6) Ohľadom elektronického podpisu geo-
metrických plánov: Podľa môjho názoru je 
to nepripravené, nie je jednoznačná meto-
dika. Ak niekto predkladá toľko zmien, bolo 
by vhodné grafi cké znázornenie vzorových 
ukážok, aby bolo jednoznačné, ako máme 
postupovať. To, že na elektronický podpis 
treba miesto, a tým popisové pole má byť 
na samostatnom A4 formáte, je prijateľné. 
Ale prečo nás nútia k tomu, aby aj v papie-
rovej forme to bolo totožné? Doteraz zauží-
vaný postup bol logický a praktický. (Na jed-
nom papieri boli všetky dokumenty...)
Nehovoriac o tom, že na prvé elektronic-
ké overenie môjho plánu už bolo potreb-
ných 48 hodín a ešte to nie je vyriešené. Ja 
som už 4 alternatívy prevodu do PDF a spo-
jenie do jedného dokumentu vyskúšal, ale 
úradná overovateľka to nevie overiť, lebo 
jej to program nedovolí. Je tam stále hláse-
nie: The size necessary to buffer the XML 
content exceeded the buffer quota. Prečo 
od nás žiadajú veci, ktoré nie sú odskúša-
né???

ÚGKK:
Z textu nevyplýva žiadna konkrétna otázka.
 
7) Zaujímalo by ma, či GP sa chápe ako listi-
na, alebo technický výkres, keďže vo vysvet-
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lení k USM_6/2019 Úrad umiestňuje popi-
sové pole GP (titulku) na predĺžených for-
mátoch A4 vždy vľavo dole. Pri technických 
výkresoch je však popisové pole (titulka) 
v zmysle STN umiestňované opačne, vpravo 
dolu (mimo povolených výnimiek), a podob-
ne sa skladajú aj väčšie formáty ISO radu 
A, t. j. k pravému dolnému rohu do formátu 
A4 s popisovým poľom (titulkou) navrchu.
V prípade, že GP sa nechápe ako technický 
výkres, je možné jednotlivé listy A4 spájať 
pevne do brožúry s väzbou vľavo a popiso-
vým poľom na prednej strane? Využitie pri 
viaclistových výkazoch výmer.

ÚGKK:
GP chápeme stále rovnako, bez ohľadu na 
to, v akej forme existuje (či na papieri alebo 
v elektronickej forme). GP veľkého rozsahu 
v papierovej forme je možné aj naďalej skla-
dať na formát A4, ako doteraz.
 
8) Poradie jednotlivých častí je: GP = roz-
piska, grafi cká časť a výkaz výmer a ZPMZ 
= rozpiska, grafi cká časť technická správa – 
v tlačenej forme a následne aj v PDF. Na nie-
ktorých katastrálnych odboroch trvajú na po-
radí: 1. rozpiska, 2. grafi cká časť, 3. výkaz 
výmer resp. technická správa. Avšak pri GP 
veľkého rozsahu (líniové stavby) kde sa gra-
fi cká časť skladá z viacerých veľkoformáto-
vých výkresov, tak je lepšie aby bolo poradie 
1. rozpiska, 2. VV, resp. TS, 3. grafi cká časť, 
kvôli skladaniu do formátu A4. Na niekto-
rých katastrálnych odboroch však takéto po-
radie neakceptujú. Je poradie v tlačenej for-
me záväzné tak, ako je v PDF?

ÚGKK:
Áno, súlad PDF vs. papierový GP musí byť do-
držaný, poradie jednotlivých častí je v USM 
6/2019 uvedené len demonštratívne.
 
9) Je možné chyby, ktoré sú v geometric-
kom pláne priamo opravovať cez pripomien-
ky do PDF, keďže už sa geometrické plány 
zasielajú aj v PDF? Ukážku, ako by to mohlo 
vyzerať zasielam v prílohe. Vyhotovené cez 
program. 
https://www.foxitsoftware.com/pdf-reader/
Uvedené by mohol použiť úradný overovateľ 
smerom ku geodetovi ale aj naopak. Úče-
lom je využiť maily a elektronickú formu aj 

na takúto komunikáciu, lebo nie každá chy-
ba sa dá jednoducho opísať slovne.

ÚGKK:
Nie, tak ďaleko ešte nie sme.

10) V súčasnosti katastrálne odbory elek-
tronicky overujú GP cez aplikáciu ELODO. 
Vo formáte PDF je v nej potom GP aj archi-
vovaný. Budú sa archivovať aj GP, ktoré boli 
vrátené na opravu v stave pred opravou vo 
formáte PDF? V niektorých prípadoch by to 
mohlo byť užitočné.

ÚGKK:
Momentálne nie, ale KO ÚGKK SR plánuje 
riešenie s uvedenou funkcionalitou.

11) Zmena tabuľky GP – vypustiť kolónky 
mapový list a tiež účel GP, zväčšiť tabuľku 
vyhotoviteľ, aby tam mohli byť umiestnené 
ďalšie údaje o vyhotoviteľovi resp. logo fi r-
my. Zväčšiť aj kolónky autorizačne a úrad-
ne overil, nech sa tam zmestí celá pečiat-
ka a podpis. Aby nepresahovala pečiatka 
a podpis rámčeky tabuliek, keď už pri úrad-
nom overení elektronicky musí byť vizualizá-
cia elektronického podpisu mimo akejkoľ-
vek kresby tabuľky. Treba využiť teraz pre-
biehajúce zmeny na úpravy – myslím tým aj 
náš autorizačný elektronický podpis. Nech 
sa to – umiestnenie podpisu, už stanovuje 
do novej tabuľky – rozmerov, aby sme nero-
bili chaos ako pri úradnom overovaní, kde 
sa posúvalo umiestnenie podpisu.

ÚGKK:
Zmena popisového poľa GP aj ZPMZ je 
predmetom pripravovanej novej smernice 
na vyhotovovanie GP. Jej uvedenie do praxe 
súvisí aj s elektronickým autorizačným ove-
rovaním GP. V tomto kroku je nevyhnutná sú-
činnosť KGaK ako stavovskej organizácie za-
strešujúcej autorizovaných geodetov a kar-
tografov. Po doladení otázok súvisiacich 
s mandátnymi certifi kátmi (KGaK a NBÚ) bu-
de pokračovať nastavenie procesu elektro-
nického autorizačného overovania GP.

Ing. Michal Leitman

riaditeľ katastrálneho odboru ÚGKK SR
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Slovenské geodetické dni (SGD) sa po troch rokoch v Trnave 
a jednom roku v Banskej Bystrici opäť vrátili na osvedčené 
miesto do hotela Holiday Inn Žilina. Pre Žilinu sme sa rozhod-
li na základe viacerých požiadaviek od účastníkov 26. SGD 
v Banskej Bystrici. Ponechali sme stred Slovenska, čo bude 
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Zhodnotenie 27. slovenských geodetických dní – Žilina 2019

zárukou dobrej dostupnosti pre všetkých záujemcov. Zazna-
menali sme pozitívne ohlasy na hotel Holiday Inn Žilina. Pre 
nás, organizátorov, bolo pozitívne pracovať s už osvedčenými 
ľuďmi aj prostredím.
Na 27. slovenských geodetických dňoch sa zúčastnilo 
492 účastníkov, ako aj pozvaných pracovníkov z blízkych 
katastrálnych odborov i študentov zo stredných odborných 
škôl. Prekvapil nás zvýšený záujem o spoločenský večer, 
na ktorom sa tohto roku zúčastnil asi rekordný počet 280 zá-
ujemcov. Hosťom spoločenského večera bol Štefan Skrú-
caný, ktorý všetkých zabavil a nikomu neodmietol ponuky 
na spoločné fotografovanie.
Odborní garanti pripravili zaujímavý výber prednášok – o no-
vinkách v rezorte, o diaľkovom prieskume Zeme, o vývoji met-
rológie v geodézii na Slovensku – o čom svedčí aj bohatá 
účasť poslucháčov na druhý deň. Prezentácie vybraných re-
ferujúcich (prevažne z ÚGKK SR) je možné pozrieť na komo-
rovom webovom sídle www.kgk.sk. Pre účastníkov 27. SGD 
bola zabezpečená pri registrácii distribúcia knihy Ing. Jozefa 
Mareka Geodeti v Tatrách, ktorej vydanie podporil Úrad ge-
odézie, kartografi e a katastra (ÚGKK SR).
SGD sponzorsky podporilo 21 fi riem s výškou sponzorského 
cca 10 000 eur. V tomto roku sa pristúpilo k zvýšeniu vlož-
ného o 5 eur aj z dôvodu, že po preverení vložného iných vý-
znamných odborných podujatí v SR aj ČR, je výška vložného 
cca 30 eur/deň jednoznačne najnižšia.
Na výstave geodetickej, meracej a spracovateľskej techniky 
a softvéru sa zúčastnilo 10 najvýznamnejších slovenských 
fi riem z oblasti geodetickej techniky. Zaznamenali sme aj 
snahu vystavovateľov o novú formu vzdelávacej aktivity, tzv. 
workshop, ktorý slúži na prehlbovanie už existujúcich znalos-
tí účastníkov. Tohto roku si ho pripravila fi rma Geotronics Slo-
vakia s ukážkami moderných pracovných postupov pri spra-
covaní geodetických meraní.
Organizáciu, priebeh, konferenciu a výstavu 27. SGD hodno-
tíme ako úspešné, a aj na tomto mieste by sme sa za orga-
nizačný výbor chceli poďakovať za ich prípravu odborným 
garantom, sponzorom, vystavovateľom a všetkým tým, kto-
rí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli. Uvítame akúkoľvek 
odozvu a námety na zlepšenie. Ďakujeme všetkým, ktorí ste 
sa rozhodli na 27. SGD do Žiliny prísť.

Ing. Ingrid Geisseová

za organizačný výbor 27. SGD

Momentky z registrácie
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Momentky z konferencie
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Momentky z výstavy
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Momentky zo spoločenského večera a tomboly
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Čo priniesol rok 2019 pre geodetov a kartografov 
na Slovensku z pohľadu Zamestnávateľského zväzu geodézie 
a kartografie?

