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Vec: Žiadosť o stanovisko  - odpoveď  
 

 
Dňa 24. 07. 2008 nám bol e-mailom doručený Váš list evidovaný pod číslom OGK-

6459/2008  v ktorom nás žiadate o výklad  § 11 ods. 7 Smernice na meranie a vykonávanie 
zmien v súbore geodetických informácií katastra nehnuteľností (ďalej len „smernice“). 
Taktiež nás žiadate a o vyjadrenie, či je potrebné uvádzať kódu druhu stavby v prípade 
vyhotovenia geometrického plánu (ďalej len „GP“) na duplicitné vlastníctvo pozemkov, 
pričom stavba nie je predmetom riešenia GP a je evidovaná na inom liste vlastníctva, ako je 
evidovaná stavba. K uvedenému zaujímame nasledovné stanovisko. 

Merané kontrolné omerné miery sa v zmysle § 11 ods. 7 smernice uvádzajú pri nových 
hraniciach, ako aj pri doterajších hraniciach na ktorých sú vyznačené nové podrobné body. 
V prípade, ak sú v rámci riešených parciel GP v doterajšom stave súboru geodetických 
informácií katastra nehnuteľností zobrazené hranice druhov pozemkov (vrstva ZAPPAR), je 
potrebné v rámci spracovania vektorového geodetického podkladu vytvoriť (vypočítať) 
priesečníky novej hranice s týmito hranicami druhov pozemkov, aj keď nie sú predmetom 
merania. Ide o špecifický prípad  vzniku nového podrobného bodu na novej hranici, ktorý 
vznikne výpočtom (priesečník priamok), preto kontrolnú omernú mieru „– n. m.– “ na hranici 
doterajšieho stavu nie je potrebné uvádzať. 

Zápis kódu druhu stavby v prípade riešenia GP na duplicitného vlastníctva k pozemku, 
na ktorom je evidovaná stavba (na inom LV ako je pozemok) nie je potrebné vo výkaze 
výmer GP uvádzať. Ako doplňujúci údaj je však potrebné uviesť upresňujúcu poznámku 
o evidovaní stavby.  
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