
U s m e r n e n i e  

Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. USM_UGKK SR_27/2013, 

zo dňa 17. 07. 2013, ktorým sa ustanovuje obsah podkladov pri aktualizácii viacerých 

vektorových máp katastra v rámci jedného operátu geometrického plánu 

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky vydáva toto usmernenie: 

Čl. I 

Účel usmernenia 

(1) Účelom tohto usmernenia je ustanoviť spôsob aktualizácie viacerých vektorových 

katastrálnych máp zápisom jedného geometrického plánu meniaceho obsah vektorových 

katastrálnych máp s rôznou kvalitou. 

(2) Podľa tohto usmernenia sa postupuje, ak sa geometrickým plánom rieši zmena 

a) v číselnej vektorovej katastrálnej mape (ďalej len „VKMč“) a súčasne v nečíselnej 

vektorovej katastrálnej mape, do ktorej sú číselné výsledky meraní preberané tak, že poloha 

nových podrobných bodov v mape nezodpovedá polohe bodov určenej meraním, pričom 

tieto body sa do pôvodného stavu mapy projektujú (ďalej len „VKMt“), 

b) vo VKMč a súčasne v nečíselnej vektorovej katastrálnej mape, do ktorej sú číselné výsledky 

meraní implementované tak, že poloha nových podrobných bodov v mape zodpovedá polohe 

bodov určenej meraním a pôvodný stav mapy sa na tieto body pripája (ďalej len „VKMi“), 

c) vo VKMi a súčasne vo VKMt, 

d) vo VKMč a súčasne v analógovej mape, 

e) vo VKMi a súčasne v analógovej mape, 

f) vo VKMt a súčasne v analógovej mape. 

Čl. II 

Geometrický plán na rozhraní máp 

(1) Ak sa geometrickým plánom rieši zmena v mapách podľa článku I ods. 2, operát 

geometrického plánu obsahuje: 

a) geometrický plán, spoločný pre všetky mapy, 

b) záznam podrobného merania zmien, spoločný pre všetky mapy, 

c) vektorové geodetické podklady, osobitne pre každú vektorovú katastrálnu mapu alebo pre 

súbor prevzatých meraní, 

d) elektronický podklad na aktualizáciu súboru popisných informácií, spoločný pre všetky 

mapy. 

(2) Ak sa geometrickým plánom rieši zmena v mapách podľa článku I ods. 2 písm. a) 

a d), súbor vektorového geodetického podkladu (ďalej len „VGP“) na aktualizáciu súboru 

prevzatých meraní má označenie „XY9999kn_SPM.vgi“, kde „XY“ je dvojpísmenová skratka 

katastrálneho územia a „9999“ je číslo príslušného ZPMZ. 

(3) Ak sa geometrickým plánom rieši zmena na rozhraní súborov toho istého typu mapy 

(VKMč alebo VKMi, alebo VKMt) označených rôznym kódom mierky podkladovej mapy 

(správa katastra ešte nevykonala spojenie súborov vektorových máp do spoločného súboru podľa 
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osobitného predpisu
1
) ), vyhotoví sa jeden spoločný VGP, pre všetky mapy rovnakého typu, bez 

ohľadu na kód mierky podkladovej mapy. Spoločný VGP bude mať vzťažnú mierku 1:1000. 

Čl. III 

Označovanie bodov na rozhraní máp 

(1) Geometrickým plánom nie je možné zmeniť rozhranie medzi mapami podľa článku I 

ods. 2., t. j. na hranicu parciel tvoriacich rozhranie medzi mapami nie je možné vkladať nové 

lomové body, okrem nových podrobných bodov ležiacich na existujúcej spojnici lomových 

bodov. 

