
U s m e r n e n i e  

Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. USM_UGKK SR_6/2019, 

zo dňa 10. 05. 2019, ktorým sa ustanovuje postup pri úradnom overovaní častí operátu 

geometrického plánu v elektronickej podobe. 

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

 

Čl. I 

Účelom usmernenia je ustanoviť jednotný postup pri úradnom overovaní častí 

operátu geometrického plánu v elektronickej podobe. Podľa osobitného predpisu
1
) tvorí 

operát geometrického plánu aj geometrický plán vo formáte PDF (ďalej len „súbor GP“) 

a  záznam podrobného merania zmien vo formáte PDF (ďalej len „súbor ZPMZ“).  

 

Čl. II 

Tvorba súboru GP a súboru ZPMZ autorizačným geodetom 

 

(1) Súbor GP sa vytvorí spojením jednotlivých častí a to popisné pole, grafické 

znázornenie, výkaz výmer parciel a dielov do jedného súboru v rovnakom poradí, 

v akom je spojený geometrický plán v listinnej podobe. Následne sa súbor GP napr. 

použitím funkcie „Tlač do súboru“ alebo funkciou „Uložiť ako“ uloží vo formáte PDF. 

Súbor GP neobsahuje doložku o autorizačnom overení. 

 

(2) Súbor ZPMZ sa vytvorí spojením jednotlivých častí  a to popisné pole, grafické 

znázornenie a technická správa do jedného súboru v rovnakom poradí, v akom je 

spojený záznam podrobného merania zmien v listinnej podobe. Následne sa súbor 

ZPMZ použitím napr. funkcie „Tlač do súboru“ alebo funkciou „Uložiť ako“ uloží vo 

formáte PDF. Súbor ZPMZ neobsahuje doložku o autorizačnom overení. 

 

(3) Na spojenie jednotlivých častí do jedného súboru možno použiť voľne dostupné 

programové vybavenie. Pri spájaní jednotlivých častí musí byť popisné pole 

umiestnené na prvej a samostatnej strane formátu A4. Uvedené platí pre súbor GP 

aj pre súbor ZPMZ. 

 

(4) Na uloženie súboru GP a súboru ZPMZ do formátu PDF  možno použiť voľne dostupné 

programové vybavenie, pričom formát PDF musí spĺňať podmienky stanovené 

osobitným predpisom.
2
) Je neprípustné vytvárať súbor GP a súbor ZPMZ 

skenovaním týchto dokumentov v listinnej podobe.
2
) 

                                                           
1
)§ 50 ods. 1 písm. d) vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., 

ktorou sa vykonáva 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
) § 18 a § 57a Výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné 

systémy verejnej správy  



 

(5) Súbor GP a súbor ZPMZ sa označuje: 

 

„GP_XY9999.PDF“, resp. „GP_XY99999.PDF“ pre GP, 

„ZPMZ_XY9999.PDF“, resp. „ZPMZ_XY99999.PDF“ pre ZPMZ, 

kde „XY“ je dvojpísmenová skratka katastrálneho územia a „9999“ je číslo ZPMZ, 

resp. „99999“ je číslo ZPMZ v katastrálnom území, kde číslo ZPMZ prekročilo číslo 

„9999“. 

 

Čl. III 

Úradné overenie súboru GP a súboru ZPMZ 

 

(1) Pod úradným overením súboru GP sa rozumie umiestnenie vizuálneho elektronického 

podpisu v súbore GP prostredníctvom mandátneho certifikátu bezprostredne po 

úradnom overení geometrického plánu v listinnej podobe. 

(2) Pod úradným overením  súboru ZPMZ sa rozumie umiestnenie vizuálneho 

elektronického podpisu v súbore ZPMZ prostredníctvom mandátneho certifikátu 

bezprostredne po úradnom overení záznamu podrobného merania zmien v listinnej 

podobe.  

(3) Na úradné overenie súboru GP a súboru ZPMZ sa využije modul „Geometrický plán 

a ZPMZ“ služby ELODO bez doručovania.  

(4) Úradné overenie súboru GP a súboru ZPMZ môže vykonať len zamestnanec, ktorý je 

držiteľom oprávnenia č. 1104 prislúchajúceho „Zamestnancovi oprávnenému úradne 

overovať výsledky vybraných geodetických a kartografických činností“.
3
) 

(5) Pri úradnom overovaní súboru GP a súboru ZPMZ sa kontroluje ich vzájomný súlad 

s jednotlivými časťami operátu geometrického plánu.
4
) 

(6) Pri úradnom overovaní súboru GP a súboru ZPMZ sa postupuje podľa prílohy č.1 tohto 

usmernenia. 

 

Čl. IV 

Použitie súboru GP a súboru ZPMZ 

(1) Súbor GP a súbor ZPMZ predložený zhotoviteľom na úradné overenie uloží okresný 

úrad do priečinka K:\DATA\PDF\. 

                                                           
3
) Zoznam oprávnení podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na 

vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

4
) § 45 ods. 2 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z. z., ktorou sa 

vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení 

neskorších predpisov. 



(2) Pre potreby katastra sa používa len úradne overený súbor GP a úradne overený súbor 

ZPMZ uložený a podpísaný v službe ELODO. 

(3) Ak sa dodatočne preukáže, že autorizačne overený a úradne overený geometrický plán 

bol overený v rozpore so všeobecne záväznými predpismi (napr. na základe protokolu 

katastrálnej inšpekcie), úradne overený súbor GP a úradne overený súbor ZPMZ sa 

v službe ELODO stornuje. 

 

Čl. V 

Účinnosť 

Toto usmernenie nadobúda účinnosť 20. mája 2019. 

 

 

 

 

 

Ing. Mária Frindrichová v. r. 

predsedníčka 

 


