
Smernica na vyhotovenie geometrických plánov a vytyčovanie hraníc pozemkov (ďalej 

„Smernica“). 

     Dňa 27.9.2022 sa uskutočnilo rokovanie Komisie pre tvorbu Smernice. V Smernici sa zavádzajú 

pojmy riešená parcela (= parcela, ktorá bude predmetom budúcej predpokladanej zmeny) 

a zvyšková parcela ( = parcela, ktorá nie je riešenou parcelou).  

Lomové body riešenej parcely sa povinne určujú číselne. Po dlhom rokovaní nedošlo k zhode názorov 

členov Komisie ohľadom určovania lomových bodov zvyškovej parcely. V súvislosti s uvedeným je 

potrebné zistiť spoločný názor  inštitúcie – Komory geodetov a kartografov SR (KGK).  

Prosím, uveďte registračné číslo svojho autorizačného oprávnenia : ............. 

1. Principiálne riešenia sú : 

A/ zrušenie povinného číselného určovania zvyškových parciel a ponechanie ich určovania na 

zvážení zhotoviteľa GP ( s povinnosťou zamerať dostatočný počet bodov okolitého polohopisu 

a povinnosť dokumentovať stotožnenie mapového a meraného podkladu s uvedením odôvodnenia 

konkrétneho riešenia v technickej správe) 

B/ zachovanie princípu povinného číselného určovania zvyškových parciel, ale so zmenenými, 

prípadne novými kritériami ( napíšte aké kritériá, ... napr. ak sa novooddeľovaná parcela - ako 

vnútorný objekt doterajšej parcely nachádza  v tesnej blízkosti vlastníckej hranice je povinnosťou a 

zodpovednosťou AGK, aby táto hranica nepresiahla za skutočnú vlastnícku hranicu, napr. ak sú 

hranice zvyškovej parcely v teréne jednoznačne stabilizované – len ak je možné ich zamerať, ... 

v žiadnom prípade neurčovať zvyškové parcely v prípadoch - napr. extravilány, pozemky líniových 

stavieb ako aj pozemkov s veľkými výmerami doterajšieho stavu a drobnými zmenami,  a tiež na 

miestach, kde nie je efektívne resp. možné získať  číselné určenie zvyškových parciel iným spôsobom 

ako prevzatím kartometrickej polohy ... kde zdôvodnenie uvedie zhotoviteľ GP v technickej správe 

Vyberte a označte „X“  jednu z možností A alebo B, s ktorou súhlasíte ! 

Otázka číslo : Možnosť A Možnosť B poznámka 
1 (určovanie zvyškovej parcely)    

 

 

2. Ďalšia otázka na rozhodovanie KGK je farebnosť GP : 

A/ zachovať doterajšiu čierno-červenú farebnosť (tak ako doteraz – zmena červenou farbou, daný 

stav CKN aj EKN čiernou farbou) 

B/ použiť nový viacfarebný GP ( najmä stav určeného operátu zelenou farbou a nové vecné bremeno 

modrou farbou), viď 1. strana súboru „Vzor alt VR 2022-04.docx“ 

Vyberte a označte „X“  jednu z možností A alebo B, s ktorou súhlasíte ! 

Otázka číslo : Možnosť A Možnosť B poznámka 
2 (farebnosť GP)    

 

 

 



 

3. Pri použití viacfarebného GP umiestňovať legendu ? viď 1. strana súboru „Vzor alt VR 2022-

04.docx“ 

A/ umiestňovať do grafickej časti 

B/ legendu vôbec nepoužívať  

Vyberte a označte „X“  jednu z možností A alebo B, s ktorou súhlasíte ! 

Otázka číslo : Možnosť A Možnosť B poznámka 
3 (legenda)    

 

 

4. Ďalšou otázkou pre KGK je tlačivo výkazu výmer : 

A/ zachovať doterajší výkaz výmer (stĺpce ZMENY – od parcely, k parcele, nový nadobúdateľ, ...) 

B/ použiť alternatívny výkaz výmer ( prispôsobený v budúcnosti na generovanie výkazu výmer zo 

súboru XML, časť ZMENY – len k parcele, neuvádzať nového nadobúdateľa, pribudol stĺpec „riešená 

parcela“) viď „Vzor alt VR 2022-04.docx + slovný popis na konci tohto súboru“ 

Vyberte a označte „X“  jednu z možností A alebo B, s ktorou súhlasíte ! 

Otázka číslo : Možnosť A Možnosť B poznámka 
4 (výkaz výmer)    

 

 

5. Zmenené budú aj popisové polia ZPMZ a GP – viď príloha „P_Pole_GP_ZMZ.docx“ 

A/ súhlasím so zmenenými popisovými poliami 

B/ nesúhlasím  so zmenami, zachovať pôvodné popisové pole  

Vyberte a označte „X“  jednu z možností A alebo B, s ktorou súhlasíte ! 

Otázka číslo : Možnosť A Možnosť B poznámka 
5 (popisové polia)    

 

 

 

 

 

 

 


