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1. Dohoda Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky číslo PP-3094/2003 a
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky číslo 109 15/2003-430 o preberaní údajov
o bonitovaných pôdnoekologic-kých jednotkách (BPEJ) do katastra nehnuteľností (KN) a ich
aktualizácii v nadväznosti na § 79 ods. 1 zákona NR SR č. 2/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a
o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších
predpisov:
Čl. 1
Preberanie údajov o BPEJ do KN

1. Správy katastra ako miestne orgány štátnej sprá-vy na úseku KN preberú údaje o BPEJ
2.
3.
4.

zápisom registrov obnovenej evidencie pozemkov (ROEP), alebo zápisom projektov
pozemkových úprav (PPÚ) do KN.
Prevzatie sa uverejňuje v Spravodajcovi Úradu geodézie, kartografie a katastra SR a oznámi
výveskou na príslušnej správe katastra.
V zastavanom území obce sa hranice areálov BPEJ do KN nepreberajú.
Vzájomná výmena a aktualizácia údajov medzi katastrálnym úradom a VÚPOP prebieha s
vyuţitím formátu na výmenu grafických informácií VGI.

Čl. 2
Aktualizácia údajov o BPEJ evidovaných v KN

1. VÚPOP priebeţne oznamuje katastrálnym úra-dom rozsah katastrálnych území, v ktorých
došlo k zmenám hraníc areálov BPEJ.

2. Katastrálne úrady zabezpečia odovzdanie VÚ-POP z príslušných katastrálnych území celých
súborov hraníc areálov BPEJ a stavu katastra KN.

3. VÚPOP do 1 týţdňa zabezpečí aktualizáciu sú-borov BPEJ.
Čl. 3
Aktualizácia areálov BPEJ vo VÚPOP

1. Zmeny v súbore geodetických informácii KN po obnove katastrálneho operátu novým

2.

mapovaním a ďalšie zmeny z geometrických plánov, ktoré majú podľa Metodického pokynu
MP SR č.12/1996 vplyv na zmenu hraníc areálov BPEJ, oznamuje katastrálny úrad VÚPOP
priebeţne. Z príslušných katastrálnych území katastrálny úrad odovzdá VÚPOP súbory BPEJ
a KN.
VÚPOP do 1 týţdňa zabezpečí aktualizáciu sú-borov BPEJ.

Čl.4
Záverečné ustanovenie

1. Táto dohoda nadobúda účinnosť dňom podpisu zástupcov jednotlivých strán a uzatvára sa na
2.
3.
4.

dobu neurčitú.
Dohodu je moţné zmeniť alebo doplniť len so sú-hlasom oboch zainteresovaných strán a
doplnky musia mať písomnú formu.
Plnenie tejto dohody sa bude vyhodnocovať raz ročne, spravidla k 30. aprílu beţného roka.
Dňom účinnosti tejto dohody stráca platnosť Do-hoda medzi Úradom geodézie, kartografie a
katastra SR a Ministerstvom pôdohospodárstva SR o koordinácii a spolupráci pri
zabezpečovaní podkladov potrebných na prevzatie bonitovaných pôdno-ekologických
jednotiek do súboru geodetických informácií katastra nehnuteľnos-tí a aktualizácii
bonitovaných pôdno-ekologických jedno-tiek v katastri nehnuteľností vydané pod číslami
ÚGKK SR TK - 430/1997 a MP SR 218/1997- 430 z 22. 04. 1997.

2. Rozhodnutie predsedníčky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky číslo
P–965/2004 zo dňa 2.3.2004, ktorým sa dopĺňa rozhodnutie predsedu Úradu geodézie,
kartografie a katastra Slovenskej republiky o zriadení Riadiacej skupiny pre kataster
Podľa čl. 8 ods. 3 Štatútu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky schváleného
uznesením vlády Slovenskej republiky č. 411 z 9.6.1998 ustanovujem:
Čl. 1
Rozhodnutie predsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky číslo P-3027/1998
z 11.11.1998 o zriadení Riadiacej skupiny pre kataster sa mení a dopĺňa takto:

1. V čl. II sa za slová „katastra nehnuteľností“ vkladajú slová „v súvislosti s riešením projektov
2.
3.

PHARE a Prechodného fondu“.
V čl. II ods. 1 sa slovo „6“ nahrádza slovom „8“.
V čl. III ods. 3 sa slová „katastrálny odbor“ nahrádzajú slovami „odbor medzinárodnej
spolupráce a európskej integrácie“.

Čl. 2
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia.
3. Usmernenie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. KO- 4108/2003, zo
dňa 4.novembra, ktorým sa stanovujú náležitosti a presnosť mera-nia pomocou globálneho
systému určovania polohy (metódou GPS), ak sa výsledky merania preberajú do katastra
nehnuteľností
V záujme zjednotenia postupu pri spracovaní výsled-kov merania metódou GPS, ktoré sa preberajú
do katastra nehnuteľností, vydáva Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky toto
usmernenie:
Čl. 1

Metódou GPS je moţné určovať polohu bodov pod-robného polohového bodového poľa (ďalej len
PPBP), pevných bodov a pomocných meračských bodov (§10 a §11 Smernice na meranie a
vykonávanie zmien v súbore geodetických informácií katastra nehnuteľností, S 74.20.73.43.20), ako aj
podrobných bodov.
Čl. 2
Ak bola pri geodetickom meraní, ktorého výsledkom sú údaje preberané do katastra nehnuteľností,
pouţitá metóda GPS, súčasťou Záznamu podrobného merania zmien je aj „Protokol určenia súradníc
bodov metódou GPS v S - JTSK“ (ďalej len protokol). Protokol obsahuje informácie, ktoré umoţnia
prípadné overenie merania a dosiahnutých výsledkov.
Čl. 3
Pri určovaní polohy bodov PPBP metódou GPS obsa-huje protokol tieto údaje:

a) označenie typu pouţitej metódy GPS,
• pri pouţití statickej (static) a rýchlej statickej (fast-static) metódy, dĺţku
observácie (záväzné tlačivo protokolu je v prílohe č.1),
• pri pouţití postprocessingovej kinematickej metódy, dĺţku trvania
inicializácie, počet opakova-ní inicializácie a skutočnosť, či sa inicializácia vykonávala na známom alebo neznámom bode (bod so známymi/neznámymi
súradnicami S-JTSK ale-bo ETRS89) (záväzné tlačivo protokolu je v prílohe
č.2),
b) označenie typu prijímačov (jednofrekvenčný, dvoj-frekvenčný, názov prijímača, typ
antény, výrobné číslo),
c) minimálne 3 identické body definované: označením a súradnicami x,y,h a X,Y,Z
alebo B,L,H, kde x, y sú súradnice v systéme JTSK a h je nadmorská výška v systéme
Bpv; X, Y, Z sú karteziánske sú-radnice v systéme ETRS89 (WGS-84), B, L, H sú ich
elipsoidické ekvivalenty, pričom B je elipsoidic-ká (zemepisná, geodetická) šírka, L je
elipsoidická (zemepisná, geodetická) dĺţka a H je elipsoidická výška,
d) vektor opráv získaný na identických bodoch pri vý-počte lokálneho
transformačného kľúča v lokálnom horizontálnom topocentrickom súradnicovom systéme n,e,v alebo dB, dL, dH alebo horizontálnu a vertikálnu chybu na danom
identickom bode, všet-ko vyjadrené v dĺţkových jednotkách, kde n resp. dB je
súradnica prv smere sever - juh, e resp. dL je súradnica v smere východ - západ, v
resp. dH je súradnica vo vertikálnom smere alebo priamym deklarovaním
horizontálnej a vertikálnej chyby (prí-padne priestorovej - 3D - chyby) na danom
identic-kom bode,
e) 10 parametrov lokálneho transformačného kľúča (z toho 3 translačné, 1 mierkový, 3
rotačné para-metre a 3 súradnice ťaţiska identických bodov),
f) merané údaje na identických aj určovaných bodoch v tvare nezávislom od typu
prijímača – RINEX na pamäťovom médiu,
g) súradnice novourčovaných bodov x,y v S-JTSK, príp. výška h v Bpv,
h) súradnice novourčovaných bodov X,Y,Z, resp. B,L,H v ETRS89 (WGS-84),
i) zoznam identických bodov, na ktorých bola prekro-čená kritická hodnota opravy
podľa čl. V, t.j. bodov, ktoré boli vylúčené z výpočtu transformačného kľú-ča,
j) súradnice x,y v S-JTSK aspoň dvoch existujúcich bodov PPBP zamerané pomocou
GPS, ak v loka-lite merania takéto body PPBP existujú a boli ne-závisle určené; v
protokole budú uvedené ich S-JTSK súradnice (x´,y´) určené z merania metódou GPS
a S-JTSK súradnice (x,y) tých istých bodov poskytnuté správou katastra.

