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KEDY POTREBUJEM GP? 

 

 Vždy, ak predmetom listiny (kúpna , darovacia a pod.) je časť pozemku, prípadne 

zlúčenie pozemkov 

 V prípade rozdelenia pozemku bez právneho úkonu 

 V prípade zriadenia vecného bremena 

 

 

 

 



NA KOHO SA OBRÁTIŤ, AK POTREBUJEM GP? 

 

 

Fyzická alebo právnická osoba spôsobilá vykonávať geodetické a kartografické 

činnosti podľa zákona č. 215/1995: 

 úplné vysokoškolské vzdelanie v odbore geodézia a kartografia 

 úplné stredné geodetické a kartografické vzdelanie 

 uznaná kvalifikácia podľa osobitného predpisu 

 

Fyzická osoba – živnostník spĺňa podmienky na vzdelanie a má 3 roky praxe v 

odbore. 

 

Právnická osoba, ak jej zodpovedný zástupca spĺňa podmienky na vzdelanie a má 3 

roky praxe v odbore. 



ČO MUSÍ UROBIŤ, AK PREDÁVAM ČASŤ POZEMKU? 

 Objednávka GP u geodeta (zadanie účelu GP) 

 Geodet si vyžiada aktuálne podklady z príslušného okresného úradu 

 Geodet vykoná meranie v teréne 

 Geodet spracuje kompletný operát GP, ktorý autorizačne overí prípadne zabezpečí 

jeho autorizačné overenie 

 Geodet predloží operát GP na úradné overenie príslušnému okresnému úradu 

 Okresný úrad úradne overí operát GP / vráti operát GP geodetovi – údaje, ktoré sú 

súčasťou operátu GP, sú len návrhom zmeny 

 Geodet odovzdá GP objednávateľovi 

 Objednávateľ zabezpečí spísanie listiny (notár) 

 Objednávateľ predloží návrh na vklad do KN spolu s listinou a s prílohou - GP 

okresnému úradu 

 Po povolení vkladu okresný úrad aktualizuje údaje KN – navrhovaný stav sa stáva 

platným stavom  

 



ČO TVORÍ OPERÁT  GP? 

1. Samotný GP  

 Popisné pole 

 Grafické znázornenie doterajšieho stavu nehnuteľností s návrhom zmien 

 Výkaz výmer parciel a dielov 

 

2. Záznam podrobného merania zmien (ZPMZ) 

 Popisné pole 

 Grafické znázornenie doterajšieho stavu nehnuteľností s návrhom zmien 

 Technická správa 

 

3. Elektronické podklady na aktualizáciu údajov KN 

 Podklady na aktualizáciu SPI vo formáte XML 

 Podklady na aktualizáciu SGI vo formáte VGI 

 

 



POPISNÉ POLE  GP 
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AUTORIZAČNÉ OVERENIE  GP 

 

Autorizačné overenie môže vykonať fyzická osoba, ktorá má osobitnú odbornú 

spôsobilosť a oprávnenie vydané Komorou geodetov a kartografov. 

 

KGK – stavovská organizácia, ktorá združuje autorizovaných geodetov a kartografov 

 

Podmienky na získanie osobitnej odbornej spôsobilosti: 

 

 vysokoškolské vzdelanie  II. stupňa v odbore geodézia a kartografia alebo 

vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore banskomeračského zamerania 

hlbinného dobývania alebo uznanú kvalifikáciu 

 5 rokov prax 

 kvalifikačná skúška na úrade 

 



ZA ČO RUČÍ SVOJIM PODPISOM AUTORIZOVANÝ GEODET? 

 

 Kvalita a presnosť meračských a výpočtových prác ako aj náležitosti operátu GP 

musia zodpovedať predpisom, 

 Správnosť údajov doterajšieho stavu a novonavrhovaného stavu, 

 Správnosť vyhotovenia podkladov v elektronickej forme a ich súlad s výstupmi na 

papieri 

 Správne číslovanie nových parciel a správne číslo ZPMZ 

 

Autorizačne sa overuje popisové pole GP a ZPMZ. 



ÚRADNÉ OVERENIE  GP 

Podmienky: 

 

 vysokoškolské vzdelanie  II. stupňa v odbore geodézia a kartografia alebo 

vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore banskomeračského zamerania 

hlbinného dobývania alebo uznanú kvalifikáciu 

 5 rokov prax 

 kvalifikačná skúška na úrade 



ZA ČO RUČÍ SVOJIM PODPISOM ÚRADNÝ OVEROVATEĽ? 

 Súlad východiskových  údajov KN s platnými údajmi KN ku dňu úradného overenia 

 Súlad číslovania nových parciel s pridelenými parcelnými číslami 

 Súlad označenia ZPMZ s pridelenými číslami 

 Operát GP musí obsahovať všetky súčasti 

 Súlad jednotlivých častí operátu GP 

 Podklady na aktualizáciu v e-forme musia byť použiteľné 

 Meranie musí byť pripojené na aktívne geodetické základy 



MERAČSKÉ  PRÁCE  PRE  GP  V  MINULOSTI 

 

 Terestrické meranie 

 Pripojiť meranie na existujúce bodové pole 

 Prácnosť merania 

 Lokálne deformácie katastrálnych máp súvisiace 

      s historickými metódami určovania polohy bodov 

 



MERAČSKÉ  PRÁCE  PRE  GP  DNES 

 

 Sieť permenentných staníc - služba SK POS, prípadne iná privátna sieť, ak spĺňa 

podmienky 

 Meranie musí byť pripojené na aktívne geodetické základy 

 Jednoduché a rýchle meranie 

 Rezortná transformačná služba  

 Jednoznačné určenie polohy bodov 

 Vyššia právna istota v určovaní hraníc pozemkov 

 



ČO MUSÍ UROBIŤ, AK PREDÁVAM ČASŤ POZEMKU? 

 Objednávka GP u geodeta (zadanie účelu GP) 

 Geodet si vyžiada aktuálne podklady z príslušného okresného úradu 

 Geodet vykoná meranie v teréne 

 Geodet spracuje kompletný operát GP, ktorý autorizačne overí prípadne zabezpečí 

jeho autorizačné overenie 

 Geodet predloží operát GP na úradné overenie príslušnému okresnému úradu 

 Okresný úrad úradne overí operát GP / vráti operát GP geodetovi – údaje, ktoré sú 

súčasťou operátu GP, sú len návrhom zmeny 

 Geodet odovzdá GP objednávateľovi 

 Objednávateľ zabezpečí spísanie listiny (notár) 

 Objednávateľ predloží návrh na vklad do KN spolu s listinou a s prílohou - GP 

okresnému úradu 

 Po povolení vkladu okresný úrad aktualizuje údaje KN – navrhovaný stav sa stáva 

platným stavom  

 



MINULOSŤ, SÚČASNOSŤ A BUDÚCNOSŤ OBNOVY  

 

KATASTRÁLNEHO OPERÁTU NOVÝM MAPOVANÍM 
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NOVÉ MAPOVANIE 

Etapy: 

 Prípravné konanie 

 Miestne prešetrovanie (zisťovanie priebehu hraníc) a meračské práce 

 Vyhotovenie nového SPI a SGI 

 Konanie o námietkach 

 Vyhlásenie platnosti nového obnoveného operátu 

 

Zatiaľ vykonávané štátom (Geodetický a kartografický ústav Bratislava). 

 

Možnosť aj pre komerčných geodetov – otázka financií. 

 

 

 

 

 



ĎAKUJEM ZA 

POZORNOSŤ 

 
 

e-mail: ingrid.suppova@skgeodesy.sk 
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