Úvod

Býva zvykom, že koncom roka hodnotíme, 
čo sa podarilo a čo nie. Robíme to v spoloč-
nosti, v našich fi rmách, ale aj v osobnom ale-
bo rodinnom živote. Takýto spätný pohľad je 
vždy užitočný, lebo je to pohľad „do zrkad-
la“, a teda môže priniesť aj veľa pravdy. A to 
je vždy potrebné.

Pokúsime sa v tomto príspevku postupne 
uviesť jednotlivé dôležité míľniky tak, ako 
sa počas roka udiali. Zároveň chceme tým-
to odpočtom udalostí poukázať na to, aká 
je dôležitá a potrebná systematická sta-
rostlivosť o „naše GaK“ prostredie a záleži-
tosti, ako je potrebné stále o nich v spoloč-
nosti a na rôznych fórach hovoriť, a tým ísť 
dôsledne za zlepšovaním podnikateľského 
a legislatívneho prostredia. V tomto smere 
je dobré zdôrazniť, že práve naša strešná or-
ganizácia – Zamestnávateľský zväz geodé-
zie a kartografi e (ďalej len „ZZGK“) sa vý-
znamnou mierou pričinila o zmeny a prog-
res v odbore geodézia a kartografi a.

Aktivity ZZGK v roku 2019

Hneď v úvode roka 2019 sme museli ur-
gentne riešiť pripomienkovanie návrhov 
dvoch zákonov: zákona o výstavbe a záko-
na o územnom plánovaní. Ministerstvo do-
pravy a výstavby SR (ďalej len „MDV“) posla-
lo na pripomienkovanie návrhy týchto záko-
nov tesne pred Vianocami, t. j. 19.12.2018. 
Pripomienkovanie týchto zákonov považuje-
me z hľadiska nastavenia našich služieb ve-
rejnosti a optimalizácie „geobiznisu“ za kľú-
čové. Sú to fundamentálne zákony, ktoré vy-

tvárajú legislatívne prostredie na veľmi dlhé 
obdobie. Možno je na mieste pripomenúť, 
že v súčasnosti stále pracujeme so staveb-
ným zákonom ešte z roku 1976! Z tohto dô-
vodu sme považovali za veľmi dôležité využiť 
všetky dostupné odborné, ale aj personálne 
prostriedky na ovplyvňovanie nového znenia 
týchto zákonov. Nižšie v článku uvádzame 
niektoré princípy a ustanovenia (odkazy), 
ktoré sa nám podarilo do týchto zákonov 
presadiť v rámci pripomienkovacieho proce-
su. V rámci kreovania a akceptovania tých-
to zásadných pripomienok sme absolvova-
li viaceré rokovanie na MDV s generálnym 
riaditeľom sekcie výstavby T. Némethom, 
s riaditeľkou odboru územného plánovania 
Ž. Kalinovou a riaditeľkou odboru štátnej 
stavebnej správy V. Rajprichovou. Vysvetľo-
vali sme základný význam našej služby, ná-
ležitosti a podmienky pre našu prácu, aby sa 
legislatívne zaviedli pravidlá povinne praco-
vať s autorizačne overenými, verifi kovanými 
geodetickými podkladmi, vypracovávať ge-
odetickú dokumentáciu z vytýčenia priesto-
rovej polohy stavby a jej porealizačného za-
merania. Následne sme spracovali naše 
pripomienky k zákonom a poslali ich do le-
gislatívneho procesu 
(pozri https://www.zzgk.sk/legislativa/).

Koncom januára 2019 sme boli oslovení 
k súčinnosti a k spoločnému postupu sta-
vovských organizácii, pretože reálne hro-
zilo, že Ministerstvo školstva, vedy, výsku-
mu a športu SR v rámci racionalizácie štu-
dijných odborov chcelo zrušiť samostatný 
študijný odbor (ŠO) Geodézia a kartogra-
fi a a začleniť ho do ŠO Stavebníctvo len 
so študijným programom (ŠP) Geodézia 
a kartografi a. Preto sa následne vypracova-
lo a poslalo „Spoločné stanovisko stavov-
ských a profesijných organizácii z odboru 
Geodézia a kartografi a a žiadosť o zacho-
vanie samostatného študijného odboru Ge-

odézia a kartografi a“ (pozri https://www.
zzgk.sk/legislativa/). Treba konštatovať, že 
naša snaha bola úspešná a samostatný ŠO 
Geodézia a kartografi a zostal zachovaný.

Pretože situácia v riešení pozemkových 
úprav bola desať rokov v úplnom útlme 
a od roku 2009 nebola úspešne ukonče-
ná žiadna súťaž, ZZGK považoval tento stav 
za alarmujúci. V januári podporil zväz Inicia-
tívu Poľnohospodárov z Gyňova a súhlasil 
s návrhom na partnerstvo, pričom ponúkol 
podporu a spoluprácu v oblasti pozemko-
vých úprav a riešenia rozdrobenosti pozem-
kového vlastníctva. ZZGK považuje pozem-
kové úpravy za jeden z kľúčových nástrojov 
na vyriešenie kritického stavu slovenského 
poľnohospodárstva a preto 20.02.2019 zor-
ganizoval v spolupráci so všetkými geode-
tickými organizáciami na Slovensku: Komo-
rou pozemkových úprav SR (ďalej len „KPÚ 
SR“), Komorou geodetov a kartografov (ďa-
lej len „KGaK“) a Slovenskou spoločnosťou 
geodetov a kartografov (ďalej len „SSGK“) 
tlačovú konferenciu na pôde Asociácie za-
mestnávateľských zväzov a združení SR (ďa-
lej len „AZZZ SR“), kde sme spoločne pri-
vítali vyhlásenie predsedu vlády SR Petra 
Pellegriniho a podpredsedníčky vlády SR 
a ministerky pôdohospodárstva Gabriely 
Matečnej. Ocenili sme začatie prípravy zá-
sadného dokumentu ako vládnej úlohy, kto-
rý bude riešiť usporiadanie pozemkového 
vlastníctva formou pozemkových úprav. Sú-
časne ZZGK prijal výzvu Ministerstva pôdo-
hospodárstva a rozvoja vidieka SR a aktívne 
sa zapojil do prípravy predmetného materiá-
lu. Boli sme presvedčení, že takýto zásadný 
dokument môže posunúť a vyriešiť problémy 
s vlastníctvom pôdy a zároveň môže naštar-
tovať mnohé rozvojové programy obcí, ma-
lé a stredné podnikanie. (pozri https://www.
zzgk.sk/tlacova-konferencia-k-pu-2019/). 
Okrem tohto vyjadrili stavovské organizá-
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cie aj spoločnú podporu pre dokončenie 
prebiehajúceho VO na pozemkové úpravy 
v 168 katastrálnych územiach Slovenska 
(pozri https://www.zzgk.sk/legislativa/).

Približne dva mesiace pripravoval ZZGK 
spolu s Ministerstvom pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR (ďalej len „MPRV) re-
prezentatívnu konferenciu: Ako ďalej po-
zemkové úpravy na Slovensku, ktorá sa 
konala 16.04.2019 v hoteli Devín. Bolo po-
trebné pripraviť koncept a organizáciu kon-
ferencie ako aj zásadné dokumenty, ktoré 
by predstavili systémové riešenie pozem-
kových úprav pre Slovensko. ZZGK v tom-
to zmysle pripravil a spustil anketu s rele-
vantnými organizáciami a inštitúciami, ako 
napr. ÚGKK SR, MPRV, Katedra geodézie 
SvF STU, KGaK, KPÚ SR, SSGK, FZKI SPU 
v Nitre, ktorých sa pýtal na hodnotenie sú-
časného stavu katastra, jeho najväčších 
problémov a výziev, na riešenie obrovskej 
rozdrobenosti pozemkov v Slovenskej re-
publike cez pozemkové úpravy ako aj na kri-
téria zásadnej reformy a práce v rámci po-
zemkových úprav a v katastrálnom operá-
te (výsledky uverejnené v SGaK 1/2019). 
Na samotnej konferencii sa zúčastnilo viac 
ako 100 účastníkov, pričom ich zloženie bo-
lo nastavené tak, aby vystihovalo všetky re-
levantné a dôležité úrady a organizácie, ako 
aj odborníkov zo štátnej správy, samosprá-
vy, všetkých profesijných organizácii (poľ-
nohospodári, geodeti, architekti, životné 
prostredie) ako aj školstva a spoločenské-
ho života. Vicepremiérka Gabriela Matečná 
predstavila na tejto konferencii systémové 
riešenie pozemkových úprav – Návrh opat-
rení na urýchlené vykonanie pozemkových 
úprav na Slovensku. Okrem iného sa v nich 

uvádza, že by štát mal každoročne spustiť 
pozemkové úpravy v 120 katastrálnych úze-
miach počas 30 rokov a zafi nancovať ich 
sumou priemerne 30,8 milióna eur ročne. 
Teda v priebehu 30 rokov by mal na to vy-
naložiť takmer 1 miliardu eur. ZZGK pri tejto 
príležitosti objednal a fi nancoval štúdiu v In-
štitúte ekonomických a spoločenských ana-
lýz (ďalej len INESS), kde sme mali záujem, 
aby sa ekonomickí odborníci pozreli na po-
zemkové úpravy a ich ekonomický vplyv 
na spoločnosť, overili „hodnotu za peniaze“ 
a porovnali ju so zahraničnými skúsenosťa-
mi v tejto oblasti. Viac o konferencii ako aj 
samotné prezentácie (pozri (https://www.
zzgk.sk/konferencia-bratislava-2019/).