Čl. IV
Pri určovaní polohy pevných bodov, pomocných me-račských bodov a podrobných bodov metódou
GPS obsahuje protokol tieto údaje:

a) označenie typu pouţitej metódy GPS: - pri pouţití kinematickej metódy merania v
reálnom čase (RTK - Real Time Kinematic) na bode, na kto-rom bola umiestnená
referenčná stanica: - súradnice bodu v S-JTSK (x,y,), výšku v systéme Bpv (h) v
prípade, ak sú známe, - súradnice bodu v ETRS-89 (príp. vo WGS-84) (B elipsoidickú šírku, L - elipsoidickú dĺţku a H - elipsoi-dickú výšku), (záväzné tlačivo
protokolu je v prílohe č.3), - údaje o pouţití iných metód GPS merania (t.j. DGPS differential GPS pre postprocessing resp. DGPS v reálnom čase), ktoré sú prípustné
len pre 4. triedu presnosti,
b) označenie typu prijímačov,
c) súradnice novourčovaných bodov x,y v S-JTSK, príp. výška h v Bpv.
Čl. V
V súčasnosti Štátna priestorová sieť (ďalej len ŠPS) reprezentujúca záväzný súradnicový systém
ETRS89 nie je ešte dobudovaná na celom území Slovenskej republiky. Priestorové súradnice X, Y, Z
resp. B, L, H, získané meraním metódou GPS, sa odovzdávajú v sys-téme ETRS89 (WGS-84). Ako
identické body sa pred-nostne pouţijú body ŠPS a aţ potom body Štátnej trigo-nometrickej siete. Po
vyhlásení platnosti systému ETRS89 prostredníctvom bodov ŠPS sa súradnice X, Y, Z, resp. B, L, H
budú odovzdávať v systéme ETRS89.
Čl. VI
Pre vektor opráv platia nasledujúce kritéria presnosti:Absolútna hodnota opravy polohy t.j. hodnota
horizon-tálnej (2D) chyby ?xy musí byť menšia ako 3-násobok strednej chyby pripájacieho bodu
(tabuľka 1). Ak abso-lútna hodnota opravy polohy prekročí hodnotu 3-násobku strednej chyby, ale je
menšia ako jej 5-násobok, je moţné takému bodu zmenšiť váhu a tým oslabiť jeho účinok na výsledný
transformačný kľúč. Ak absolútna hodnota opravy polohy prekročí kritickú hod-notu 5-násobku
strednej chyby, takýto bod sa z výpočtu vylúči a nahradí sa iným bodom tak, aby transformačný kľúč
bol vypočítaný min. z 3 vyhovujúcich identických bodov.

Zistený nesúlad (prekročenie kritických hodnôt opráv) oznámi správa katastra správcovi
geodetických základov – Geodetickému a kartografickému ústavu Bratislava,odd. správy
geodetických základov.
Rád ŠTS
Stredná chyba
vyr. súraníc

3-násobok
strednej
chyby

5-násobok
strednej
chyby

1. rád

0,040 m

0,.200 m

2. rád

0,035 m

0,175 m

3. rád

0,030 m

0,150 m

4. rád

0,025 m

0,125 m

5. rád

0,020 m

0,100 m

?xy = ( n 2 + e2 )1/2 resp. ?xy = ( dB2 + dL2)1/2
TAB 1.
Čl. VI

Ak boli metódou GPS určované body PPBP, spolu s protokolom sa vyhotoví aj výsledný operát
geodetic-kých bodov v zmysle § 26 Vyhlášky ÚGKK SR č. 178/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon
NR SR o geodézii a kartografii. Výsledný operát zriaďovania a aktualizácie geodetických bodov PPBP
podlieha úrad-nému overeniu.
Čl. VII
Toto usmernenie nadobúda platnosť 10. novembra 2003.
Príloha č.1
k Usmerneniu ÚGKK SR č. KO-4108/2003

Protokol určenia súradníc bodov metódou GPS v S - JTSK
Typ pouţitej metódy – statická/rýchla statická
označenie prijímačov
názov prijímača
typ antény
výrobné číslo
dĺţka observácie
Parametre transformačného kľúča
translačné

rotačné

Identické body
1.bod - označenie
x,y,h
X,Y,Z / B,L,H
vektor opráv (reziduá)
bod pouţitý/vylúčený z transformácie
2.bod - označenie
x,y,h
X,Y,Z / B,L,H
vektor opráv (reziduá)
bod pouţitý/vylúčený z transformácie

3.bod - označenie
x,y,h
X,Y,Z / B,L,H
vektor opráv (reziduá)
bod pouţitý/vylúčený z transformácie

súradnice ťaţiska

mierkový

číslo bodu

Zoznam súradníc novourčovaných bodov
X,Y,Z / B,L,H

x,y,h

Príloha č.2
k Usmerneniu ÚGKK SR č. KO-4108/2003

Protokol určenia súradníc bodov metódou GPS v S - JTSK
Typ pouţitej metódy – kinematická
označenie prijímačov
názov prijímača
typ antény
výrobné číslo
inicializácia
dĺţka inicializácie

známy bod/neznámy bod

počet inicializácii

Parametre transformačného kľúča
translačné

rotačné

súradnice ťaţiska

Identické body
1.bod - označenie
x,y,h
X,Y,Z / B,L,H
vektor opráv (reziduá)
bod pouţitý/vylúčený z transformácie

2.bod - označenie
x,y,h
X,Y,Z / B,L,H
vektor opráv (reziduá)
bod pouţitý/vylúčený z transformácie

3.bod - označenie
x,y,h

mierkový

X,Y,Z / B,L,H
vektor opráv (reziduá)
bod pouţitý/vylúčený z transformácie
Zoznam súradníc novourčovaných bodov
číslo bodu x,y,h
X,Y,Z / B,L,H

Príloha č.3
k Usmerneniu ÚGKK SR č. 4108/2003

Protokol určenia súradníc bodov metódou GPS v S – JTSK
Typ pouţitej metódy – RTK
označenie prijímačov
názov prijímača
typ antény
výrobné číslo
Údaje o umiestnení referenčnej stanice
x,y,h (nepovinný údaj)

číslo bodu

B,L,H

Zoznam súradníc novourčovaných bodov
x,y,h

4. Usmernenie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky z 10 decembra 2003
č. KO- 4718/2003, na odstránenie chýb a doplnenie chýbajúcich úda-jov v súbore popisných
informácií katastra nehnu-teľností a v súbore geodetických informácií katastra nehnuteľností
Za účelom vytvorenia integrity dát medzi údajmi súbo-ru popisných informácií (ďalej len „SPI“) a
súboru geode-tických informácií (ďalej len „SGI“) katastra nehnuteľnos-tí sprístupnenými z centrálnej
databázy katastra nehnu-teľností (ďalej len „CDKN“) grafickým internetovským portálovým rozhraním
– katastrálny portál (ďalej len „KaPor“) a údajmi SPI a SGI katastra nehnuteľností spravovanými na
správach katastra vydáva Úrad geodé-zie, kartografie a katastra Slovenskej republiky usmer-nenie na
odstránenie chýb a doplnenie chýbajúcich údajov v SPI a v SGI (ďalej len „chybné údaje“).
Čl. 1

1.
Chybné údaje sú uvedené vo výpise chýb z importu databáz cez katastrálny portál na
internetovú stránku katastra nehnuteľností a sú rozdelené podľa jednotlivých krajov.