(2) Bod, ktorý leží na rozhraní medzi VKMč a VKMt sa označí tak, ako je označený bod 

vo VKMč (číslo bodu, kód kvality podrobného bodu). Nový podrobný bod podľa odseku 1, 

ktorý leží na tomto rozhraní, sa vo VGP podľa osobitného predpisu
2
) (ďalej len „VGPt“) označí 

spôsobom, ako bod VKMč (číslo bodu, kód kvality podrobného bodu). Pri tvorbe VGPt sa 

k takémuto bodu pristupuje ako k bodu vo VKMč.
3
) 

(3) Bod, ktorý leží na rozhraní medzi VKMč a VKMi sa označí tak, ako je označený bod 

vo VKMč (číslo bodu, kód kvality podrobného bodu). Nový podrobný bod podľa odseku 1, 

ktorý leží na tomto rozhraní, sa vo VGP podľa osobitného predpisu
4
) (ďalej len „VGPi“) označí 

spôsobom, ako bod VKMč (číslo bodu, kód kvality podrobného bodu). Pri tvorbe VGPi sa 

k takémuto bodu pristupuje ako k bodu vo VKMč.
3
) 

(4) Bod, ktorý leží na rozhraní medzi VKMi a VKMt sa označí tak, ako je označený bod 

vo VKMi (číslo bodu, kód kvality podrobného bodu). Nový podrobný bod podľa odseku 1, ktorý 

leží na tomto rozhraní, sa vo VGPt označí spôsobom, ako bod VKMi (číslo bodu, kód kvality 

podrobného bodu). Pri tvorbe VGPt sa k takémuto bodu pristupuje ako k bodu vo VKMi.
 5

) 

Čl. IV 

Toto usmernenie nadobúda účinnosť dňa 1. augusta 2013. 

Ing. Mária Frindrichová, v. r. 

predsedníčka

                                                           
1
) Usmernenie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. USM_UGKK SR_26/2013, zo dňa 17. 

07. 2013, ktorým sa ustanovuje spôsob spojenia viacerých súborov vektorových máp do jedného súboru. 
2
) Článok VII usmernenia Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. USM_UGKK SR_10/2013, 

zo dňa 19. 04. 2013, ktorým sa ustanovuje obsah a forma podkladov na aktualizáciu súboru geodetických informácií 

katastra nehnuteľností v katastrálnych územiach, v ktorých je spravovaná nečíselná vektorová katastrálna mapa. 
3
) Usmernenie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. USM_UGKK SR_9/2013, zo dňa 19. 

04. 2013, ktorým sa ustanovuje obsah a forma podkladov na aktualizáciu súboru geodetických informácií katastra 

nehnuteľností v katastrálnych územiach, v ktorých je spravovaná číselná vektorová katastrálna mapa. 
4
) Článok VIII usmernenia č. USM_UGKK SR_10/2013. 

5
) Usmernenie č. USM_UGKK SR_10/2013. 



Príloha k usmerneniu USM_UGKK SR_27/2013 

VKM spoločný súbor
1
) pracovná oblasť VGP 

VKMč 

KN999999_1_1 

KN999999_1_1 XY9999 
XY9999kn_m 

(XY9999kn_mt) 
KN999999_1_2 

KN999999_1_5 

VKMt 

KN999999_3_4_t 
KN999999_3_8 XY9999 XY9999kn_t 

KN999999_3_8_t 

KN999999_SPM  XY9999m XY9999kn_m 

VKMi 

KN999999_3_1_i 
KN999999_3_2 XY9999 XY9999kn_i 

KN999999_3_2_i 

rozhranie VKMč, VKMt, VKMi 

KN999999_1_1 
KN999999_1_1 XY9999 

XY9999kn_m 

(XY9999kn_mt) KN999999_1_2 

KN999999_3_1_i  XY9999i XY9999kn_i 

KN999999_3_4_t 
KN999999_3_8_t XY9999t XY9999kn_t 

KN999999_3_8_t 

KN999999_SPM  XY9999m XY9999kn_SPM 

rozhranie VKMč a analógová mapa 

KN999999_1_1 
 

XY9999 
XY9999kn_m 

(XY9999kn_mt) 

KN999999_SPM  XY9999m XY9999kn_SPM 

rozhranie VKMi a analógová mapa 

KN999999_3_2_i  XY9999 XY9999kn_i 

KN999999_SPM  XY9999m XY9999kn_m 

 


