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Vec
Nadväznosť OKO, GP a PPÚ - úradné overovanie
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky prijal v uplynulom období
niekoľko podnetov od zhotoviteľov obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním (ďalej len
„obnovy“) a úradných overovateľov týkajúcich sa nadväznosti geometrických plánov a operátu
obvodu projektu pozemkových úprav na výsledky obnovy.
V súvislosti so zistením, že v lokalitách, v ktorých prebieha obnova (výsledky obnovy ešte
nie sú odovzdané alebo ešte nie je vyhlásená platnosť nového operátu), nenadväzujú
vyhotovované geometrické plány na výsledky miestneho prešetrovania a meračských prác v rámci
obnovy, Vás upozorňujeme na ustanovenia § 6 ods. 4 smernice na obnovu katastrálneho operátu
novým mapovaním č. O-84.11.13.31.25.00-17.
Podľa uvedených ustanovení má katastrálny odbor okresného úradu zabezpečiť vydanie
podkladov pre spracovávaný geometrický plán z rozpracovanej obnovy (výsledky miestneho
prešetrovania a meračských prác) zhotoviteľovi geometrického plánu prostredníctvom zhotoviteľa
obnovy. Rovnako je potrebné postupovať aj v prípade spracovania obvodu projektu pozemkových
úprav.
Geometrický plán a rovnako aj výsledný elaborát obvodu projektu pozemkových úprav,
ktorý nenadväzuje na výsledky obnovy nie je možné úradne overiť. Dôvodom vrátenia bez
úradného overenia, v takom prípade, je neprevzatie bodov, ktorých súradnice boli určené
predchádzajúcimi meraniami.. Za body, ktorých súradnice boli určené predchádzajúcimi
meraniami sa považujú aj body ktorých súradnice boli určené pri miestnom prešetrovaní
a meračských prácach pri obnove bez ohľadu na stav prác na obnove.
Pri projekte pozemkových úprav, pri spracovaní výsledného operátu obvodu projektu
pozemkových úprav je potrebné postupovať podľa ustanovení článku 9 ods. 2 písm. a) dočasného
metodického návodu na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav
v rámci operátu obvodu.
Pri vyhotovovaní geometrických plánov je potrebné postupovať podľa ustanovení článku
VI ods. 6 a článku VIII ods. 6 usmernenia Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej
republiky č. USM_UGKK SR_10/2013, zo dňa 19. 04. 2013, ktorým sa ustanovuje obsah a forma
podkladov na aktualizáciu súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností v katastrálnych
územiach, v ktorých je spravovaná nečíselná vektorová katastrálna mapa v znení dodatkov.
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Do pozornosti Vám dávame skutočnosť, že pri obnove majú podrobné body kód kvality
T=1, to znamená, že v prípade potreby opravy takýchto bodov zhotoviteľ geometrického plánu
alebo operátu obvodu projektu pozemkových úprav má postupovať v súčinnosti s katastrálnym
odborom okresného úradu.
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