Výpis chýb bude zasielať GKÚ na príslušné ka-tastrálne úrady po kaţdom importe
databáz. Katastrálne úrady zabezpečia okamţité rozoslanie výpisu chýb na správy
katastra a súčasne vytvoria podmienky na ich odstraňovanie podľa usmernenia.
Jednotlivé chyby sú okódované číslom a časový harmo-nogram odstránenia chýb je
rozdelený podľa povahy dôleţitosti a porušenia hodnovernosti a záväznosti údajov
katastra podľa § 70 katastrálneho zákona. Všetky uvedené chybné údaje je moţné
opravovať cez pro-gramové vybavenie správ katastra. Ak sa vo výpise chýb z importu
databáz vyskytnú ďalšie chybné údaje, ktoré nie sú v tomto usmernení uvedené, bude
ich odstránenie usmernené operatívne.
Kód
Popis chyby

Termín na odstránenie

101
Daná inštancia entity porušuje zásadu jednoznačnosti. List vlastníctva je jednoznačne
identifikovaný kódom katastrálneho územia číslom listu vlastníctva
okamţite
(Duplicitné číslo LV v súbore LV)
102
Daná inštancia entity porušuje zásadu jednoznačnosti. Vlastník je jednoznačne identifikovaný
kódom katastrál-neho územia, číslom listu vlastníctva a poradovým čís-lom spoluvlastníka LV.
okamţite
(Duplicitný vlastník)
103
Daná inštancia entity porušuje zásadu jednoznačnosti. Parcela C je jednoznačne
identifikovaná kódom katas-trálneho územia, číslom parcely (vrátanie dielu parcely).
(Duplicitné číslo parcely C)
okamţite
104
Daná inštancia entity porušuje zásadu jednoznačnosti. Parcela E je jednoznačne
identifikovaná kódom katas-trálneho územia, číslom parcely (vrátanie dielu parcely) a
poradovým číslom pôvodného katastrálneho územia. (Duplicitné číslo parcely E)
okamţite
105
Daná inštancia entity porušuje zásadu jednoznačnosti. Stavba je jednoznačne identifikovaná
kódom katastrál-neho územia, číslom súpisným a číslom parcely (vráta-nie dielu), na ktorej
stojí.
postupne
(Duplicitné SČ pri stavbách na rovnakej parcele - nejedná sa vždy o duplicitu. Identifikácia
stavieb bude v nasledujúcich importoch údajov doplnená o PKK a XDRS )
106
Daná inštancia entity porušuje zásadu jednoznačnosti. Bytový alebo nebytový priestor je
jednoznačne identifi-kovaný kódom katastrálneho územia, číslom listu vlast-níctva, poradovým
číslom spoluvlastníka LV, označením vchodu, poschodím, číslom jednotky a druhom
nebytovej jednotky.
postupne
(Duplicitné bytové a nebytové priestory – nejedná sa vždy o duplicitu. Identifikácia bytových a
nebytových priestorov bude v nasledujúcich importoch údajov doplnená o BNP)
201
Pre danú inštanciu neexistuje (platný) nadriadený zá-znam. Príslušnosť vlastníka k listu
vlastníctva je jedno-značne určená prostredníctvom kódu katastrálneho územia a čísla listu
vlastníctva.
okamţite
(Číslo LV uvedené pri vlastníkovi chýba v súbore LV)
202

Pre danú inštanciu neexistuje (platný) nadriadený zá-znam. Príslušnosť parcely C k listu
vlastníctva je jedno-značne určená prostredníctvom kódu katastrálneho územia a čísla listu
vlastníctva (ak je zapísaná na liste vlastníctva).
okamţite
(Číslo LV uvedené pri parcele “C“ chýba v súbore LV)
203
Pre danú inštanciu neexistuje (platný) nadriadený zá-znam. Príslušnosť parcely E k listu
vlastníctva je jedno-značne určená prostredníctvom kódu katastrálneho územia a čísla listu
vlastníctva.
okamţite
(Číslo LV uvedené pri parcele „E“ chýba v súbore LV )
204
Pre danú inštanciu neexistuje (platný) nadriadený zá-znam. Príslušnosť stavby k listu
vlastníctva je jedno-značne určená prostredníctvom kódu katastrálneho úze-mia a čísla listu
vlastníctva.
okamţite
(Číslo LV uvedené pri stavbe chýba v súbore LV)
205
Pre danú inštanciu neexistuje (platný) nadriadený zá-znam. Príslušnosť stavby k parcelám C
je jednoznačne určená prostredníctvom kódu katastrálneho územia a čísla parcely.

okamţite
(Číslo parcely uvedené pri stavbe chýba v súbore parciel)
206
Pre danú inštanciu neexistuje (platný) nadriadený zá-znam. Druh pozemku parciel C môţe
obsahovať len hodnoty existujúce v číselníku druhu pozemkov (pravidlo neplatí u parciel E).

okamţite
207
Pre danú inštanciu neexistuje (platný) nadriadený zá-znam. Príslušnosť bytového alebo
nebytového priestoru k listu vlastníctva je jednoznačne určená prostredníc-tvom kódu
katastrálneho územia a čísla listu vlastníctva.

okamţite
(Číslo LV uvedené pri byte a nebytovom priestore chýba v súbore LV)
208
Pre danú inštanciu neexistuje (platný) nadriadený zá-znam. Vlastník alebo spoluvlastník
daného bytového alebo nebytového priestoru je jednoznačne identifiko-vaný zhodným kódom
katastrálneho územia, číslom listu vlastníctva a poradovým číslom spoluvlastníka LV danej
bytovej jednotky.

okamţite
(Číslo LV a PCS uvedené pri byte a nebytovom priestore chýba v súbore VL)
209
Pre danú inštanciu neexistuje (platný) nadriadený zá-znam. Príslušnosť právneho vzťahu k
listu vlastníctva je jednoznačne určená prostredníctvom kódu katastrál-neho územia a čísla
listu vlastníctva.

postupne
(Právny vzťah je k nezaloženému LV)
210
Pre danú inštanciu neexistuje (platný) nadriadený zá-znam. Príslušnosť právneho vzťahu k
vlastníkovi alebo spoluvlastníkovi na LV je jednoznačne určená prostred-níctvom kódu
katastrálneho územia, čísla listu vlastníc-tva a poradového čísla spoluvlastníka LV (ak je
uvede-né).

postupne
(Právny vzťah je k nezaloženému vlastníkovi)
211
Pre danú inštanciu neexistuje (platný) nadriadený zá-znam. Príslušnosť entity predmetu KN
ku katastrálnemu územiu je jednoznačne určená prostredníctvom kódu katastrálneho územia,
ktorý je v číselníku platných ka-tastrálnych území.

okamţite
211

Pre danú inštanciu neexistuje (platný) nadriadený zá-znam. Príslušnosť parcely E k
pôvodnému katastrál-nemu územiu je jednoznačne určená prostredníctvom kódu
katastrálneho územia a poradového čísla pôvod-ného katastrálneho územia, ak má
parcela poradové číslo pôvodného katastrálneho územia uvedené.
okamţite
301
Daná inštancia nesmie obsahovať prázdne hodnoty u povinne naplnených atribútov. Kód
katastrálneho úze-mia je prázdny. Atribút kódu katastrálneho územia musí byť pri danej entite
povinne naplnený.

okamţite
(Entitou sú všetky súbory)
302
Daná inštancia nesmie obsahovať prázdne hodnoty u povinne naplnených atribútov. Číslo
listu vlastníctva je prázdne. Atribút čísla listu vlastníctva musí byť pri danej entite povinne
naplnený.

okamţite
(Entitou sú súbory LV, VL, CS, EP, BP, PV)
303
Daná inštancia nesmie obsahovať prázdne hodnoty u povinne naplnených atribútov.
Poradové číslo spolu-vlastníka LV je prázdne. Atribút poradového čísla spolu-vlastníka LV
musí byť pri danej entite povinne naplnený.

okamţite
(Entitou sú súbory VL, BP,)
304
Daná inštancia nesmie obsahovať prázdne hodnoty u povinne naplnených atribútov. Kmeňové
číslo parcely je prázdne. Atribút kmeňového čísla parcely musí byť pri danej entite povinne
naplnený.

okamţite
(Entitou sú súbory parciel „C“, „E“ a CS)
401
Bytová alebo nebytová jednotka neleţí na spoločnom LV ako jej budova. Ak má bytový alebo
nebytový priestor uvedené súpisné číslo, potom musí v rámci zhodného katastrálneho územia
existovať stavba (budova) tejto bytovej jednotky a táto stavba musí leţať na zhodnom liste
vlastníctva ako jej bytové alebo nebytové priestory.

okamţite
402
Parcelný diel neleţí na spoločnom LV ako jej ostatné parcelné diely. Ak má parcela viacej
dielov, musia byť všetky zapísané na zhodnom liste vlastníctva.

