
Formulár na predkladanie pripomienok členov AZZZ SR v rámci MPK a HSR SR 

 

 

Predkladateľ pripomienok Názov člena AZZZ SR:  Zamestnávateľský zväz geodézie a kartografie 

Pripomienkovaný materiál Návrh na zmenu zákona:   Vyhláška 
Úradu geodézie, kartografie a katastra 
Slovenskej republiky ( ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 461/2009...) 

Poradové 
číslo 

pripomienky 

Typ  
pripomienky 

Priradenie 
k novelizačnému 

bodu (NB), 
ktorého sa týka 

Priradenie 
k ustanoveniu, 
ktorého sa týka 

Obsah / text 
Pripomienky 

Odôvodnenie pripomienky 

Pripomienka 
č. 1  

Zásadná  § 1 ods. 3 na 
konci sa pripája 
veta  
 

Navrhujeme upraviť znenie odseku 
(vety):  „Ak z dôvodu nižšej 
absolútnej presnosti 
zobrazovaného obsahu nie je 
účelné do číselnej alebo nečíselnej 
vektorovej katastrálnej mapy 
priamo zapracovávať číselné 
výsledky meraní, dopĺňa číselnú 
alebo nečíselnú vektorovú 
katastrálnu mapu súbor 
prevzatých meraní obsahujúci 
všetky číselné výsledky meraní s 
kódom kvality 1 a 2 podľa prílohy 
č.12, zapísaných do platného stavu 
katastra (ďalej len „súbor 

1. Aj mnohé číselné mapy vykazujú 
nižšiu presnosť zobrazovaného obsahu 
a teda nie je účelné do nich priamo 
zapracovávať číselné výsledky meraní. 
2. Ak by boli do  "súboru prevzatých 
meraní" zahrnuté aj merania nižšej 
presnosti  s kódom kvality 3, 4 a 5 
podľa prílohy č.12, výsledný súbor 
prevzatých meraní  by vzhľadom na 
jeho nehomogénnosť,  týkajúcu sa 
presnosti v polohovom určení 
nehnuteľností,  nebol vhodný na 
ďalšie spracovanie v konaní o obnove 
katastrálneho operátu novým 
mapovaním. Veľká časť prostriedkov 



prevzatých meraní“).“. štátu i súkromných osôb vynaložených 
na aktualizáciu katastrálneho operátu, 
by tak bola použitá neefektívne. 

Pripomienka 
č. 2 

Zásadná  § 50 ods.2, písm. 
c) 

 
 

Navrhujeme upraviť znenie:   
 c) vektorových geodetických 
podkladov podľa § 1 ods. 3 pre 
aktualizáciu súboru prevzatých 
meraní a pre aktualizáciu číselnej 
alebo nečíselnej vektorovej 
katastrálnej mapy  

Aj mnohé číselné mapy vykazujú nižšiu 
presnosť zobrazovaného obsahu a 
teda nie je účelné do nich priamo 
zapracovávať číselné výsledky meraní. 

Pripomienka 
č. 3 

Zásadná  § 55a ods.2 
 
 

Navrhujeme upraviť znenie 
odseku:  Poloha bodov uvedených 
v odseku 1 sa overí ako pri 
identických bodoch. Novourčené 
súradnice sa porovnajú so skôr 
určenými súradnicami v S-JTSK. Ak 
vyhovujú kritériu uvedenému v § 
56 ods. 6, považujeme ich za 
identické a ich čísla a súradnice 
určíme nanovo meraním. V 
prípade, že to nie je možné, ich 
preurčíme pomocou lokálnej 
transformácie (posunu) a len v 
prípade, že ich nemožno zmerať,  
preberieme ich z pôvodného 
záznamu merania.  Ak nevyhovujú 
kritériu uvedenému v § 56 ods. 6, 
nepoužijú sa pre nadväzujúcu 
zmenu a táto skutočnosť sa uvedie 
v zázname podrobného merania 
zmien.“. 
 

Návrh zdôvodňujeme tak ako body 
vyššie, dopĺňame, že Vyhláška 
461/2009 stanovuje charakteristiku 
presnosti  meraných bodov 
mxy=0,08m, ktorá zásadne mení 
nároky na odovzdávané merania. 
Pôvodné znenie odseku by v praxi 
umožňovalo odovzdávanie a 
preberanie geometricky a polohovo 
nesprávne určených nehnuteľností, 
napr. by nebola dodržaná 
chatakteristika presnosti  md (§59, 
ods.4), čím by bola spochybnená jedna 
zo základných úloh katastra 
nehnuteľností.   



 

Pripomienka 
č. 4 

Zásadná  § 58a  
doplniť ods.4 

 
 

Navrhujeme nový odsek:   

(4) Ak sa podľa § 1 ods. 3 na 
základe údajov priamo meraných 
a transformovaných základnou 
transformáciou zapracúvajú 
číselné výsledky meraní do súboru 
prevzatých meraní, postupuje sa 
podľa § 55a. Súčasne sa 
z vektorového geodetického 
podkladu podľa § 50 ods. 2 písm. 
c) aktualizuje číselná vektorová 
katastrálna mapa tak, aby 
vykonaná zmena mala nadväznosť 
na doterajší stav mapy, pričom 
upravené merané údaje pre 
skonštruovanie zmeny do 
nečíselnej vektorovej katastrálnej 
mapy sú obsahom príslušného 
vektorového geodetického 
podkladu. 
 

Návrh zdôvodňujeme tak ako body 
vyššie, dopĺňame, že  aj mnohé číselné 
mapy vykazujú nižšiu presnosť 
zobrazovaného obsahu a teda nie je 
účelné do nich priamo zapracovávať 
číselné výsledky meraní .   


