
D o d a t o k  č .  3  

č .  U S M _ U G K K  S R _ 6 / 2 0 2 0  

k usmerneniu 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 

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky ustanovuje: 

Čl. I 

Usmernenie 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 sa mení takto: 

1. V Čl. VIII odseky 3 a 4 znejú: 

 

 „(3) VGPi obsahuje všetky parcely, ktoré sú predmetom nového stavu registra „C“ výkazu 

výmer a okolité parcely pôvodného stavu mapy, ktoré je potrebné pripojiť na nezmenený 

obsah mapy. Číselne sa určia všetky lomové body parciel, ktoré sú predmetom nového stavu 

registra „C“ výkazu výmer. Ak je pôvodná parcela, z ktorej sa oddeľuje nová parcela, 

zapísaná na liste vlastníctva, pričom sa z pôvodnej parcely s výmerou do 1 ha oddeľuje nová 

parcela menšia ako 1/20 výmery pôvodnej parcely alebo sa z pôvodnej parcely s výmerou nad 

1 ha oddeľuje nová parcela menšia ako 1/5 výmery pôvodnej parcely, potom sa číselne určia 

lomové body novej (oddeľovanej) parcely. Ak nie je pôvodná parcela, z ktorej sa oddeľuje 

nová parcela, zapísaná na liste vlastníctva, číselne sa určia lomové body novej (oddeľovanej) 

parcely. Lomové body zvyšnej časti pôvodnej parcely nemusia byť číselne určené a táto 

zvyšná časť sa pre VGPi považuje za okolitú parcelu pôvodného stavu mapy. Poloha bodov 

v mape na hraniciach okolitých parciel pôvodného stavu mapy, ktoré ešte neboli číselne 

určené (majú kód kvality T=5), sa na styku s novými a zmenenými parcelami prispôsobí 

parcelám nového stavu registra „C“ výkazu výmer.“ 

 „(4) Všetky lomové body na hraniciach parciel, ktoré sú predmetom nového stavu registra 

„C“ výkazu výmer (s výnimkou uvedenou v odseku 3) sú číselne určené, majú číslo bodu 

a kód kvality T=1 až T=3. Ak lomové body doterajších hraníc parciel, ktoré sú predmetom 

nového stavu registra „C“ výkazu výmer ešte neboli číselne určené (nemajú číslo bodu 

a súradnice v S-JTSK), určia sa s kódom kvality bodu T=1, prípadne T=2, t. j. postupom 

kvalitatívne zodpovedajúcim technológii vytyčovania hranice.“. 

Čl. II 

Tento dodatok nadobúda účinnosť 1. apríla 2020. 

Ing. Mária Frindrichová, v. r. 

predsedníčka 