Parcely C
Parcely D

okamţite
postupne

403
Stavba leţiaca na parcele, na ktorej leţí viacero stavieb, musí mať vyplnené súpisné číslo. (V
nasledujúcich importoch údajov bude podmienka rozšírená o výskyt jedného z údajov: PEC,
PKK, XDRS) Ak na jednej parcele stojí viac stavieb, potom musia mať všetky stavby vyplnené
súpisne číslo.

postupne
2.
Parcely E

a. doplniť kód príslušnosti k ZUO.okamžite
b. názvy pôvodných KÚ zjednotiť do kódovej stránky 852. 31.1.2004
Čl. II.

Vysvetlenie k termínom na odstránenie chýb:

a. okamţitý termín je odstránenie chybných údajov od obdrţania výpisu chýb do
najbliţšieho importu údajov SPI a SGI z okresných databáz do CDKN.
b. postupný termín je priebeţné zniţovanie počtu chybných údajov.
Čl. III.

Toto usmernenie nadobúda účinnosť 15.12.2003
5. Usmernenie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. KO- 4267/2003, zo
dňa 12.11.2003, ktorým sa stanovuje jednotný postup správ katastra pri archivácii a aktualizácii
údajov súboru geodetic-kých informácií (ďalej len SGI) a súboru popisných informácií (SPI)
katastra nehnuteľností na centrálnej úrovni
V súlade s príkazom č.10/2003 Grémia predsedníčky zo dňa 25. – 26. septembra 2003 a v záujme
zjednotenia postupu pri posielaní údajov SGI a SPI do centrálnej evidencie, vydáva Úrad geodézie,
kartografie a katastra Slovenskej republiky toto usmernenie:
Spoločné ustanovenia
Správa katastra posiela údaje SGI a SPI na oddele-ných médiách do centrálnej evidencie na
Geodetický a kartografický ústav Bratislava, oddelenie centrálnych databáz katastra nehnuteľností
(ďalej len centrum) vţdy do 5. dňa v mesiaci.

Prvá časť
Archivácia SGI
Čl. I
Označovanie súborov
Grafické súbory pre katastrálne územie (k.ú.), v ktorom bola vyhlásená platnosť vektorovej
katastrálnej mapy číselnej (VKMč), prevzatá vektorová katastrálna mapa nečíselná (VKMn), zapísaný
register obnovenej evidencie pozemkov (ROEP) resp. zjednodušený regis-ter pôvodného stavu
(ZRPS), register vlastníckych práv (RVP), pozemkové úpravy (PÚ) sa označujú vţdy v tvare
KN999999, kde KN označuje katastrálnu mapu a číslo v tvare 999999 je číslo k. ú. Ak existuje v
príslušnom k.ú. aj mapa určeného operátu, označí sa príslušný súbor UO999999. Ak v príslušnom k.
ú. existu-je mapa areálov bonitovaných pôdnoekologických jedno-tiek (BPEJ), označí sa príslušný
súbor BJ999999.
Ak existuje v jednom k.ú. viac súborov pre katastrálnu mapu, označia sa jednotlivé súbory
nasledovne:
-v prípade existencie dvoch druhov máp v jednom k.ú., sa pridá do názvu súboru na posledné
miesto označe-nie c, alebo n (napr. KN999999c, KN999999n – ak v časti územia je VKMč a v
časti územia VKMn)

- v prípade existencie máp rôznych mierok v jednom k.ú. sa do názvu súboru pridá na
posledné miesto číslica, označujúca mierku:
1 – M 1:1000
4 – M 1:1440
2 – M 1:2000
8 – M1:2880

(napr. KN9999992, KN9999998 – v prípade, ak v časti územia je katastrálna mapa v
mierke 1:2000 a v časti územia v mierke 1:2880).
Toto označovanie súborov sa pouţíva pre spravovanie máp na správe katastra. Pred zaslaním
súborov SGI do centrálnej evidencie, správa katastra spojí mapy do jedného súboru s
označením KN999999 a tento pošle do centrálnej evidencie na archiváciu.
Ak je v príslušnom k.ú. spravovaná vektorová katastrál-na mapa číselná (vyhotovená
Katastrálnym ústavom v Ţiline), existuje v jednom k.ú. väčšie mnoţstvo súborov podľa
meračských skupín. V týchto k. ú. správa katastra spojí všetky meračské skupiny do jedného
súboru, ktorý pošle do centra na archiváciu.
Čl. II
Údaje SGI sa posielajú nekomprimované vo výmen-nom formáte VGI. Kaţdá správa katastra zašle
súbory uloţené v priečinkovej štruktúre:

–
–
–
–
zapísané
názov
VKM
KN999999.vgi
do KN
k.ú.
–
–
názov
KN99999.vgi
k.ú.
–
ROEP– –
názov KN999999.vgi
k.ú.
–
UO999999.vgi
–
BJ999999.vgi
–
ZRPS
– RVP
– PU
–
–
–
názov
aktualizované
KN999999.vgi
k.ú.
–
UO999999.vgi
–
BJ999999.vgi
–
názov
k.ú.
kde GI - geodetické informácie, MM – mesiac, RRRR – rok, OKR – kód okresu
CD obsahuje aj „Tabuľku archivácie súborov geodetic-kých informácií“ (ďalej len tabuľka) vo formáte
xls (prílo-ha č.1) vyplnenú správou katastra. Centrum pošle tabuľ-ku Úradu geodézie, kartografie a
katastra Slovenskej republiky (úrad) v elektronickej forme s údajmi sumari-zovanými za celú
Slovenskú republiku.

