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Návrh

VYHLÁŠKA
Úradu geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky

z ......... 2015,

ktorou sa ustanovuje obsah katastra nehnuteľností a geodetické a kartografické činnosti na úseku katastra nehnuteľností

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len "úrad") podľa                § 113 písm. a), f) až j) zákona č. .../2015 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon") ustanovuje:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

Spôsob evidovania nehnuteľností a katastrálnych území


Pozemok sa eviduje

	v súbore geodetických informácií,
	v súbore popisných informácií.


Budova sa eviduje

	v súbore geodetických informácií,
	v súbore popisných informácií.


Rozostavaná budova sa eviduje

	v súbore geodetických informácií,
	v súbore popisných informácií.


Byt a nebytový priestor sa eviduje v súbore popisných informácií

Rozostavaný byt a nebytový priestor sa eviduje v súbore popisných informácií

Podzemná stavba sa eviduje

	v súbore geodetických informácií,
	v súbore popisných informácií.


Rozostavaná podzemná stavba sa eviduje

	v súbore geodetických informácií,
	v súbore popisných informácií.

Chránená nehnuteľnosť sa eviduje

	v súbore geodetických informácií,
	v súbore popisných informácií.


Zastavané územie obce sa eviduje

	v súbore geodetických informácií,
	v súbore popisných informácií.


Bonitovaná pôdnoekologická jednotka sa eviduje

Katastrálne územie sa eviduje

	v súbore geodetických informácií (ČUH),
	v súbore popisných informácií.


Rozsah vecného bremena sa eviduje

a) v súbore geodetických informácií,
b) v súbore popisných informácií.


DRUHÁ ČASŤ

Obsah katastrálneho operátu
(podrobné členenie katastrálneho operátu, druhy pozemkov a charakteristika ochrany a využívanie nehnuteľností, obsah listu vlastníctva)

Súbor geodetických informácií

Katastrálna mapa

Číselná mapa katastra

Nečíselná mapa katastra

Vektorová katastrálna mapa s implementovanými číselnými výsledkami z merania

Vektorová katastrálna mapa transformovaná

Súbor prevzatých meraní

Vektorová mapa určeného operátu

Geometrický plán

Záznam podrobného merania zmien

Zoznam súradníc
Ďalšia geodetická dokumentácia

Súbor popisných informácií


Súbor popisných informácií je spravovaný v papierovej podobe a elektronickej podobe a tvoria ho údaje o

a) nehnuteľnostiach

1. pozemkoch,
2. budovách,
3. rozostavaných budovách,
4. bytoch a nebytových priestoroch,
5. rozostavaných bytoch a nebytových priestoroch,
6. podzemných stavbách,
7. rozostavaných podzemných stavbách,

b) vlastníkoch a iných oprávnených osobách,

c) právach k nehnuteľnostiam

1. vlastníckom práve,
2. záložnom práve,
3. vecnom bremene,
4. predkupnom práve,
5. práve vyplývajúcom zo správy majetku štátu, obcí, VÚC,
6. nájomnom práve,

d) sídelných a nesídelných názvoch,

e) chránených územiach a o pamiatkovom fonde.


Údaje o pozemku evidovanom ako parcela registra "C" obsahujú

Údaje o pozemku evidovanom ako parcela registra "E" obsahujú

Druh pozemku

Spôsob využívania pozemku

Údaje o budove obsahujú

Údaje o rozostavanej budove obsahujú

Údaje o byte alebo nebytovom priestore obsahujú

Údaje o rozostavanom byte alebo rozostavanom nebytovom priestore obsahujú
Údaje o podzemnej stavbe obsahujú
Údaje o rozostavanej podzemnej stavbe obsahujú

Údaje o vlastníkoch obsahujú

Údaje o právach k nehnuteľnostiam obsahujú

Údaje o sídelných a nesídelných názvoch obsahujú

Údaje o chránených územiach a o pamiatkovom fonde

List vlastníctva


TRETIA ČASŤ

Geodetické a kartografické činnosti pre kataster, geodetické činnosti pri vedení katastra, vyhotovovanie geometrických plánov, vytyčovanie hraníc pozemkov


Označovanie lomových bodov hraníc pozemkov

Vyhotovovanie geometrického plánu

Operát geometrického plánu

Geometrický plán má tieto časti

Záznam podrobného merania má tieto časti

Elektronické podklady na aktualizáciu súboru geodetických informácií

Vytyčovanie hraníc pozemkov

Výsledný operát z vytyčovania hraníc pozemkov

Geodetické činnosti pri oprave chyby v katastri


ŠTVRTÁ ČASŤ

Kvalitatívne podmienky na vykonávanie geodetických a kartografických činností a náležitosti ich výsledkov 


Meračské práce

Výsledky meračských prác

Výpočet výmer, kvalita výmery

Presnosť meračských prác

Kritériá na posúdenie odchýlky geodetického určenia lomových bodov hraníc pozemkov z pôvodného terestrického merania a určených prostredníctvom aktívnych geodetických základov

Kritériá na posudzovanie rozdielov medzi výmerou pozemku evidovaného ako parcela registra „C“ vypočítanou zo súradníc  lomových bodov hraníc pozemku a výmerou pozemku vedenou v súbore popisných informácií a zásady ich používania pre určovanie výmer pozemkov

PIATA ČASŤ

Autorizačné a úradné overovanie geodetických a kartografických činností na úseku katastra nehnuteľností


Autorizačné overovanie


Výsledky geodetických a kartografických činností na úseku katastra nehnuteľností podliehajúce autorizačnému overeniu

Predmet autorizačného overenia

Úradné overovanie

Výsledky geodetických a kartografických činností na úseku katastra nehnuteľností podliehajúce úradnému overeniu

Predmet úradného overenia


ŠIESTA ČASŤ

Aktualizácia katastrálneho operátu

Aktualizácia súboru popisných informácií

Elektronický podklad na aktualizáciu súboru popisných informácií 

Aktualizácia súboru geodetických informácií

Aktualizácia číselnej vektorovej katastrálnej mapy

Aktualizácia vektorovej katastrálnej mapy s implementovanými číselnými výsledkami merania

Aktualizácia súboru prevzatých meraní

Aktualizácia vektorovej katastrálnej mapy transformovanej


















Prílohy k vyhláške:

	Kód druhu pozemku

Kód spôsobu využívania pozemku
Kód chránenej nehnuteľnosti
Kód právneho vzťahu
Kód umiestnenia pozemku
Kód spoločnej nehnuteľnosti
Kód druhu budovy
Kód umiestnenia budovy
Kód druhu priestoru
Kód druhu nebytového priestoru
Kód účastníka právneho vzťahu
	Kód typu vlastníka
	Kód kvality podrobného bodu

Kritériá na posúdenie odchýlky geodetického určenia lomových bodov hraníc pozemkov z pôvodného terestrického merania a určených prostredníctvom aktívnych geodetických základov
	Kód kvality výmery
	Kritériá na výpočet krajnej odchýlky výmery parcely
Geometrický plán
Záznam podrobného merania zmien
Operát z vytyčovania lomových bodov hraníc pozemkov
	Štruktúra vektorovej katastrálnej mapy (formát VGI)
Štruktúra XML
	Štruktúra vektorového geodetického podkladu