Pretože legislatívny proces prípravy Staveb-
ného zákona a zákona o Územnom plánova-
ní pokračoval, ZZGK pripomienkoval ďalšiu 
verziu predložených zákonov v máji 2019. 
(https://www.zzgk.sk/legislativa/)

V júni predložilo MPRV do medzirezortného 
pripomienkovacieho konania novelu záko-
na č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpra-
vách, usporiadaní pozemkového vlastníc-
tva, pozemkových úradoch, pozemkovom 
fonde a o pozemkových spoločenstvách. 
ZZGK pripomienkoval tento predložený zá-
kon. Následne sme sa zúčastnili rozporo-
vého konania, ktoré sa konalo 06.08.2019, 
pričom sa nám podarilo v úzkej spolupráci 
s KPÚ SR presadiť niekoľko zlepšení pred-
loženého zákona (pozri https://www.zzgk.
sk/legislativa/). Treba povedať, že na tvorbe 
tejto novely sme sa zúčastňovali už v štádiu 
jej prípravy a preto v rámci rozporového ko-
nania išlo už len o detaily. Najvýznamnejšie 
zmeny, ktoré prinesie táto novela sú: Skráte-

nie lehôt jednotlivých etáp projektu pozem-
kových úprav (z 30 na 15 dní), čo prinesie 
významné zrýchlenie a zefektívnenie vyko-
návania pozemkových úprav. Významným 
spôsobom rieši doručovanie v prípade úmr-
tia účastníka, kedy ešte nie je známy okruh 
dedičov prostredníctvom ustanovenia opat-
rovníka. Rieši a upravuje spôsob ako majet-
kovoprávne vyriešiť pozemky vysadené trva-
lými porastami, najmä vinicami, v prípadoch 
kedy vlastník porastu a pozemku pod poras-
tom je rozdielny. Veľmi dôležité sú ustano-
venia umožňujúce majetkovoprávne uspo-
riadať pozemky pod stavbami, ktoré prešli 
z vlastníctva štátu na obce a VÚC (odstraňu-
je nesúlad medzi zákonom č.66/2009 Z. z. 
a zákonom č. 330/1991 Zb.). Novela ďalej 
zavádza lehoty na začatie prípravného kona-
nia v prípade povolených alebo nariadených 
pozemkových úprav, ktoré doteraz v záko-
ne absentovali. Veľmi dôležitá je právomoc 
správneho orgánu rozhodnúť, ktorá doku-
mentácia a v akom rozsahu sa bude vyhoto-
vovať, to je významné stanoviť hlavne v jed-
noduchých pozemkových úpravách. Zrých-
ľuje sa doručovanie vlastníkom v prípade ak 
majú zriadenú elektronickú schránku na do-
ručovanie. Podstatnou zmenou je povinnosť 
štátu prispievať bývalými neknihovanými 
pozemkami na cesty ako spoločné zariade-
nia v prípade jednoduchých pozemkových 
úprav pre IBV. Novela zákona bola prijatá 
v NR SR 27.11.2019.

Vláda Slovenskej republiky 21.08.2019 
na svojej 165. schôdzi schválila nelegislatív-
ny materiál: „Návrh opatrení na urýchlené 
vykonanie pozemkových úprav v SR“. Tým-
to sa naplnili niekoľkoročné snahy stavov-
ských a odborných organizácii o systema-

Momentky z tlačovej konferencie 20.02.2019
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tické riešenie katastrofálnej rozdrobenosti 
slovenského pozemkového vlastníctva. Spo-
lu so stavovskými a odbornými organizácia-
mi sme k tomuto významnému míľniku vyda-
li tlačovú správu, ktorou sme ocenili zmenu 
prístupu vlády SR k pozemkovým úpravám 
ako aj k celkovému stavu katastra nehnu-
teľností (pozri https://www.zzgk.sk/legisla-
tiva/). Dňa 18.11.2019 bol medzirezortnou 
komisiou, na základe schválených kritérií vý-
beru, navrhnutý zoznam 120 katastrálnych 
území s najväčšou naliehavosťou pre vyko-
nanie pozemkových úprav na rok 2020, kto-
rý smeruje na rokovanie vlády SR, kde by 
mal byť v najbližších dňoch prijatý. Zároveň 
v návrhu rozpočtu verejnej správy v kapito-
le Všeobecná pokladničná správa na roky 
2020 až 2022 sú na vykonanie pozemko-
vých úprav zabezpečené fi nančné prostried-
ky v požadovanej výške. Návrh štátneho roz-
počtu je v týchto dňoch v schvaľovacom pro-
cese v NR SR.

AZZZ SR, ako najväčšia a najreprezentatív-
nejšia zamestnávateľská organizácia, v kto-
rej sme členmi, sa uzniesla, že z dôvodu 

blížiacich sa parlamentných volieb pripra-
ví materiál pre politické strany, kde zadefi -
nuje Tézy a priority AZZZ SR na obdobie 
rokov 2020-2024 (pozri https://www.zzgk.
sk/legislativa/). Sleduje tým ciele na presa-
denie razantných zmien v podnikateľskom 
prostredí, zníženie daňového a odvodového 
zaťaženia, zlepšenie vymožiteľnosti práva, 
zníženie administratívnej záťaže, fl exibilnej-
ší Zákonník práce, ale aj systematické pre-
pojenie vzdelávania s trhom práce. ZZGK 
presadil do tohto základného programového 
dokumentu v oblasti Služieb verejnej sprá-
vy požiadavky na zlepšenie služieb katastra 
a právnej istoty vlastníkov a v oblasti Poľno-
hospodárstva a potravinárstva presadzova-
nie pozemkových úprav ako kľúčového ná-
stroja na vyriešenie rozdrobenosti pozem-
kového vlastníctva, užívateľských vzťahov 
a naštartovanie rozvojových programov pre 
obce a podnikanie.

Od júla do 7. októbra 2019 sa veľmi zinten-
zívnila práca na stavebnom zákone a záko-
ne o Územnom plánovaní. Preto sa musel 
v tomto období ZZGK venovať neustálemu 

porovnávaniu aktuálnych verzií týchto záko-
nov, pripomienkovať, ale najmä sa zúčast-
ňovať rozporových konaní. Najprv na MDV, 
na sekcii výstavby, odbore územného plá-
novania a odbore štátnej stavebnej sprá-
vy. Neskôr aj so štátnym tajomníkom MDV 
p. Ďurčekom. Týchto rozporových konaní sa 
uskutočnilo v priebehu dvoch mesiacov až 
šesť (31.07., 14.08., 4.09., 09.09., 23.09., 
07.10.2019), pričom boli náročné, zdĺhavé 
a niektoré z nich aj celodenné. Nakoniec sa 
zdá, že sa zúročila naša niekoľkoročná sna-
ha v rámci pripomienkovania zákonov ob-
hájiť opodstatnenie geodetov a ich požia-
daviek. Vytrvalé a neustále vysvetľovanie 
ostatným partnerom v stavebníctve a územ-
nom plánovaní o základnej logike a potrebe, 
aby pri výkone svojich činností používali iba 
overené geodetické podklady pre projek-
tovanie, realizáciu a kolaudáciu na každej 
stavbe ako aj v rámci územného plánovania. 
V konečnom dôsledku to bolo vždy o zvidi-
teľňovaní našej „neviditeľnej“ profesie a ne-
ustáleho vysvetľovania o potrebe spresňo-
vania mapových podkladov, či vytyčovania 
vlastníckych hraníc práve z celospoločen-
ského dôvodu ochrany vlastníckych vzťa-
hov.

14.10.2019 sa konala Hospodárska a soci-
álna rada vlády SR (ďalej len „HSR SR“), 
na ktorej sa preberali tieto dva zákony. 
Za náš strešný zamestnávateľský zväz – 
AZZZ SR sa prijalo stanovisko ktoré pred-
niesli p. Karlubík a p. Uhlík, v ktorom poďa-
kovali MDV za ústretovosť pri zapracovaní 
aj „našich“ pripomienok, a preto AZZZ SR 
odporučilo tieto zákony na ďalšie legislatív-
ne konanie v znení pripomienok akceptova-
ných na rozporovom konaní 07.10.2019.

Momentky z konferencie Ako ďalej pozemkové úpravy na Slovensku 16.04.2019 v hoteli Devín 

Konferencia Ako 
ďalej pozemkové 
úpravy na Slovensku, 
16.04.2019 v hoteli 
Devín – pohľad 
na predsednícky stôl
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SPOZNAJ NOVÉ PRÍSTROJE GEOMAX

geoteam@geoteam.sk alebo 0911 620 618

GEOTEAM, spol. s r.o., Gunduličova 1, Bratislava 81105

Treba tiež poukázať na dôležitý fakt, že 
na tejto HSR SR sa prerokovával aj štátny 
rozpočet verejnej správy SR na roky 2020 
až 2022. Predseda ZZGK p. Uhlík absol-
voval celú diskusiu ku štátnemu rozpočtu 
a môže potvrdiť, že podpredsedníčka vlády 
SR a ministerka pôdohospodárstva Gabrie-
la Matečná, pred všetkými členmi tripartity, 
osobitne zdôraznila v tomto rozpočte vyčle-
nenie peňazí na pozemkové úpravy a dôle-
žitosť usporiadania pozemkového vlastníc-
tva cez pozemkové úpravy. Vyslala apel 
na všetky budúce vlády, aby aj v každých 
ďalších rokoch, nielen v roku 2020, boli zo 
štátneho rozpočtu vyčlenené potrebné pe-
niaze na pozemkové úpravy. Na budúci rok 
je v kapitole Všeobecná pokladničná správa 
vyčlenených 10 mil. € na pozemkové úpravy.