Skutočnosť, ţe v súbore označenom ako KN999999 je v príslušnom k.ú., napr. VKM, ROEP, PÚ, sa
vyjadrí zápisom dátumu vyhlásenia jej platnosti v príslušnom stĺpci tabuľky. Ak príslušná mapa
pokrýva iba časť k.ú., vyznačí sa táto skutočnosť v tabuľke, v stĺpci „Časť ú-zemia“ skratkou:
I – pre zastavané územie obce
E – pre územie mimo zastavaného územia obce
C – pre časť k.ú. (napr. rozhranie viacerých mierok, rôzne podklady na tvorbu vektorovej mapy a pod.)
Adresáre s názvom katastrálneho územia sa označujú bez medzier a bez diakritických znamienok
(napr. Vys- naOlsava, OlsavkaPriGribove).
Čl. III
V tabuľke v časti „Východzie súbory vektorových máp“ sa vyplnia príslušné stĺpce tých máp, ktoré boli
na GKÚ zaslané prvý krát spolu so sprievodným záznamom podľa prílohy 1 Smerníc na
prevádzkovanie automatizo-vaného informačného systému geodézie, kartografie a katastra. Stĺpec
„VKM 0“ sa vyplní po obdrţaní VKM – nultý stav z Katastrálneho ústavu Ţilina. Stĺpec „VKM VP“ sa
vyplní po vyhlásení platnosti VKMč alebo po prevzatí VKMn do katastra.
V tabuľke v časti „Aktualizácia“ sa uvádzajú súbory KN, UO a BJ aktualizované správou katastra (teda
uţ boli zapísané v časti „Východzie súbory vektorových máp“) a zaslané do centra na archiváciu.
Čl. IV
Od účinnosti tohto usmernenia nenahlasujú správy katastra úradu informácie o katastrálnych
územiach, v ktorých
bola vyhlásená platnosť nových súborov SGI a SPI po obnove katastrálneho operátu novým
mapova-ním,
bol zapísaný do katastra nehnuteľností (KN) regis-ter obnovenej evidencie pozemkov a správa
katas-tra má povinnosť poskytovať informácie o BPEJ,
bola vyhlásená platnosť vektorovej katastrálnej mapy s jej povinnou aktualizáciou.
Tieto údaje zverejní úrad v Spravodajcovi na základe údajov v tabuľke.
Druhá časť
Archivácia CPI
Čl. V
Údaje SPI sa posielajú vo tvare .dbf s výnimkou dvoch súborov PV, ktoré sa posielajú v tvare .fpt a
.dbf. Názvy adresárov majú tvar:
PIMMRRRR_OKR, kde PI – popisné informácie, MMRRRR – mesiac a rok aktualizácie, OKR – kód
okresu, ZZMMRRRR_OKR, kde ZZ – zmenové záznamy.
Adresár PIMMRRRR_OKR bude obsahovať neskom-primované aktuálne údaje súborov BP, CS, PV,
PK, UZ, LV, VL, PA, EP. Počet súborov v tomto adresári musí byť desaťnásobkom počtu
katastrálnych území v danom okrese, čo bude kontrolou úplnosti dodaných údajov.
Adresár ZZMMRRRR_OKR bude obsahovať skompri-mované zmenové záznamy.
Čl. VI
Toto usmernenie nadobúda platnosť 17. novembra 2003.

6. Usmernenie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. KO - 1163/2004,
zo dňa 29.3.2004, ktorým sa stanovuje kód kvality vektorových máp a dopĺňa sa kód pôvodu
vzniku súradníc bodu
Pre potreby správneho posúdenia presnosti výmer parciel vo vektorových mapách pri ich aktualizácii a
vzhľadom na podklady, z ktorých tieto mapy vznikli, vydáva Úrad geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky toto usmernenie.
Čl. I
Správa katastra označí podľa tohto usmernenia všetky existujúce vektorové mapy príslušným kódom
a mierkou. Kód kvality a mierka mapy slúţi na stanovene krajných odchýlok určenia výmer parciel pri
aktualizácii vektoro-vých máp. Podľa určeného kódu kvality a mierky mapy stanoví grafický systém
príslušné krajné odchýlky auto-matizovane.
Čl. II
Kód kvality vektorových máp
Na stanovenie kvality vektorových máp sa zavádzajú nasledovné kódy kvality:
kód 1 pre vektorové katastrálne mapy číselnés vyhlásenou platnosťou vyhotovené
a.
obnovou katastrálneho operátu novým mapovaním,
b. obnovou katastrálneho operátu skrátenou formou, pričom vznikli prepracovaním číselných
máp (tech-nicko–hospodárskych máp a máp vyhotovených podľa návodu A),
c. pri obnove katastrálneho operátu vyhotovením duplikátu platného stavu, a to prepracovaním
pô-vodnej digitálnej mapy do vektorového tvaru podľa Metodického návodu na tvorbu
vektorovej katas-trálnej mapy 984 210 MN-1/95, účinnosť od 1. sep-tembra 1995,
d. pri spracovaní registra obnovenej evidencie po-zemkov (ďalej len ROEP) s vyuţitím súradníc
po-drobných bodov (technicko–hospodárske mapy, základná mapa ČSSR veľkej mierky,
základná ma-pa ČSFR veľkej mierky), zodpovedajú stanovenej štruktúre a správa katastra
vyhlásila ich platnosť,
e. v rámci tvorby projektu pozemkových úprav,pre vektorové mapy určeného operátu číselné,
spracované výnimočne, ktoré majú s katas-trálnou mapou rovnaký podklad (napr. rovnaká zobrazovacia sústava) s vyhlásenou platnosťou,
kód 2 pre vektorové mapyvyhotovené prepracova-ním číselných máp (technicko–hospodárskych
máp a máp vyhotovených podľa návodu A), kde súrad-nice podrobných bodov boli určené
kartometricky z analógových máp na hliníkových doskách, ktoré sú aktualizované, ale zatiaľ nebola
vyhlásená plat-nosť vektorovej katastrálnej mapy, resp. vektorovej mapy určeného operátu,
kód 3 pre vektorové katastrálne mapy nečíselné, resp. vektorové mapy určeného operátu, prevzaté do katastra v zmysle § 32 Metodického ná-vodu na digitalizáciu nečíselných máp katastra nehnuteľností a ich aktualizáciu (ďalej len „metodický návod“),

a. ktoré vznikli digitalizáciou podľa metodického návo-du, vyhotovené obnovou katastrálneho

b.

operátu vy-hotovením duplikátu platného stavu, alebo mimo obnovy inou formou digitalizácie
(najčastejšie pri tvorbe ROEP) prepracovaním nečíselných analó-gových máp vyhotovených v
siahových mierkach (v bezprojekčnej, stereografickej alebo valcovej zob-razovacej sústave),
alebo prepracovaním číselných máp nespĺňajúcich podmienky na obnovu skráte-nou formou,
ktoré vznikli digitalizáciou pred účinnosťou metodic-kého návodu a bol preverený a
dokumentovaný ich súlad s týmto návodom, kód 4 – pre vektorové mapy nečíselné, ktoré
vznikli pred účinnosťou metodického návodu, pričom nebol preverený a dokumentovaný ich
súlad s týmto návodom, alebo po preverení bolo zistené, ţe podmienkam návodu
nezodpovedajú a neboli prevzaté do katastra. Ak v jednom katastrálnom území existujú rôzne

druhy vektorových máp (číselná aj nečíselná, príp. v rôznych častiach katastrálneho územia
sú mapy rôznych mierok), spravujú sa tieto ako samostatné mapy (samostatné súbory).
Vektorová mapa určeného operátu, ktorá vznikla kombi-náciou číselnej a nečíselnej pôvodnej mapy (§
7 ods. 4 a 5 Metodického návodu na spracovanie ROEP) sa povaţuje za nečíselnú a je spravovaná
ako jedna mapa (jeden súbor).
Čl. III
Krajné odchýlky porovnania výmer
Krajné odchýlky porovnania výmer slúţia na posúde-nie presnosti výpočtu výmer pri aktualizácii
vektorových máp. V závislosti od kódu kvality vektorových máp a mierky máp sa hodnoty krajných
2
odchýlok vypočítajú v m nasledovne:
Pre mapy označené kódom kvality 1 – má krajná odchýlka hodnotu: 0 (pripúšťa sa len rozdiel +2
1m zo zaokrúhľovania).
Pre mapy s kódom kvality 2, 3 a 4 nesmú byť rozdiely medzi výmerami parciel určenými vo
vektorovom geodetickom podklade a výmerami uvedenými v novom stave výkazu výmer
geometrického plánu väčšie ako krajné odchýlky. V tabuľkách č. 1, 2 a 3 je P označenie výmery z
nového stavu výkazu výmer.
Pre mapy označené kódom kvality 2 sú krajné odchýl-ky určené podľa tabuľky č. 1

Tabuľka č. 1
Mierka

uMP

1 : 1000

0,20 * (P)1/2 + 3

1 : 1250 a 1 : 1440

0,30 * (P)1/2 + 4

1 : 2000

0,40 *(P)1/2 + 6

1 : 2500 a 1 : 2880

0,60 * (P)1/2+ 8

1 : 5000

1,05 * (P)1/2+ 14

Pre mapy označené kódom kvality 3 sú krajné ochýlky určené podľa tabuľky č. 2
Tabuľka č. 2

Kontrolovaná výmera v m2

Mierka
do 50

do 100

1:1000

0.5 * (0.2 * (P)
+ 3)

1/2

0.5 * (0.3 * (P)
+ 4)

1/2

1:1250
1:1440

0.5 * (0.3 *(P)
4)

