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Vec
Postup pri vyhotovovaní a úradnom overovaní geometrických plánov na obnovu hraníc
pozemkov v súvislých lesných celkoch
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky prijal v uplynulom období
podnet od zhotoviteľov geometrických plánov na nejednotný postup úradných overovateľov pri
overovaní geometrických plánov, ktorých predmetom je obnovenie hraníc pozemkov v súvislých
lesných celkoch. Vzhľadom na skutočnosť, že postup nie je v platných predpisoch jednoznačne
upravený, určujeme ho nasledovne:
Pri vyhotovovaní geometrických plánov na obnovovanie právneho stavu, pričom sa jedná
o lesné pozemky a označenie lomových bodov hraníc v teréne nie je vzhľadom na spôsob
využívania potrebné a zároveň vlastník alebo iná oprávnená osoba (spravidla Lesy SR, š. p.)
označenie hraníc nežiada, sa postupuje primerane v zmysle ustanovení § 6 ods. 6 a § 7 ods. 7,
resp. príloha č. 7 a 22 Smerníc na vyhotovovanie geometrických plánov a vytyčovanie hraníc
pozemkov (O-84.11.13.31.21.00-97) (ďalej len „smernice“):
Geometrický plán možno vyhotoviť bez merania v teréne, t. j. lomové body hraníc
pozemkov nebudú určené v JTSK03. Lomové body hraníc obnovovaných pozemkov sa
určia v S-JTSK. Nakoľko sa meranie nevykonáva, pri úradnom overovaní sa kontrola
podľa § 45 ods. 2 písm. h) vyhlášky ÚGKK SR č. 300/2009 Z. z. v znení vyhlášky 75/2011
Z. z. nevykoná.
Na nové geometrické a polohové určenie obnovovaných pozemkov, t. j. na určenie
lomových bodov ich hraníc v S-JTSK, sa využijú číselné výsledky geodetických prác, ak
sú k dispozícii (pôvodné meračské náčrty, prípadne zápisníky z mapovania alebo
geometrické plány). Ak číselné výsledky nie sú k dispozícii, poloha lomových bodov sa
určí s využitím geometrického a polohového zobrazenia v najvhodnejšom podklade,
spravidla v mape pozemkového katastra.
Prevod zo súradnicového systému podkladu, z ktorého sa lomové body preberajú, do
S-JTSK, resp. do súradníc platnej katastrálnej mapy, sa vykoná vhodným spôsobom, ktorý
určí zhotoviteľ a ktorý je predmetom kontroly autorizovaného geodeta a kartografa.
V technickej správe záznamu podrobného merania zmien, sa okrem iného uvedie aj spôsob
prevodu, resp. výpočtu súradníc v S-JTSK, zoznam súradníc a podklad, z ktorého sa
geometrické určenie prevzalo.
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Novourčené podrobné body budú označené kódom kvality podrobného bodu 3 alebo 4
(podľa triedy presnosti podkladov), ak sa využili číselné výsledky geodetických prác alebo
kódom kvality podrobného bodu 5, ak sa využili nečíselné výsledky.
Nová (obnovená) hranica pozemkov sa v grafickom znázornení doterajšieho stavu
a návrhu zmien (ďalej len „grafické znázornenie“) geometrického plánu a v grafickom
znázornení záznamu podrobného merania zmien vyznačí mapovou značkou „nezreteľná
hranica“, lomové body sa očíslujú (príloha č. 7 alebo 22 smerníc).
V popisovom poli geometrického plánu sa v poli „Nové hranice boli v prírode
stabilizované“ uvedie „neboli stabilizované“.
Vektorový geodetický podklad meraný (VGPmer) sa v tomto prípade neodovzdáva. Ak je
katastrálna mapa spravovaná v elektronickej forme, vektorový geodetický podklad
transformovaný (VGPt) sa odovzdáva bez vrstvy HRPAR (nie sú určené žiadne body
v JTSK03). Nová hranica pozemkov sa označí mapovou značkou „nezreteľná hranica“ –
kresliaci kľúč číslo 15.
Tento postup sa bude používať do vydania nového predpisu na vykonávanie geodetických
a kartografických prác na účely katastra nehnuteľností.
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