Záver

Ako vidno, rok 2019 bol z pohľadu podnika-
teľského prostredia pre odbor GaK zvlášť 
kľúčový a priaznivý. Systematická práca, 
cielený marketing a konkrétne personál-
ne kontakty a stretnutia priniesli „svoje 
ovocie“. Ako hovorí jedno slovenské príslo-
vie, že „nemému ani vlastná matka nero-
zumie“ je jasné, že pokiaľ nebudeme zre-
teľne prezentovať na relevantných fórach 
naše požiadavky a potreby, nikto to za nás 
neurobí. Treba podotknúť, že všetky ostat-
né profesie takýto pozitívny lobing (ovplyv-
ňovanie) aktívne robia. Všetci to dobre po-
známe, ako si notári, či advokáti, ale aj pro-
jektanti, bezpečnostní technici a zdravotníci 
presadili v zákonoch svoje výhradné posta-
venia. Vieme, ako ich často, aj nepochopi-
teľné požiadavky (BOZP, PZS, GDPR a iné), 
komplikujú podnikateľské prostredie a zaťa-
žujú, či predražujú celý proces podnikania. 
Vieme, že naopak mnohé naše požiadavky 

a pripomienky môžu radikálne priniesť sys-
tematické a komplexné zlepšenie ochrany 
vlastníctva, hraníc a katastra. To všetko má 
dôležitý celospoločenský dosah a význam 
pre veľa sfér národného hospodárstva. Ho-
vorme o tom, presviedčajme a vysvetľujme 
to všade a všetkým. Má to zmysel, lebo ak 
nebudeme o tom hovoriť my, tak to za nás 
nik komunikovať nebude. Dnes nestačí, že 
rozumieme našej profesii, jej nevyhnutnému 
významu a nezastupiteľným úlohám, ktoré 
plní. Dnes to musíme neustále pripomínať 
a presadzovať pred občanmi, štátnou admi-
nistratívou, odbornou aj laickou verejnosťou. 
ZZGK sa to snaží robiť. Považujeme dosiah-
nuté výsledky na poli stavebného zákona, 
pozemkových úprav a katastra nehnuteľ-
ností v roku 2019 za prínosné a pozitívne 
pre celý náš odbor.

Ing. Matej Vagač – Ing. Jozef Kožár – 

Ing. Vladimír Uhlík

Zamestnávateľský zväz geodézie a kartografie
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Krátke správy z činnosti orgánov KGaK

Krátka správa Komory č. 22/2019 – 
Premlčacie lehoty
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 20.09.2019

Vážený člen KGaK,
v prílohe vám posielame stanovisko advo-
kátskej kancelárie vo veci premlčacích le-
hôt.
Problematika je spracovaná v súvislos-
ti s postavením geodeta a jeho profesijnej 
zodpovednosti voči Komore, ÚGKK SR, zá-
kazníkovi a poisťovni.

Krátka správa Komory č. 23/2019 – 
Posúdenie uznesenia Najvyššieho súdu SR 
vo veci sporu Sociálnej poisťovne a lekára
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 23.09.2019

Vážený člen KGaK,
v prílohe vám posielame na informáciu advo-
kátskou kanceláriou spracované posúdenie 
uznesenia Najvyššieho súdu SR vo veci spo-
ru Sociálnej poisťovne a lekára, ako osoby 
SZČO, ohľadne zániku jeho povinného pois-
tenia, spis. zn. 1 Vs/1/2019 z 30.04.2019, 
vo vzťahu k autorizovaným geodetom a kar-
tografom ako osôb SZČO a ich oprávnení vy-
daných Komorou geodetov a kartografov.
Úvodné časti I. – II. sú zhodnotením uznese-
nia NS SR. Závery týkajúce sa členov KGaK 
nájdete v časti III. a IV.

Krátka správa Komory č. 24/2019 – 
2. dotazník o BIM 
01.10.2019

Vážení členovia KGaK,
dovoľte, aby sme sa na Vás obrátili so žia-
dosťou o vyplnenie 2. krátkeho anonymné-
ho dotazníka o BIM (z angl. Building Infor-
mation Modeling – Informačné modelova-
nie stavieb), ktorý sme pripravili v spolupráci 
s BIM asociáciou Slovensko. Otázky sú krát-
ke a výstižné, preto vám vyplnenie nezabe-
rie viac ako 1 – 3 minúty.
Dotazník môžete vyplniť prostredníctvom 

tohto linku: BIM DOTAZNÍK (https://bimas.
typeform.com/to/h9pZrC)
V samotnom dotazníku sú vložené logické 
linky, takže dotazník reaguje na vami zada-
né údaje. Napr. ak uvediete, že BIM nevyu-
žívate, neponúkne vám otázky ohľadom to-
ho, aké projekty a koľko percent projektov 
robíte v BIM atď. Tento dotazník sa nemá 
vypĺňať „za fi rmu“, ale za konkrétnu osobu, 
ktorá má záujem odpovedať na jednoduché 
otázky, preto vás zároveň prosíme o rozpo-
slanie medzi vašich kolegov.
Účelom dotazníka je získať čo najhodnover-
nejší obraz o aktuálnom stave využívania 
BIM v slovenskom stavebníctve. Vyhodnote-
nie bude už tradične prezentované na 5. Ná-
rodnej BIM konferencii 17.10.2019.
Ďakujeme za váš čas.

Krátka správa z činnosti orgánov Komory 
č. 25/2019 – Otázky z KN – stanovisko 
ÚGKK SR
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 09.10.2019

Vážený člen KGaK,
krátkou správou č. 16/2019 sme vás vyzvali 
k formulácii otázok z komerčnej sféry, na vy-
svetlenie a riešenie existujúcich problémov, 
ku ktorým by bolo vhodné, aby Úrad zaujal 
metodické stanovisko.
Na základe vzájomnej spolupráce členov 
Katastrálnej komisie KGaK s Katastrálnym 
odborom ÚGKK SR bolo spracované stano-
visko KO – 6585/2019-80 k predmetným 
otázkam, týkajúcich sa vyhotovovania geo-
metrických plánov, ktoré Vám v prílohe po-
sielame.
Stanovisko je zverejnené aj na webovom 
sídle ÚGKK SR 
http://www.skgeodesy.sk/sk/ugkk/
technicke-predpisy-ine-akty-riadenia/
Problematika môže byť aj témou pripravova-
ných regionálnych stretnutí.

Krátka správa Komory č. 26/2019 – 
Povinnosti podnikateľských subjektov 
v súvislosti so zápisom konečných 
užívateľov výhod do Obchodného 
registra SR
autor: Ing. Ján Hardoš, 23.10.2019

Upozorňujeme našich členov, ktorí podni-
kajú zároveň aj ako právnické osoby, že 
do 31.12.2019 musia zapísať do Obchodné-
ho registra SR (OR SR) „užívateľov koneč-
ných výhod“ v zmysle zákona č. 530/2003 
o OR SR, § 2, ods. (3). Pri nesplnení tej-
to povinnosti hrozia sankcie až do výšky 
3310 EUR (§11 zák. č. 530/2003).
Týka sa to všetkých právnických osôb už za-
písaných v OR SR. Pri zápise novej právnic-
kej osoby túto povinnosť musia splniť už pri 
samotnom zápise PO do OR SR.
Táto povinnosť sa netýka (okrem iného) 
právnických a fyzických osôb podnikateľov, 
ktorí sú už zapísaní v „Registri partnerov ve-
rejného sektora“ podľa zákona č. 315/2016 
o registri partnerov verejného sektora.
Defi nícia „konečného užívateľa výhod“ je 
v zákone č. 297/2008 o ochrane pred lega-
lizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochra-
ne pred fi nancovaním terorizmu, v § 6a, 
v znení zákona č. 315/2016.
Pri zápise užívateľov konečných výhod 
do OR SR podľa zák. 530/2003 nie je po-
trebné využívať služby tzv. „oprávnených 
osôb“ (advokáti, notári a pod.) na rozdiel 
od zák. č. 315/2016. Oprávnené osoby sú 
defi nované v § 2, ods.(1) zák. č. 315/2016 
o registri partnerov verejného sektora.

Túto správu berte prosím ako informáciu 
a pomoc, nie ako záväzný výklad právnych 
predpisov.
Na doplnenie zároveň uvádzame aj citáciu 
niektorých ustanovení zákona č. 530/2003 
z vyjadrenia právnej kancelárie:
Povinnosť zapísať do Obchodného registra 
konečných užívateľov výhod je upravený 
v zákone o Obchodnom registri 530/2033 
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Z. z., kde sa v § 2 ods. (3) uvádza, že sa zapi-
sujú aj údaje o konečnom užívateľovi výhod. 
T. j. logicky pri tých subjektoch, ktoré sa 
do Obchodného registra zapisujú. Zároveň 
v § 15e – prechodné ustanovenia, je uvede-
né: Právnické osoby uvedené v § 2 ods. 3 
v znení účinnom od 1. novembra 2018, za-
písané do obchodného registra do 31. ok-
tóbra 2018 sú povinné do 31. decembra 
2019 podať návrh na zápis údajov o ko-
nečnom užívateľovi výhod podľa § 2 ods. 3 
v znení účinnom od 1. novembra 2018.  T.j. 
povinnosť je riešená vo vzťahu k už zapísa-
ným subjektom v Obchodnom registri.
– Tie subjekty, ktoré sú zapísané do Ob-
chodného registra a sú právnickými osoba-
mi a nepatria do výnimiek podľa § 2 ods. 3 
zák. č. 530/2003 Z. z., musia splniť povin-
nosť oznámiť konečných užívateľov výhod 
do 31.12.2019.
– Ak povinnosť právnické osoby nesplnia, 
je tu možnosť udelenia sankcie za onesko-
renie vo výške 3 310 eur priamo voči štatu-
tárom – konateľom, členom predstavenstva 
a pod. A pokiaľ budú zapísané údaje neprav-
divé taktiež je tu riziko pokuty 3 310 eur vo-
či štatutárom.
– Predpokladáme, že viacero vašich členov 
má spoločnosti, ktoré sú zapísané v registri 
partnerov verejného sektora – takéto oso-
by už nemusia v súlade s výnimkou podľa 
§ 2 ods. (3) zák. č. 530/2003 konečného 
užívateľa výhod zapisovať aj do Obchodné-
ho registra.
§ 2 ods. (3) predmetného zákona defi nuje, 
ktoré subjekty aj zapísané do obchodného 
registra nemusia dávať zápis konečných uží-
vateľov výhod a zároveň defi nuje, ktoré iden-
tifi kačné údaje o konečnom užívateľovi vý-
hod sa zapisujú do OR SR:
(3) Do obchodného registra sa pri práv-
nickej osobe, ktorá nie je subjektom verej-
nej správy ani emitentom cenných papie-
rov prijatých na obchodovanie na regulo-
vanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám 
na uverejňovanie informácií podľa osobit-
ného predpisu,1c) rovnocenného právneho 
predpisu členského štátu Európskej únie 
alebo rovnocenných medzinárodných no-
riem, ani subjektom zapísaným v registri 
partnerov verejného sektora, (odkaz 1ca 
na zák. č. 315/2016) zapisujú aj identifi -
kačné údaje o konečnom užívateľovi výhod 

v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo 
alebo dátum narodenia, ak rodné číslo ne-
bolo pridelené, adresa trvalého pobytu ale-
bo iného pobytu, štátna príslušnosť a druh 
a číslo dokladu totožnosti a údaje, ktoré za-
kladajú postavenie konečného užívateľa vý-
hod podľa osobitného predpisu (odkaz 1d 
na § 6a, ods. 1, písm. a, zák. 297/2008). 
Zápis podľa prvej vety nenahrádza povin-
nosť vykonať zápis konečného užívateľa vý-
hod partnera verejného sektora do regis-
tra podľa osobitného predpisu (odkaz 1e 
na zák. č. 315/2016).