1/2

do 1000

0.2 * (P)
3

1/2

+ 2 * (0.2 *(P)
3)

0.3 * (P)
4

1/2

+ 0.3 *(P)
4

nad 1000

1/2

+ 3 * (0.2 * (P)
3)

1/2

+

+ 2 * (0.3 * (P)
4)

1/2

+ 3 * (0.3 *(P)
4)

1/2

+

1/2

+ 2 * (0.3 * (P)
4)

1/2

+ 3 * (0.3 *(P)
4)

1/2

+

1/2

+ 2 * (0.4 * (P)
6)

1/2

+ 3 * (0.4 * (P)
6)

1/2

+

1/2

+

1/2

+

0.5 * (0.4 * (P)
+ 6)

1/2

1:2000

0.4 *(P)
6

0.5 * (0.6 * (P)
+ 8)

1/2

0.6 * (P)
8

1/2

+ 2 * (0.6 * (P)
8)

1/2

1:2500

+ 3 * (0.6 *(P)
8)

0.5 * (0.6 * (P)
+ 8)

1/2

0.6 * (P)
8

1/2

+ 2 * (0.6 * (P)
8)

1/2

1:2880

+ 3 * (0.6 * (P)
8)

1:5000

0.5 * (1.05 * (P)
+ 14)

1/2

1.05 * (P)
+14

1/2

2 * (1.05 * (P)
+14)

1/2

3 * (1.05 * (P)
+ 14)

Pre mapy označené kódom kvality 4 sú krajné odchýlky určené podľa tabuľky č. 3

1/2

Tabuľka č. 3

Mierka

ump

1 : 1000

3*(0.2 (P)

1/2

+ 3)

3*(0.3 (P)

1/2

+ 4)

1/2

+ 4)

3*(0.4 (P)

1/2

+ 6)

3*(0.6 (P)

1/2

+ 8)

3*(0.6 (P)

1/2

+ 8)

1/2

+ 14)

1 : 1250
1 : 1440
1 : 2000
1 : 2500
1 : 2880
1 : 5000

3 *(0.3 (P)

3 *(1.05 (P)

Ak je hodnota krajnej odchýlky prekročená, správa ka-tastra aktualizáciu nevykoná a posúdi, či je
chyba v geometrickom pláne alebo v súbore popisných infor-mácií. Po posúdení neoverí geometrický
plán a vráti ho vyhotoviteľovi, alebo opraví najprv výmeru v popisných informáciách v zmysle § 59
zákona NR SR č.162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k
nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Aktua-lizácia sa
vykoná následne po oprave chyby.
Čl. IV
Evidencia kódu kvality vektorových máp
Kód kvality sa eviduje pre kaţdú parcelu v rámci úda-jov vektorových máp. Vo výmennom formáte
vektoro-vých máp katastra (VGI) sa uvádza za hlavičkou výkresu ako povinný atribút výkresu:



označenie atribútu : KVALITA
obsah atribútu : celé číslo v rozsahu 1 - 4 (napr. KVALITA = 2)

V prípade, ţe atribút nie je uvedený, nie je moţné vyko-návať automatizované kontroly výmer a
aktualizáciu máp.
Čl. V
Evidencia mierky vektorových máp
Mierka mapy sa eviduje pre kaţdú parcelu v rámci ú-dajov vektorových máp.Vo výmennom formáte
vektorových máp katastra (VGI) sa uvádza za hlavičkou výkresu ako povinný atribút výkresu :
označenie atribútu: MIERKA
obsah atribútu: celé číslo s povolenými hodnotami 1000,1440,2000,2880,3600,5000, 7200.
(napr. MIERKA = 2880)
Čl. VI
Kód pôvodu vzniku súradníc podrobných bodov
Menia sa kódy pôvodu vzniku súradníc podrobných bodov (Smernice na prevádzkovanie
automatizovaného informačného systému geodézie, kartografie a katastra, S 74.20.73.84.00, príloha
č.5):
G = 1 – 3, kde hodnota
o 1 - súradnice bodu získané meraním geodetic-kými metódami v S-JTSK

o
o

2 - súradnice bodu získané meraním geodetic-kými metódami v S-JTSK,
transformované do vektorovej nečíselnej mapy
3 - súradnice bodu získané meraním geodetic-kými metódami v miestnej sústave,
transformo-vané do vektorovej nečíselnej mapy

Kód pôvodu vzniku súradníc bodu je nepovinný údaj, ktorý sa do mapy bude dopĺňať automatizovane
pri ak-tualizácii.
Čl. VII
Toto usmernenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2004.
7. Dodatok č . 1 k Pokynom Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky zo dňa
4.júla 2002 číslo OKI-2929/2002 na vypracovanie štvrťročných správ o plnení úloh rezortu
geodézie, kartografie a katastra
V súlade s vydanými Pokynmi Úradu geodézie, karto-grafie a katastra Slovenskej republiky zo dňa
10.2.2003 číslo EO-583/2003 na zostavovanie a predkladanie rezortných štatistických informácií, ktoré
nadobudli účin-nosť dňom 12.júna 2003, Uznesením vlády SR č. 1370 z 18.12.2002 a ďalšími aktmi
riadenia, vydávam k Po-kynom Úradu geodézie, kartografie a katastra Sloven-skej republiky zo dňa
4.júla 2002 číslo OKI-2929/2002 na vypracovanie štvrťročných správ o plnení úloh re- zortu geodézie,
kartografie a katastra tento dodatok:
Čl. I
1. V § 3 ods. 1 na konci prvej vety sa doplňuje text „alebo určených plánom vecných a
ďalších ú-loh.“
2. Odkaz 2/ pod čiarou sa mení text „Pokyny Úradu geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej re-publiky zo dňa 10.2.2003 číslo EO-583/2003 na zostavovanie a
predkladanie rezortných štatistic-kých informácií.“
3. Odkaz 4/ pod čiarou sa doplňuje o text „a Uznesenie vlády SR č. 1370 z 18.12.2002 k návrhu opatrení na zdokonalenie kontraktov medzi ústrednými orgánmi štátnej správy a
podriade-nými organizáciami.“
4. V prílohe č. 1 – „ vzorová osnova“ sa v bodoch 2.3.1, 2.3.2 a 5.1 mení text takto:
2.3.1 „Zápis záznamových listín a iných listín do katastra nehnuteľností“
2.3.2 „Konanie o povolení vkladu a zápis vkla-dových listín do katastra nehnuteľností “
5.1 „Tvorba a obnova máp veľkých mierok “
Čl. II
Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom 26.1.2004.
1. Schválenie novely katastrálneho zákona
Dňom 15. apríla 2004 nadobudol účinnosť zákon č. 173/2004 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon
Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych
a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
2.Vyhlásenie platnosti nových súborov geo-detických informácií a popisných informá-cií
katastra nehnuteľností
Po obnove katastrálneho operátu novým mapovaním bola vyhlásená platnosť nových súborov
geodetických informácií a popisných informácií katastra nehnuteľností takto:

Kraj

Okres Katastrálne

Dátum

územie
Bratislavský Senec

Rovinka intravilán

19.11.
2003

3.Prehľad zmien hraníc a výmer katastrálnych území a obcí v roku 2003 v Slovenskej republike
Zmeny hraníc a výmer katastrálnych území a obcí v roku 2003 v Slovenskej republike vznikli na
základe:
a. nariadenia vlády SR,
b. rozhodnutí krajských úradov o územných zmenách medzi obcami,
c. rozhodnutí správ katastra o zmenách hraníc katas-trálnych území.