Krátka správa z činnosti orgánov Komory 
č. 25/2019 – Otázky z KN – doplnenie 
Usmernenia ÚGKK 20/2013
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 13.11.2019

Vážený člen KGaK,
na základe požiadavky z členskej základne 
vám preposielame usmernenie Úradu geo-
dézie, kartografi e a katastra Slovenskej re-
publiky č. USM_ÚGKK SR_20/2013 zo 
07.05.2013, ktorým sa ustanovuje jednot-
ný postup správ katastra pri zápise zme-
ny druhu pozemku v nadväznosti na zápis 
stavby skolaudovanej po 30. apríli 2004 
do katastra nehnuteľností.
Postup v zmysle uvedeného usmernenia 
je citovaný v odoslanom stanovisku KO – 
6585/2019-80 pri odpovedi k otázke číslo 
43.
 
Krátka správa z činnosti orgánov Komory 
č. 27/2019 – aktualizácia zoznamu STN 
noriem k elektronickému odberu 
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 22.11.2019

Vážený člen KGaK,
na základe zmluvy medzi KGaK a ÚNMS SR 
sme záujemcom sprístupnili službu STN-on-
line s možnosťou čítania, prenosu textu ale-
bo grafi ky a tlače slovenských technických 
noriem.
Aj na základe prijatých pripomienok od od-
berateľov by sme vás chceli touto cestou 
osloviť o spripomienkovanie existujúceho 
zoznamu vybraných STN, či máte záujem 
o jeho doplnenie, prípadne vaše ďalšie skú-
senosti s touto službou.Následne pristúpi-
me k rokovaniu s ÚNMS SR o úprave balíka 
STN noriem.

Krátka správa komory č. 28/2019 – 
dodatok k PZ – odosielanie certifi kátu 
o poistení elektronicky 
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 29.11.2019

Vážený člen KGaK,
od 01.10.2019 nadobudol účinnosť doda-
tok č. 2 k PZ, predmetom ktorej je poistenie 
zodpovednosti za škodu a poistenie právnej 
ochrany.
 
Článok 5 bod 4 sa mení takto:
Poisťovňa je povinná bezodkladne, najne-
skôr do 20 dní odo dňa doručenia aktuál-
neho zoznamu poistených podľa ods. 1 a 2 
tohto článku, zaslať poisteným sprievodný 
list o poistení zodpovednosti za škodu a po-
istení právnej ochrany (prílohu tvorí Certifi -
kát o poistení), a to v počte kusov zhodnom 
s počtom poistených zaradených do zozna-
mu aktuálne poistených, s výnimkou poiste-
ných, ktorí sú do zoznamu aktuálne poiste-
ných zaradení len z dôvodu ukončenia po-
istenia. Zaslanie sprievodného listu bude 
realizované prednostne elektronicky.
V zmysle uvedeného upozorňujeme členov 
na preverenie aktuálnosti e-mailovej adre-
sy evidovanej v kancelárii KGaK.  Táto krát-
ka správa je odoslaná na e-mailovú adre-
su, ktorú u vás evidujeme a ktorú poskytu-
jeme poisťovni.

Kancelária KGaK sa ospravedlňuje za nesprávne 
očíslovanie posledných dvoch krátkych správ pri 
elektronickom doručení.
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Najmenší 3D laserový skener Leica BLK360

Vďaka neustálemu technologickému vývoju a túžbe posúvať hranice vyvinula Leica 
Geo systems najmenší laserový skener na svete,  Leica BLK360. Jeho miniatúrna veľko-
sť (16 cm x 10 cm) a hmotnosť len 1 kg zaručujú, že užívateľ odteraz dokáže naskeno-
vať aj tie najneprístupnejšie miesta a objekty.

Viac informácií o Leica BLK360 získate u výhradného distribútora Leica Geosystems na Slovensku, fi rme GEOTECH Bratislava, s.r.o., 
na tel. čísle 0910 111 268, alebo na tps@geotech.sk

Jednoduché spustenie jediným tlačidlom, bezkáblový systém, ľahko vymeniteľná baté-
ria a diaľkové ovládanie v podobe smartfónu alebo tabletu zaručujú intuitívne ovládanie 
bez potreby predchádzajúcich skúseností s 3D skenovaním. Pomocou integrovaného 
systému kamier v tele skenera vie užívateľ okrem mračien bodov vytvoriť aj panorama-
tické kalibrované snímky miestnosti za menej ako 3 minúty.
Automatická registrácia mračien bodov a snímky z integrovanej termokamery zjednodu-
šujú analýzu skenovaných dát, pričom aplikácia Leica FIELD 360 nainštalovaná na smart-
fóne alebo tablete umožňuje predregistráciu stanovísk, ktorá šetrí čas pri spracovaní dát 
v kancelárii. Užívateľsky priateľský kancelársky softvér Leica REGISTER 360 rýchlo a spo-
ľahlivo pospája všetky stanoviská skenera do komplexného mračna bodov.

Najdôležitejšie o Leica BLK360:  
• Vynikajúci pomer cena/výkon
• Rozmery 16 cm x 10 cm
• Hmotnosť len 1 kg
• Zorné pole 360° x 300°
• Rýchlosť skenovania 360 000 bodov za sekundu
• Dosah skenovania až 60 m
• Termokamera
• Systém viacerých integrovaných kamier s rozlíšením až 15 mpx
• Automatická registrácia skenov
• Diaľkové ovládanie a predregistrácia dát priamo v teréne pomocou aplikácie Leica 

FIELD 360 na obrazovke smartfónu alebo tabletu
• Spolupráca s intuitívnym kancelárskym softvérom Leica REGISTER 360

Na získanie ďalších informácií alebo bezplatné predvedenie kontaktujte náš tím:
Geotronics Slovakia, s.r.o., Račianska 77/A, 831 02 Bratislava,Tel: +421 238 105 232, obchod@geotronics.sk

V čom je výnimočný.
Trimble R12 disponuje najmodernejšou technológiou 
spracovania signálov Trimble ProPoint®. Túto techno-
lógiu vyvíjali poprední inžinieri v Nemecku (Mníchove) 
a v Kalifornii. ProPoint® technológia efektívnejšie spra-
cúva všetky družicové systémy. Poskytuje kvalitnejšie 
spracovanie nízko letiacich družíc. Lepšie vyhodnocu-
je odrazené signály, ktoré ovplyvňujú presnosť merania. 
Výsledkom je až o 30 % efektívnejšie meranie v nároč-
ných podmienkach. Vďaka tomu budete môcť merať aj 
na miestach, na ktorých to doteraz nebolo možné.

V čom sa Trimble R12 líši od doteraz 
najvýkonnejších prijímačov?
Trimble R12 využíva najmodernejší hardvér a najmä 
technológiu spracovania signálov ProPoint®. Štandard-
né GNSS prijímače využívajú obmedzené spracovanie 
signálov, ktoré je limitované výkonom prijímača. Vďa-
ka vysokému výkonu ProPoint® riešenia dokáže prijí-
mač aj napriek pokročilým a matematicky náročným 
algoritmom a analýzam naplno využívať všetky signály 
bez obmedzení. Vďaka pokročilým proprietárnym algo-
ritmom na modelovanie šumu Trimble R12 lepšie spra-
cuje signály, ktoré sú blokované alebo zoslabené.

Využitie v náročných podmienkach.
Klasickým príkladom je častý problém, ktorý vzniká pri 
meraní pod korunou stromu. Satelity, resp. signály mô-
žu byť nepoužiteľné alebo stratené kvôli narušeniu sig-
nálov listami alebo vetvami. V mestskom prostredí na-
stávajú odrazy od stien objektov, tzv. multipath. Tieto 
prekážky deformujú satelitné údaje, ktoré sú k dispozí-
cii a spôsobujú nepresnosť pri meraní. Trimble R12 je 
schopná spracovať všetky použiteľné signály, ktoré má 
k dispozícii, a odmerať body presne aj v oblastiach, kde 
sa štandardné GNSS prijímače nevedia zafi xovať alebo 
zamerajú nespoľahlivo daný bod.
V kombinácii s technológiou xFill, ktorá umožňuje me-
ranie aj po výpadku internetu, je Trimble R12 ideálna 
na meranie v náročných oblastiach s problematickým 
internetovým pripojením, akými sú lesy, záhrady, sídlis-
ká, oblasti popri vedení vysokého napätia a pod.

Nový prijímač Trimble R12 posúva hranice GNSS 

merania
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Najnovší GNSS prijímač od Geomaxu Zenith 40. Má plne nahradiť svojho už odchádzajúceho staršieho súrodenca 
Zenith 25Pro. Hlavný rozdiel je vo vysokovýkonnej multifrekvenčnej doske s 555 kanálmi a výkonnejším GSM 
modulom na dokonalý príjem RTK korekcií, a to v cenovej hladine svojho predchodcu. Zároveň je cenovo omnoho 
dostupnejší ako najvyšší model Zenith 35Pro, aj keď si zvolíte do výbavy príjem všetkých satelitných systémov. 
K tejto novej anténe si môžete vybrať službu TerraStar Precise Point Positioning (PPP), ktorá poskytuje korekčné 
údaje C-Pro s centimetrovou presnosťou v polohe, na celom svete bez mobilného internetu.