KRAJ

Výmera
(ha)

Výmera
(ha)

Okres
k 1.1.2003 k 1.1.2004
Obec (súčasne aj katastrálne územie, ak nová
výmera obce a katastrálneho územia sú zhodné)
Katastrálne územie (ak názov a nová výmera obce
a katastrálneho územia sú rozdielne)
BRATISLAVSKÝ
KRAJ
Malacky
Malacky

2321,2438 2677,7402

Plavecký Štvrtok

2245,7500 2417,6857

Plavecký Štvrtok
Záhorie

2184,8839 2356,8196
28351,0826 27824,2344

Baţantnica

5787,6768 5286,3734

Riadok

3147,3905 3121,8457

Lozorno

4480,0298 4478,4459

TRNAVSKÝ KRAJ
Dunajská Streda
Hviezdoslavov
Mierovo

1056,7150 1054,0174
612,6759

615,3735

Galanta
Galanta
Galanta
Matúškovo
Skalica
Letničie
Letničie

2321,6669 2321,6669
1196,7101 1196,7101
670,1411

670,1411

670,1411

585,4655

Rúbanice
Petrova Ves
Petrova Ves
Primoravské Lúky Radimov

-

84,6756

1463,0973 1463,0973
1463,0973 1296,8537
-

166,2436

1278,2090 1278,2090

Radimov
Záhajné
Unín

1278,2090 1147,6519
-

130,5571

2272,7475 2272,7475
Unín
Sedlište

2272,7475 2131,5750
-

141,1725

NITRIANSKY KRAJ
Levice
Ţemberovce
Dolné Ţemberovce
Horné Ţemberovce

2951,4827 2951,4827
923,0305

923,0305

2028,4522 2028,4424

Nové Zámky
Salka

2631,9231 2606,5976
Salka
Horný chotár

Dubník

2067,9390 2045,1266
563,9841

561,4710

4100,6161 4100,6161
Dubník

4100,6161 3359,6721

Mikulášov dvor

-

193,8955

Veľká Tabuľa

-

547,0485

ŢILINSKÝ KRAJ
Ţilina

8002,8498 8002,8498

Mojšová Lúčka

295,2838

296,8338

Trnové

874,0488

874,0488

BANSKOBYSTRICKÝ
KRAJ
Ţiar nad Hronom
Hliník nad Hronom
Lehôtka pod Brehmi
KOŠICKÝ KRAJ
Košice IV

1133,9214 1132,2395
466,8885

468,5685

Barca

1416,1923 1792,2469

Krásna

2381,9962 2005,9416

Michalovce
Palín

1120,7263 1111,4616

Stretava

765,4914

774,7561

4. Poskytovanie informácií o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách z katastra
nehnuteľností
Správy katastra zapísali do katastra nehnuteľností registre obnovenej evidencie pozemkov,
vyhotovené podľa zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k
pozemkom v znení neskorších predpisov, v nasledujúcich katastrálnych územiach:

Kraj
Okres

Katastrálne územie

Trnavský
Piešťany

Prašník

28.8. 2003

Trenčiansky
Ilava

Prejta

30.9. 2003

Veľké Košecké Podhradie

Dátum

30.10. 2003

Nové Mesto nad Váhom Trenčianske Bohuslavice

30.9. 2003

Povaţská Bystrica

Tŕstie

1.12. 2003

Púchov

Zbora

25.10. 2002

Dolné Kočkovce

2.7. 2003

Visolaje

22.9.2003

Mojtín

15.12. 2003

Horné Kočkovce

29.12. 2003

Trenčianska Teplá

23. 7. 2003

Komárno

Hurbanovo

8.10. 2003

Levice

Pukanec

17.12. 2003

Nitra

Ţitavce

21.8. 2003

Párovské Háje

15.1. 2004

Komoča

19.9. 2003

Chľaba

11.11. 2003

Dedinka

18.12. 2003

Nemčice

25.1. 2004

Šalgovce

25.1. 2004

Neverice

15.12. 2003

Trenčín
Nitriansky

Nové Zámky

Topoľčany
Zlaté Moravce
Ţilinský

Dolný Kubín

Medzibrodie nad Oravou

1.2. 2004

Kňaţia

12.1 2004

Liptovský Mikuláš

Svätý Kríţ

Námestovo

Vaňovka
Oravské Veselé

31.12. 2003
9.12. 2003
2.1. 2004

Turčianske Teplice

Brieštie

Ţilina

Zástranie

30.1. 2004

Banskobystrický
Banská Bystrica

Brusno

12.1. 2004

Banská Štiavnica

Štiavnické Bane

11.8. 2003

Brezno

Drábsko

15.1. 2004

Detva

Detvianska Huta

1.10. 2003

Krupina

Devičie

1.11. 2003

Lučenec

Buzitka

10.9. 2003

Záloţná

10.9. 2003

Kalonda

10.9. 2003

Radzovce

10.9. 2003

Lehôtka

10.9. 2003

Veľké Dravce

22.9. 2003

Belina

22.9. 2003

Mašková

22.9. 2003

Muľka

22.9. 2003

Mýtna

22.9. 2003

Trebeľovce

22.9. 2003

Opatová
Vidiná

Revúca
Ţarnovica

16.12. 2003

28.11. 2003
3.12. 2003

Kotmanová

15.12. 2003

Mučín

22.12. 2003

Ţiar

23.7. 2003

Ţelezné

1.1. 2004

Hronský Beňadik

2.1. 2004

Nová Baňa

2.1. 2004

Ţiar nad Hronom

Vieska pri Ţiari nad Hronom

Prešovský
Humenné

Ptičie

31.10. 2003

Jankovce

31.10. 2003

Hudcovce

30.7. 2003

Nechválova Polianka

28.8. 2003

19.1. 2004

Sopkovce

28.11. 2003

Oľšinkov

25.10 2003

Ňagov

15.12. 2003

Prešov

Ľubovec

17.12. 2003

Sabinov

Tichý Potok

30.9. 2003

Uzovce

31.8. 2003

Ďačov

31.12. 2003

Brezovička

30.11. 2003

Snina

Čukalovce

9.12.2003

Svidník

Kalnište

5.2. 2004

Vranov nad Topľou

Ďurďoš

4.12. 2003

Medzilaborce

Ďapalovce

29.12. 2003

Košický
Veľké Slemence

3.12. 2003

Stráňany

22.1. 2004

Roţňava

Pašková

22.1. 2004

Sobrance

Ostrov

Spišská Nová Ves

Spišské Tomášovce

Trebišov

Malá Bara

15.10. 2003

Stanča

25.11. 2003

Michalovce

17.12. 2003
3.9. 2003

Od uvedeného dátumu poskytujú správy katastra z katastrálneho operátu v uvedených katastrálnych
územiach informácie o bonitovaných pôdnoekologických jednotkách.
5. Vydanie osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti fyzických osôb na overovanie činností
podľa § 6 písm. a) až e) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii.
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej re-publiky vydal osvedčenia o získaní osobitnej
odbornej spôsobilosti na overovanie činností podľa § 6 písm. a) aţ e) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z.
o geodézii a kartografii. nasledujúcim fyzickým osobám:

Evidenčné
číslo
osvedčenia
382/2003
383/2003
384/2003
385/2003
386/2003
387/2003
388/2003

Meno

Dátum
vydania

Ing. Adriana
15.12.2003
Gyuriová
Ing. Róbert Chudý 15.12.2003
Ing. Róbert
15.12.2003
Patvaroš
Ing. Rudolf
3.2.2004
Szombat
Ing. Richard Bariak
3.2.2004
Ing. Dušan Gallovič
3.2.2004
Ing. Ľubica
3.2.2004

389/2004
390/2004
391/2004
392/2004
393/2004
394/2004

Balaţovičová
Ing. Dušan Pánik
Ing. Ľubica
Hudecová,PhD.
Ing. Ladislav Bako
Ing. Mária
Hlivjáková
Ing. Ľubomír
Valkučák
Ing. Tomáš Sabol

16.3.2004
16.3.2004
16.3.2004
18.3.2004
18.3.2004
18.3.2004

6. Doplnenie zoznamu katastrálnych území s povinnou aktualizáciou vektorovej katas-trálnej
mapy s rozlíšením typu mapy

Okres
Bratislavský

Kraj
Katastrálne
územie
Senec
Rovinkaintravilán

Dátum
19.11.2003

Trnavský
Galanta
Trenčiansky

Dolná Streda

Trenčín

Trenčín-časť
Trenčín Juh

16.9.2003

Brezolupy

30.9.2003

Látkovce

30.9.2003

Kočovce (n)