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

Základné technické parametre:

• NovAtel OEM7: 555 kanálov multi-
frekvenčne

• Príjem: GPS, GLONASS, GALILEO(voliteľné)

• BeiDou (voliteľné),QZSS (voliteľné), NavIC

• SBAS: EGNOS, WAAS, MSAS, GAGAN

• TerraStar C Pro PPP (voliteľné), stredná 
chyba Hz < 2,5 cm, V < 5 cm

• RTK stredná chyba Hz 8 mm ± 1 ppm, 
V 15 mm ± 1 ppm

• Výdrž jednej batérie v RTK režime 6 hodín

Nový Geomax GNSS Zenith 40  

Tohtoročné Slovenské geodetické dni 
zažili predstavenie unikátnej novinky 
od fi rmy Topcon – prístroja GTL-1000.
Kombinácia plnohodnotnej robo-
tickej totálnej stanice a kompaktného, 
ale výkonného laserového skenera 
nastavuje nový štandard pri výstavbe. 
Jeden a ten istý pracovník, ktorý vyko-
náva stavebné vytyčovanie a meranie, 
dokáže teraz získať presné a podrobné 
dáta z postupu výstavby vďaka integ-
rovanému skeneru. Nazbierané dáta 
po rýchlom spracovaní v programe 
Magnet Collage môžu byť ďalej využité 
na automatickú verifi káciu v softvéri 
ClearEdge3D Verity. Celý pracovný 
postup je oveľa jednoduchší a rýchlejší 
než pri použití tradičných metód.

Laserový skener integrovaný do totálnej stanice 
zabezpečí najlepšiu verifikáciu postupu výstavby

Ďalšie informácie o GTL-1000 a softvéroch ClearEdge3D, ako aj o ostatných riešeniach značky Topcon vám radi sprostredkujeme:
SURVEYE, s. r. o., Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica, www.surveye.sk, geotopcon@surveye.sk, 0915 815 786

Na overenie postupu výstavby sa tieto 
dáta s využitím softvéru ClearEdge3D 
Verity porovnajú s projektovým 
modelom. Z dostupných reportov 
je možné okamžite vyhodnotiť, či 
výstavba prebehla v rámci daných 
tolerancií. Všetky podrobné údaje sú 
k dispozícii v prehľadných a podrob-
ných správach.

Robotická totálna stanica so skenerom 
Topcon GTL-1000 má všestranné 
využitie aj vo všetkých iných apliká-
ciách, kde sa požadujú presné skeno-
vané dáta.

n o v i n k y  p r í s t r o j o v e j  a  s p r a c o v a t e ľ s k e j  t e c h n i k y

Základom je urýchlenie procesu registrácie skenov, ktorý teraz prebieha plne automa-
ticky. Na registráciu skenov sú využité geodetické údaje z totálnej stanice (tzv. voľné 
stanovisko alebo klasické stanovisko a orientačné body). Všetky naskenované body 
sú pri registrácii aj automaticky georeferencované do požadovaného súradnicového 
systému.

GTL-1000: 
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Kombinácia najsilnejšej SLAM technológie na trhu – skenera GeoSLAM ZEB Horizon, 360o kamery s vysokým 
rozlíšením a GNSS prijímača v kompaktnom back-pack systéme. Novinka GeoSLAM ZEB Discovery ponúka 
bezkonkurenčnú rýchlosť a fl exibilitu v mobilnom mapovaní.
Skenovaciu jednotku ZEB Horizon môžete vďaka jedinečnej clip-and-go technológii jednoducho odopnúť a používať 
okrem back-pack systému aj ako LiDAR pre UAV alebo ručné skenovanie.

DJI Phantom 4 RTK predstavuje veľmi dobre známy dron, teraz s presnou technológiou RTK. Určený je predovšetkým na profesionálne vytváranie 
fotogrametrických výstupov.
Phantom 4 RTK poskytuje centimetrovú presnosť vyhotovených fotogrametrických snímok bez potreby merania vlícovacích bodov, čo vám ušetrí čas 
a zvýši produktivitu práce.
Na tele dronu je nový integrovaný RTK (Real Time Kinematic) modul, ktorý v reálnom čase poskytuje údaje o polohe vyhotovených snímok s centimetrovou 
presnosťou. Pod RTK modulom je umiestnený GNSS modul zabezpečujúci stabilitu letu v oblastiach so slabším signálom GNSS. Vďaka kombinácii oboch 
modulov je Phantom 4 RTK schopný spojiť bezpečnosť letu a zaistiť čo najpresnejšie vyhotovenie snímok pre geodéziu, mapovanie alebo inšpekčné práce. 
Dron sa prispôsobí akémukoľvek pracovnému postupu, s možnosťou pripojenia k mobilnej referenčnej stanici D-RTK 2 alebo NTRIP (prenos korekčných 
dát z SKPOS-u) prostredníctvom 4G internetu alebo wi-fi . Ďalšou možnosťou je uloženie údajov na spracovanie postprocesingu (PPK).
Novinka DJI poskytne každému užívateľovi cenovo dostupné koptérové riešenie s centimetrovou presnosťou výstupov.

Všetky potrebné informácie získate na našej stránke www.geopriestor.sk, alebo priamo na info@geopriestor.sk a +421 907 821 224

Profesionálny dron DJI Phantom 4 RTK

n o v i n k y  p r í s t r o j o v e j  a  s p r a c o v a t e ľ s k e j  t e c h n i k y

GeoSLAM ZEB Discovery

Rýchle a flexibilné mobilné riešenie na uličné mapovanie a dokumentáciu, 
inšpekcie produktovodov a elektrorozvodov, geodetické mapovanie.

Viac informácií na www.geoslam.com                  
Ofi ciálny dealer GeoSLAM na Slovensku: 3GON Slovakia, s.r.o., www.3gon.eu
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Uznesenie 1/2011 Z č. 3/2011

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

Pripravované termíny pre regionálne 
stretnutia: BB – 29.11.2019, 
KE, PO – február 2020. 
 
Uznesenie 5/2016 Z č. 3/2016

Po prerokovaní diskusných príspevkov 
z VZ v roku 2016 vyplýva úloha spraco-
vať návrh nového zákona (prípadne nove-
lizácie) o Komore geodetov a kartografov 
s dôrazom na samotnú činnosť a kontrolu 
kvality AGaK a riešenie členstva alebo re-
gistrácie zahraničných osôb pri cezhranič-
ne poskytovaných službách AGaK. 
Z: členovia Legislatívnej rady, predsedovia orgánov 
Komory a predsedovia odborných komisií. T: 2019

Samostatný bod.

Rôzne

Cenník GaK prác

Na základe uznesenia č. 21/2018 pracuje 
Ekonomická komisia na príprave aktualizá-
cie Sadzobníka pre navrhovanie cien geode-
tických a kartografi ckých prác.
Predpokladaný termín odovzdania prvého ná-
vrhu na pripomienkovanie je október 2019.

Zákon o územnom plánovaní a o výstavbe

Spracované pripomienky za KGaK boli zada-
né v rámci medzirezortného pripomienkové-
ho konania zákonov v termíne a všetky boli 
zadefi nované ako zásadné pripomienky.

K o m o r a  g e o d e t o v  a  k a r t o g r a f o v  i n f o r m u j e

Informácie zo zasadania predstavenstva KGaK 
19.09.2019 Bratislave

Ministerstvo už rokovalo so všetkými po-
vinne pripomienkujúcimi subjektmi. Na zá-
klade informácií od AZZZ SR sa väčšinu 
pripomienok z oblasti geodézie podarilo 
zachovať. Vzhľadom na časovú tieseň mi-
nisterstva, s najväčšou pravdepodobnosťou 
budú profesijné organizácie (nepovinné sub-
jekty) z rozporového konania vynechané.
Pravdepodobný termín na predkladanie 
všetkých nových zákonov do ďalšieho legis-
latívneho procesu je koniec októbra 2019.

Platby DPH pre GaK činnosti

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

Kde je hranica neoprávneného podnikania 
pri GaK činnostiach?

Ing. Bušniaková (spresnenie) – V praxi exis-
tujú prípady, kedy je zameraná rozostavaná 
stavba (napr. apartmánový dom) a GP je za-
písaný aj v katastri nehnuteľností, sa pri ko-
laudácii už nevyhotovuje GP, keďže by bolo 
potrebné v prípade predaných podielov pre-
rábať veľa zmlúv. Neexistuje geometrický 
plán ku kolaudácii a porealizačné zamera-
nie a stavba je skolaudovaná len so zamera-
ním adresných bodov. Stavebník vyhlási, že 
nedošlo k zmenám.
Chyba je aj na strane katastra, keď aj pri 
malých stavbách nevyžaduje povinnosť do-
ložiť dokumentáciu skutočného vyhotovenia 
stavby.

Uvedené je možné riešiť len cez nový sta-
vebný zákon a katastrálny zákon – debaty 
s Úradom, osvetou napr. cez bankové domy. 
Rozostavaná stavba (GP) sa nemá akcepto-
vať pri kolaudácii.

Adresné body (AB)

Ing. Bušniaková – vyhláška na adresné bo-
dy je podľa nej nedostatočná. Adresný bod 
sa viaže na orientačné číslo, v prípade exis-
tencie len súpisného čísla v obci, je AB vy-
daný len na toto číslo, hoci môže byť v dome 
viac vchodov (bytov).
Spracovať pre MDaV SR, legislatívny odbor, 
podnet na novelizáciu zákona. Návrh oslove-
nia MDaV SR pripraví Ing. Bušniaková.

Premlčacie lehoty v disciplinárnom 
poriadku a PZ

Právna kancelária bola poverená prevere-
ním premlčacích lehôt v prípade disciplinár-
neho poriadku a poistnej zmluvy aj v súčin-
nosti s inými legislatívnymi predpismi.
Problematika je spracovaná v súvislos-
ti s postavením geodeta a jeho profesijnej 
zodpovednosti voči Komore, ÚGKK SR, zá-
kazníkovi a poisťovni.
Lehoty vzťahujúce sa k zodpovednosti za 
škodu voči zákazníkovi a lehoty vzťahujú-
ce sa k právu na plnenie poisťovňou v pro-
spech geodeta spadajú pod inštitút preml-
čania, zatiaľ čo lehoty týkajúce sa discipli-
nárnej zodpovednosti geodeta spadajú pod 
inštitút tzv. preklúzie. Preklúzia a premlča-
nie sú dva odlišné právne inštitúty s rozdiel-
nymi následkami. Pri preklúzii právo zaniká, 
pri premlčaní zaniká len právny nárok.
Lehoty, ktoré spadajú pod inštitút preklúzie, 
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resp. majú s ňou rovnaké znaky, sú najmä 
lehoty, ktoré sa vyskytujú vo vzťahu geodet 
a Komora, resp. geodet a Úrad – lehoty sa 
nemôžu prekročiť. Po ich uplynutí Komora 
a ani Úrad nesmú takéto konanie ani len za-
čať, resp. ak bolo začaté, hoci byť začaté ne-
malo, nesmú v ňom pokračovať a musia ta-
kéto konanie zastaviť. Na uplynutie obdobia, 
počas ktorého môžu začať disciplinárne ko-
nania, musia prihliadať z úradnej povinnosti.

Disciplinárny poriadok

Keďže na konanie o disciplinárnych delik-
toch neexistuje všeobecný právny predpis, 
ako to je napr. v prípade priestupkov, urče-
nie dĺžky lehoty, v ktorej je Komora opráv-
nená začať predmetné disciplinárne kona-
nie, je tak vecou výlučne úpravy použitej 
v Zákone o Komore (v pripravovanom návr-
hu 6 rokov). 
Dĺžka takejto lehoty bude musieť byť vždy 
v súlade s dobrými mravmi, musí byť spra-
vodlivá, primeraná, odôvodnená, musí vy-
chádzať z reálnych potrieb praxe a nesmie 
byť v nepomere s oprávnenými záujmami 
geodeta.

Poistná zmluva

Ustanovenie § 101 Občianskeho zákonní-
ka vo všeobecnosti určuje, že pokiaľ nie je 
v ďalších ustanoveniach uvedené inak, pre-
mlčacia doba je trojročná a plynie odo dňa, 
keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz. 
Ustanovenie § 104 Občianskeho zákonní-
ka špeciálne pre prípad poistenia dopĺňa, 
že pri právach na plnenie z poistenia začí-
na plynúť premlčacia doba za rok po poist-
nej udalosti.
Teda za normálnych okolností by sa ge-
odet mohol domáhať plnenia voči Poisťovni 
z poistenej zmluvy v lehote 4 rokov od po-
istnej udalosti. Dané však platí, ak riadne 
a včas poistnú udalosť nahlási.
Avšak poisťovňa v rámci svojich Všeobec-

ných poistných podmienok na poistenie zod-
povednosti za škodu spôsobenú pri výko-
ne činnosti autorizovaných geodetov (VPP) 
ustanovila v rámci zmluvných dojednaní, že 
geodetovi nevyplatí nárok na náhradu ško-
dy, ktorú geodet vyplatil alebo je povinný 
vyplatiť zákazníkovi, ak geodet nevznie-
sol námietku premlčania, plnil zákazníko-
vi i napriek tomu, že zákazníkovi uplynu-
la premlčacia lehota podľa všeobecne zá-
väzných právnych predpisov. Ide o obvyklé 
ustanovenia v takýchto poistných zmluvách, 
lebo sa poisťovňa chce vyhnúť situáciám vy-
plácať poistné plnenie (škodu), ak ani ge-
odet by v zmysle platných právnych predpi-
sov ju už nemusel zákazníkovi hradiť.
Uvedené znamená, že poisťovňa neuhradí 
geodetovi poistné plnenie, ak nárok, kto-
rý voči nemu vznesie jeho vlastný zákazník 
(nárok na náhradu škody), bol premlčaný 
a geodet námietku premlčania voči zákazní-
kovi nevzniesol, a napriek premlčaniu, ško-
du geodet uhradí.
Uvedené bude odoslané členom krátkou 
správou.

Analýza členských príspevkov

Bude spracovaná analýza pre zvýšenie člen-
ského príspevku. Kedy sa naposledy zvyšo-
valo členské, ako sa menia náklady na VZ, 
informácie o priemernej mzde, nájom, stra-
va... prípadne sa posúdi defi cit v rozpočte, 
o ktorý je možné navýšiť príjem v členskom 
príspevku.
Kancelária spracovala vývoj výšky členské-
ho príspevku.
Ing. Hardoš – spracuje do najbližšieho val-
ného zhromaždenia analýzu. Pri predbež-
nom porovnaní plánovaných nákladov a plá-
novaných výnosov je defi cit cca 40 000 eur. 
Pri vyrovnanom rozpočte by bolo potrebné 
zvýšiť členský príspevok o cca 50 eur/člena 
a následne vždy o infl áciu.

Farba pečiatky pre autorizáciu vybraných 
GaK činností z oblasti IG

Od člena KGaK prijatá otázka k farbe pe-
čiatky pre autorizáciu vybraných GaK čin-
ností z oblasti inžinierskej geodézie. Stretol 
sa s požiadavkou investora, že má podľa zá-
kona (nevie akého) použiť otlačok pečiatky 
v červenej farbe. Požiadal k uvedenému Ko-
moru o vyjadrenie.
ÚGKK SR k uvedenému vydal v roku 2011 
stanovisko KO-2715/2011-544: nakoľko 
právne predpisy pre oblasť GaK neupravujú 
akej farby má byť pečiatka, primerane sa po-
užije predpis všeobecnej povahy: Metodický 
pokyn MV SR č. SVS-233004-2008/11553 
z 19.12.2008, ktorým sa mení Metodic-
ký pokyn MV SR č. 203-2003/09405 
z 11.12.2003 pre krajské úrady, obvod-
né úrady a úrady orgánov špecializovanej 
miestnej štátnej správy o vyhotovení, evido-
vaní, používaní a likvidovaní úradných pečia-
tok. ...
Po preverení Komora rozhodne o usmerne-
ní svojich členov, či je vhodné uvedené apli-
kovať aj na práce pre oblasť IG – zdôrazne-
nie statusu komunity AGaK, na ktorú bola 
zo strany štátu prenesená správa a výkonná 
moc v oblasti kontroly kvality GaK činností.

Problematika postavenia AGaK voči SP

Advokátskou kanceláriou bolo spracované 
posúdenie uznesenia Najvyššieho súdu SR 
vo veci sporu Sociálnej poisťovne a lekára, 
ako osoby SZČO, ohľadne zániku jeho po-
vinného poistenia, spis. zn. 1 Vs/1/2019 zo 
dňa 30.04.2019, vo vzťahu k autorizovaným 
geodetom a kartografom ako osôb SZČO 
a ich oprávnení vydaných Komorou geode-
tov a kartografov.
Úvodné časti I. – II. sú zhodnotením uznese-
nia NS SR. Závery týkajúce sa členov Komo-
ry sú spracované v časti III. a IV.
Uvedené bude odoslané členom v krátkej 
správe.
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Definícia vybraných GaK činností

SAK spracovala návrh novej defi nície vybra-
ných GaK činností, § 6, zák. č. 215/1995, 

Terajšie znenie § 6 Nové znenie § 6

Geodetické a kartografi cké činnosti vyhotovené fyzickou osobou 
alebo právnickou osobou, a to

Geodetické a kartografi cké činnosti vyhotovené fyzickou 
osobou alebo právnickou osobou súvisiace s

1 a) geometrické plány, vyhotovením geometrických plánov a podkladov preberaných 
do informačného systému katastra nehnuteľností,

2 b) geodetické činnosti na pozemkové úpravy vyhotovením a realizáciou projektov pozemkových úprav,

3 c) vytyčovanie hraníc pozemkov, overením priebehu hraníc pozemkov a ich vytýčením v teréne,

4 d) zriaďovanie a aktualizácia geodetických bodov, určením a aktualizáciou parametrov geodetických bodov (vrátane 
adresných bodov); budovaním a obnovou zariadení geodetických 
bodov,

5 e) meranie alebo digitalizácia a zobrazenie objektov, ktoré sa 
preberajú do základných štátnych mapových diel s veľkou 
mierkou, v rozsahu nad 0,025 km2

meraním, digitalizáciou, modelovaním a zobrazovaním 
(vizualizáciou) objektov, ktoré sa preberajú do základných, 
vojenských a tematických štátnych mapových diel veľkej 
mierky; transformáciou obsahu máp a modelov vyhotovených 
v rozdielnych referenčných systémoch resp. v rozdielnej 
presnosti a hodnotením ich kvality (presnosti),

6 f) meranie alebo digitalizácia a zobrazenie objektov, ktoré sú 
obsahom tematických mapových diel s veľkou mierkou, 
v rozsahu nad 0,025 km2,

meraním, digitalizáciou, modelovaním a zobrazovaním 
(vizualizáciou) objektov, ktoré sú obsahom tematickej mapy 
veľkej mierky vyhotovenej v záväznom alebo miestnom 
referenčnom súradnicovom systéme (georeferencované); 
transformáciou obsahu máp a modelov vyhotovených 
v rozdielnych referenčných systémoch resp. v rozdielnej 
presnosti a hodnotením ich kvality (presnosti),

7 g) budovanie vytyčovacích sietí, budovaním miestnych geodetických sietí (vytyčovacích sietí) 
a mikrosietí vrátane určenia ich parametrov; určením parametrov 
transformácie miestnych geodetických sietí a mikrosietí 
do záväzných referenčných systémov,