31.7.2003

Podskalie
Prosné
Slopná
Hradec

1.10.2003
1.10.2003
1.10.2003
20.1.2004

Bátovce (n)
Leviceextravilán

13.1.2004

Bánovce nad
Bebravou
Bánovce nad
Bebravou
Nové Mesto nad
Váhom
Povaţská Bystrica
Povaţská Bystrica
Povaţská Bystrica
Prievidza
Nitriansky
Levice
Levice

1.10.2003

23.7.2003

Ţilinský
Medzibrodie
nad Oravou
Kysucké Nové
RudinaMesto
extravilán
Liptovský Mikuláš Galovany
Dolný Kubín

1.2.2004
1.7.2003
19.12.2003

Liptovský Mikuláš Gôtovany
Liptovský Mikuláš Kvačany
Námestovo
Sihelné
Liptovský
Ruţomberok
Michal
Turčianske
Rakša
Teplice
Banskobystrický
Banská Bystrica Brusno
PodkoniceBanská Bystrica
extravilán
Lučenec
Kotmanová
Veľký Krtíš
Veľký Krtíš
Hronský
Ţarnovica
Beňadik
Prešovský
Bardejov
Lascov
Humenné
Baškovce
Humenné
Hrubov
Humenné
Lukačovce
Humenné
Vyšná Sitnica
Humenné
Závadka
Levoča
Jablonov
Medzilaborce
Kalinov
Medzilaborce
Vydraň
Medzilaborce
Zbojné
Hrabová
Snina
Roztokaintravilán
Snina
Osadné
Stará Ľubovňa
Kamienka
Stará Ľubovňa
Pusté Pole
Košický
Michalovce
Palín
Michalovce
Stráňany (n)
Trnava pri
Michalovce
Laborci
Veľké
Michalovce
Kapušany-intr.
Sobrance
Fekišovce
Sobrance
Krčava
Remetské
Sobrance
Hámre (k)

30.1.2004
29.10.2003
1.12.2003
19.12.2003
1.2.2004
12.1.2004
3.11.2003
30.9.2003
27.1.2004
30.12.2003
29.1.2004
30.1.2004
28.11.2003
30.1.2004
31.10.2003
31.10.2003
1.12.2003
22.9.2003
4.2.2004
29.10.2003
22.10.2003
30.1.2004
10.12.2003
23.10.2003
19.12.2003
9.2.2004
19.12.2003
23.12.2003
30.12.2003
3.11.2003
22.12.2003

Sobrance
Trebišov
Trebišov
Trebišov

Tibava
Egreš (n)
Somotorintravilán
Zemplínske
Hradište

1.10.2003
30.6.2003
13.11.2003
5.11.2003

Pouţité skratky:
(n) – nečíselná, (k) – kombinovaná
Od uvedeného dátumu je vyhotoviteľ geometrického plánu povinný predloţiť na overenie správe
katastra dokumentáciu podľa §3 ,94a 103 vyhlášky ÚGKK SR č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva
zákon NR SR o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam, v znení
vyhlášky ÚGKK SR č. 72/1997 Z. z. a č. 533/2001 Z. z.
7. Mapové tituly vydané v rámci edičného plá-nu Úradu geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky na rok 2003
V roku 2003 boli vydané nasledovné mapové tituly:
Základná mapa Slovenskej republiky 1:10 000(obnovené vydanie) v celkovom počte 133 mapových
listov
25-42-23,24; 25-43-21; 26-13-12; 26-23-18; 26-41-04; 27-14-16,17,18,21,22,23; 27-3201,02,03,04,05,06,07, 08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25; 27-34-01,02,03,04,05;
27-41-11,16; 27-42-10; 28-31-09; 34-22-24,25; 34-24-04,05,07,08,09,10,11,
12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25; 34-42-05; 36-14-13; 36-21-13; 36-31-18; 36-33-09; 3641-04,05,09,10,14,15,19,20,24,25; 36-42-01,02,03,
04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21, 22,23,24,25; 37-3304,05,09,10,14,15,19,20,24,25; 37-34-01,02,03,06,07,08,11,12,16,17,21,22; 38-23-14; 44-24-20;
Základná mapa Slovenskej republiky 1:10 000(nezmenené vydanie) v celkovom počte 9 mapových
listov:
25-42-20; 26-13-02; 26-32-07; 35-21-07; 35-34-17; 36-14-16; 44-22-13; 44-24-02,15;
Základná mapa Slovenskej republiky 1 : 25 000 (prvé vydanie) v celkovom počte 8 mapových listov:
37-113; 37-131; 37-132; 37-133; 46-223; 46-224; 46-241; 46-242;
Základná mapa Slovenskej republiky 1 : 50 000 (obnovené vydanie) v celkovom počte 40
mapových listov:
25-41; 25-42; 25-43; 25-44; 26-13; 26-14; 26-21; 26-23; 26-24; 26-31; 26-32; 26-33; 26-34; 26-41; 2642; 26-44; 27-32; 35-12; 35-21; 35-23; 35-24; 36-11; 36-13; 36-14; 36-22; 36-23; 36-24; 36-32; 36-34;
36-42; 36-43; 37-23; 37-31; 37-33; 37-41; 46-21; 46-23; 46-24; 47-11; 47-12;
Základná mapa Slovenskej republiky 1 : 100 000 (obnovené vydanie) v celkovom počte 10
mapových listov:
25-4; 27-1; 27-2; 35-1,25-3; 44-2,4; 45-1; 45-4; 46-1; 46-3; 47-1;
Mapa kladov katastrálnych máp a bodov geodetic-kých základov 1: 50 000(prvé vydanie) v
celkovom počte 7 mapových listov:
27-1; 27-2; 27-3; 27-4; 28-1; 28-3; 38-18. Zmena v zložení Názvoslovnej komisie Úradu geodézie,
kartografie a katastra SR

V súlade s Čl. III Rozhodnutia predsedu Úradu geodé-zie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
z 18. novembra 1996 č. P-3902/1996 o zriadení Názvoslovnej komisie boli za členov Názvoslovnej
komisie ÚGKK SR menovaní: PhDr. Ján Bábik z Ministerstva kultúry Slo-venskej republiky; Róbert
Čeman z vydavateľstva Mapa Slovakia; Mgr. Silvia Jurišová z Ministerstva ţivotného prostredia
Slovenskej republiky - odbor ochrany prírody a krajiny; Ing. Martin Lukeš z firmy Stiefel Eurocart s.r.o;
Ing. Kristína Husáková z Ministerstva ţivotného prostre-dia Slovenskej republiky - sekcia vôd; doc.
RNDr. Eva Mičietová, CSc. z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave – katedra
kartografie, geoin-formatiky a DPZ; Mgr. Iveta Vančová z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra
Slovenskej akadémie vied v Bratislave, Ing. Táňa Paholíková z Ministerstva škol-stva Slovenskej
republiky
Činnosť v komisii ukončila PhDr. Daniela Števčeková. 9. Zloženie Riadiacej skupiny pre kataster
Riadiaca skupina pre kataster nadväzne na Rozhodnutie predsedníčky Úradu geodézie, kartografie a
katastra Slovenskej republiky číslo P–965/2004 zo dňa 2.3.2004, ktorým sa dopĺňa rozhodnutie
predsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky o zriadení Riadiacej skupiny pre
kataster, pracuje od 3.3.2004 v tomto zloţení:
Ing. Peter Vojtko, ÚGKK SR, predseda skupiny,
Ing. Matej Bada, ÚGKK SR, člen,
Ing. Hedviga Májovská, Geodetický a kartografický ústav Bratislava, člen,
JUDr. Štefan Moyzes, Katastrálny úrad v Košiciach, člen,
Ing. Nadeţda Nikšová, ÚGKK SR, člen,
JUDr. Jaroslava Tomašovičová, ÚGKK SR, člen,
Ing. Juraj Vališ, PhD., Výskumný ústav geodézie a kar-tografie v Bratislave, člen,
Ing. Jozef Vlček, Katastrálny ústav v Ţiline, člen,
Ing. Andrej Vojtičko, PhD., ÚGKK SR, člen