8 h) vytyčovanie a kontrolné meranie dodržiavania priestorovej polohy 
stavebných objektov, meranie posunov a deformácií stavebných 
objektov a technologických zariadení,

vytyčovaním a kontrolným meraním (vrátane dokumentácie 
skutočného vyhotovenia) stavebných, priemyselných, 
vodohospodárskych, banských, geologických objektov a ich 
technologických zariadení,

9 i) meranie a zobrazenie objektov skutočného vyhotovenia 
stavby a vytyčovanie a kontrola geometrických parametrov 
priemyselných objektov a zariadení, okrem merania a zobrazenia 
objektov skutočného vyhotovenia jednoduchých stavieb 
a drobných stavieb a zmien týchto stavieb,

meraním posunov a pretvorení (vrátane interpretácie výsledkov) 
stavebných, priemyselných, vodohospodárskych, banských, 
geologických objektov a ich technologických zariadení; 
projektovaním, budovaním a prevádzkovaním automatizovaných 
meracích systémov na meranie posunov a pretvorení,

10 j) geodetické činnosti pri budovaní a aktualizácii informačných 
systémov o území, ktoré sú budované a aktualizované pre 
potreby štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy

budovaním a aktualizáciou informačných systémov objektov 
a územia; meraním, digitalizáciou, modelovaním a zobrazovaním 
(vizualizáciou) objektov, ktoré sa preberajú do informačných 
systémov objektov a územia

sú vybrané geodetické a kartografi cké činnosti, ktoré musia byť 
autorizačne overené fyzickou osobou.

sú vybrané geodetické a kartografi cké činnosti, ktoré musia byť 
autorizačne overené fyzickou osobou.

tak, aby zodpovedal súčasným podmien-
kam a zároveň nespôsobil administratívne 
komplikácie, aby sa nemuseli meniť písme-
ná na oprávneniach a pečiatky.

Predstavenstvo prijalo pred zasadaním ná-
vrh na úpravu predloženého znenia od AGaK 
a po diskusii a hlasovaní navrhuje SAK dopl-
niť bod i) podľa priloženého návrhu.
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Tlačová správa k pozemkovým úpravám, 
vydaná KPÚ, ZZGK a KGaK:

21. augusta 2019 – Historický míľnik pre 
vlastníkov pôdy. Takto označila ministerka 
Gabriela Matečná návrh opatrení na urých-
lené vykonanie pozemkových úprav v SR, 
ktorý schválila vláda. Štát spúšťa komplexné 
pozemkové úpravy, ktoré sa dotknú celého 
Slovenska. Končí sa tak extrémna rozdrobe-
nosť pôdy, ktorá sťažuje život občanom, fi r-
mám, obciam i štátu.
• Spustenie komplexných pozemkových 

úprav v 3 103 katastrálnych územiach 
na celom Slovensku.

• Ročne sa začne v 120 katastrálnych 
územiach s predpokladanými ročnými 
nákladmi 30 miliónov eur.

• Poradie vykonávania pozemkových 
úprav určia vlastnícke, užívacie 
a mimorezortné kritériá.

Elektronické schránky

Predstavenstvo rozhodlo, aj z dôvodu zvýše-
nia poštových poplatkov, do budúcna odo-
sielať výzvy s doručenkou do elektronic-
kých schránok príslušných AGaK – fyzic-
kých osôb, ak ich majú zriadenú a aktívnu.

Členovia budú informovaní krátkou správou.

Certifikát o poistení zodpovednosti 
za škodu a poistenie právnej ochrany

Wüstenrot poisťovňa, a. s., poslala Komore 
návrh Dodatku č. 2 k poistnej zmluve, ktorý 
upravuje elektronické zasielanie certifi kátov 
o poistení.

Osvedčenia o získaní oprávnenia 
na projektovanie pozemkových úprav

Ing. Holá – od živnostenského úradu (ŽÚ) 
bola prijatá žiadosť o preukázanie splnenia 
osobitnej podmienky na prevádzkovanie živ-
nosti pre projektovanie pozemkových úprav.
ŽÚ je potrebné predložiť vydané osvedčenie 
o získaní oprávnenia na projektovanie po-
zemkových úprav v zmysle vyhlášky MP SR 
č. 293/2008, ktorým boli predĺžené plat-
nosti z 5 na 10 rokov.

Základná príprava VZ v roku 2020 

 
Termín a miesto konania VZ musí byť zve-
rejnený do konca roka na webovej stránke 
KGaK. Vzhľadom na striedanie krajov by sa 
malo uskutočniť v Stredoslovenskom kraji.
Prvou zásielkou je odosielaná pozvánka, kandi-
dátka – návrh predstavenstva, formulár na ná-
vrh kandidáta do orgánov KGaK členmi KGaK. 
Distribúcia sa uskutočňuje v zmysle Volebného 
poriadku najneskôr 6 týždňov pred VZ.
Kandidátka – vhodné je zorganizovať pred 
VZ regionálne stretnutia na volebnú agitáciu,
• súčasné orgány KGaK navrhnú 

do budúceho zasadania predstavenstva 
svojich kandidátov,

• vyjadrenie súčasných členov 
predstavenstva ku kandidatúre – 
v prípade nekandidovania je potrebné 
informovať v dostatočnom predstihu.

Druhou zásielkou sú odosielané materiá-
ly súvisiace s konaním VZ – program (sta-
vebný zákon), vyhodnotenie rozpočtu, návrh 
rozpočtu na ďalšie obdobie, plán odborných 
podujatí ... Jeho distribúcia sa uskutočňuje 
v zmysle Rokovacieho poriadku VZ najne-
skôr 3 týždne pred VZ.
Predstavenstvo po prerokovaní navrhuje ter-
mín konania VZ 20.03.2020.
Miesto – Holiday Inn Žilina.

Správa o plnení rozpočtu 
za prvý polrok 2019
 
Jednotlivé položky v rámci rozpočtu KGaK 
sú k polroku 2019 čerpané uspokojivo.
Hľadajú sa možnosti na spracovanie vyrov-
naného rozpočtu.
V nadväznosti na prijatú tvorbu a využitie 
SFS bola tabuľka čerpania rozpočtu dopl-
nená o samostatné položky pre príjem člen-
ských príspevkov, poistného a prostriedkov 
do SFS AGaK, pre potreby predstavenstva. 
Pri novom návrhu rozpočtu pre rok 2020 
bude vytvorená samostatná položka pre čer-
panie SFS.
Ing. Hardoš informoval o nutnosti zakúpenia 
nových počítačov a operačných systémov 
do kancelárie Komory z dôvodu, že 31.12. 
2019 končí podpora Windows 7, s minimál-
ne TB harddiskom. Súčasne navrhuje zakú-
penie klimatizácie.
Členovia predstavenstva uvedené schvaľujú.

Projekt v súradnicovom systéme

Ing. Holá – existuje zákonná povinnosť pre 
projektantov odovzdať projekt v nejakom sú-
radnicovom systéme?
Ing. Hudec – odporúča normu pre vytyčo-
vanie v stavebníctve, kde je v národnej po-
známke uvedená povinnosť, aby bol vytyčo-
vací výkres autorizovaný AGaK – mal by spĺ-
ňať príslušné náležitosti.

Informácia o stave návrhu nového zákona 

o Komore

 
V roku 2019 sa uskutočnili spoločné roko-
vania vybraných zástupcov Komory a Úradu 
v mesiacoch február, marec, apríl, násled-
ne boli rokovania prerušené a pokračovali 
až po spoločnom rokovaní orgánov Komo-
ry a Úradu 24.06., 01.07. a 16.08.2019. Na 
stretnutiach boli práce na jednotlivých zne-
niach paragrafov ukončené, Ing. Hardoš 
spracoval dôvodové správy – všeobecnú 
a osobitnú časť. Úrad k ich zneniam nemal 
pripomienky. Paragrafové znenie zákona je 
ukončené, na poslednom stretnutí bolo ešte 
zástupcom Komory určené spracovať dolož-
ky vplyvov.
Doložky vplyvov sa ako prvé posielajú na vy-
jadrenie viacerým inštitúciám, ktoré majú na 
to cca 10 dní, celkovo by to mohlo trvať asi 
mesiac, následne ide zákon do legislatívne-
ho procesu na pripomienkovanie, ktoré tr-
vá asi 2 týždne + ďalšie týždne na prípadné 
rozporové konania– z toho dôvodu predložiť 
zákon na ďalšie legislatívne konanie do kon-
ca októbra 2019 Úrad nestihne. Šanca na 
vydanie zákona je teda až v novom roku, za 
novej vlády SR.

Posledná verzia aj s dôvodovou správou bu-
de odoslaná členom predstavenstva, pred-
sedom orgánov a ZZGK na oboznámenie sa 
a prípadné pripomienkovanie.

Elektronické pečiatky – Komora má za úlo-
hu požiadať od NBÚ pridelenie čísel pre 
AGaK.

Vizualizácia podpisu je rozpracovaná, bu-
de odoslaná členom predstavenstva.
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Noví členovia Komory geodetov a kartografov zapísaní v období od 13.08.2019 do 20.11.2019

Evidenč. č. Meno Rozsah oprávnenia dátum

1107 Ing. Zuzana Rybecká A 21.10.2019

KGaK obnovila činnosť AGaK týmto fyzickým osobám (stav k 20.11.2019)

Evidenč. č. Meno Rozsah oprávnenia dátum

870 Ing. Katarína Skalická A 01.10.2019

KGaK pozastavila činnosť AGaK týmto fyzickým osobám (stav od 20.11.2019)

Evidenč. č. Meno Rozsah oprávnenia dátum

517 Ing. Ľubomír Perejda A 30.09. 2019

822 Ing. Jozef Hrabčák A 30.09.2019

Z KGaK vystúpili na vlastnú žiadosť (stav od 20. 11. 2019)

Evidenč. č. Meno Rozsah oprávnenia dátum

255 Ing. Ján Masarik A 08.11.2019

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

Na Vianoce šťastie a pokoj v duši,

ktoré vám nič nenaruší,

v novom roku veľa sily, by ste zdraví dlho žili,

radosť a úspechy v práci,

to vám v nastávajúcom roku 2020

zo srdca želá Redakčná rada bulletinu.






