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Návrh

VYHLÁŠKA
Úradu geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky

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

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu katastra nehnuteľností a o geodetických a kartografických činnostiach na úseku katastra nehnuteľností

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len "úrad") podľa                § 114 písm. a) až c), f) až j) zákona č. .../2015 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon") ustanovuje:

§ 1
Predmet úpravy

Touto vyhláškou sa ustanovujú

	podrobnosti o obsahu katastra, členení katastrálneho operátu, druhoch pozemkov, charakteristike ochrany a využívaní nehnuteľností, o spôsobe evidencie katastrálnych území a nehnuteľností,
	podrobnosti o forme a náležitostiach výstupov a odpisov z katastra, ako aj o poskytovaní iných údajov,

druh a výška úhrady za údaje a služby,
	podrobnosti o geodetických a kartografických činnostiach na úseku katastra nehnuteľností, o úradnom a autorizačnom overení geodetických a kartografických činností, o kvalitatívnych podmienkach na ich vykonávanie a náležitostiach ich výsledkov,
	spôsob aktualizácie vektorových máp,
spôsob označenia lomových bodov hraníc pozemkov,
podrobnosti o kritériách 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.

§ 2
Obsah katastra

Rozhodnutie, či ide o predmet katastra podľa § 4 zákona alebo rozhodnutie, či ide o obsah katastra podľa § 5 zákona obsahuje

	označenie správneho orgánu, ktorý rozhodnutie vydal,

označenie nehnuteľnosti podľa § 26 zákona,
výrok,
odôvodnenie,
dátum vydania rozhodnutia,
meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá rozhodnutie vydala. 

§ 3
Súbor geodetických informácií

	Katastrálna mapa sa tvorí a aktualizuje ako vektorová katastrálna mapa v elektronickej podobe. 


	Vektorizácia mapy je prevod mapy do elektronickej podoby, v ktorej je každý prvok mapy zobrazený pomocou súradníc a atribútov veľkosti a smeru. 


	Vektorová katastrálna mapa sa preberá do katastra pri 

 
	vyhlásení platnosti obnoveného katastrálneho operátu pri obnove katastrálneho operátu novým mapovaním, 

vyhlásení platnosti vektorovej katastrálnej mapy v obvode projektu pozemkových úprav vykonaním záznamu po schválení vykonania projektu pozemkových úprav, 
vyhlásení platnosti vektorovej katastrálnej mapy pri spracúvaní registra obnovenej evidencie pozemkov, 
skončení obnovy katastrálneho operátu prepracovaním katastrálnej mapy. 
 
	Vektorová katastrálna mapa sa po prevzatí do katastra stáva katastrálnou mapou v elektronickej podobe. Predchádzajúca katastrálna mapa sa stáva neplatnou. Neplatnosť vyznačí okresný úrad na všetkých mapových listoch predchádzajúcej katastrálnej mapy v listinnej podobe alebo vo všetkých súboroch predchádzajúcej katastrálnej mapy v elektronickej podobe. 


	Prevzatie vektorovej katastrálnej mapy do katastra sa zverejňuje prostredníctvom webového sídla úradu. 

 
§ 4 

	Vektorová mapa určeného operátu sa do katastra preberá zápisom rozhodnutia o schválení registra obnovenej evidencie pozemkov. 


	V katastrálnom území s prevzatou vektorovou mapou určeného operátu sa priebežne aktualizuje súbor geodetických informácií v elektronickej podobe. 


	Prevzatie vektorovej mapy určeného operátu do katastra sa zverejňuje prostredníctvom webového sídla úradu. 


§ 5 

Elektronické podklady na aktualizáciu katastrálneho operátu tvorí

	vektorový geodetický podklad slúžiaci na aktualizáciu vektorovej katastrálnej mapy, 

vektorový geodetický podklad slúžiaci na aktualizáciu súboru prevzatých meraní,
vektorový geodetický podklad slúžiaci na aktualizáciu vektorovej mapy určeného operátu,
elektronický podklad na aktualizáciu súboru popisných informácií.
§ 6
Operát geometrického plánu
 
	Geometrický plán tvorí popisové pole, grafické znázornenie doterajšieho stavu nehnuteľností a návrh zmien, výkaz výmer parciel a dielov parciel. Časti geometrického plánu musia byť spolu spojené spôsobom, ktorý vylučuje dodatočnú výmenu jednotlivých listov, alebo častí. Vzory častí geometrického plánu sú uvedené v prílohách.


	Grafické znázornenie doterajšieho stavu nehnuteľností a návrh zmien obsahuje	


	zobrazenie doterajšieho stavu podľa katastrálnej mapy tenkou plnou čiernou čiarou,
	zobrazenie nového stavu tenkou plnou červenou čiarou, 
	zobrazenie neplatných údajov prečiarknutím.


	Ak je grafické znázornenie doterajšieho stavu nehnuteľností a návrh zmien väčších rozmerov ako formát A4, poskladá sa do formátu A4 s popisným poľom na vrchnej strane.


	Výkaz výmer obsahuje "Doterajší stav", "Zmeny" a "Nový stav".


	Pri zostavovaní výkazu výmer sa vychádza z doterajšieho právneho stavu riešených nehnuteľností. Ak práva k nehnuteľnostiam dotknuté zmenou nie sú zapísané v liste vlastníctva, je potrebné vykonať identifikáciu parciel a určiť práva k zodpovedajúcim nehnuteľnostiam.


	Záznam podrobného merania zmien tvorí popisové pole, grafické znázornenie doterajšieho stavu nehnuteľností a návrh zmien a technická správa. Vzory častí záznamu podrobného merania zmien sú uvedené v prílohe č 17.


	Zjednodušený operát geometrického plánu je operát geometrického plánu vyhotovený pre špecifické účely; obsahuje vybrané časti operátu geometrického plánu spravidla záznam podrobného merania zmien a elektronické podklady na aktualizáciu  katastrálneho operátu.


§ 7
Podklady na vyhotovovanie geometrického plánu  

Záväznými podkladmi na vyhotovenie geometrického plánu sú údaje súboru geodetických informácií a súboru popisných informácií. Ďalšími podkladmi sú

	údaje z pozemkovej knihy, zo železničnej knihy a z ich operátov a údaje bývalého pozemkového katastra,

údaje z verejných alebo iných listín potvrdzujúcich práva k nehnuteľnostiam, ak tieto ešte nie sú zapísané do listu vlastníctva,
dokumentácia geodetických prác, ktorá tvorí súčasť dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby,
údaje o bodoch geodetických základov.

	Ak existuje viac využiteľných podkladov, na vyhotovovanie geometrických plánov sa prednostne použijú podklady s vyššou meračskou hodnotou. Pri pochybnostiach o vhodnosti podkladov je rozhodujúce stanovisko okresného úradu. 


	Geometrický plán sa vyhotovuje na podklade platných údajov katastra. Ak právo k nehnuteľnosti je uvedené v podkladoch, ktoré nie sú zapísané do katastra, údaje z nich sa použijú súčasne s údajmi katastra. 


	Okresný úrad pridelí na požiadanie parcelné čísla novovytváraných parciel a číslo záznamu podrobného merania zmien.


§ 8
Označovanie lomových bodov hraníc pozemkov  

Trvalým označením lomových bodov hraníc pozemkov vymedzených právami k nehnuteľnostiam, hraníc obcí, hraníc katastrálnych území a hraníc zastavaného územia obce je označenie hraničným znakom.

	Hraničný znak je kamenný medzník, znak z plastu, železobetónový medzník, betónový stĺp alebo železná rúrka vyplnená betónom a spojená so zemou betónom alebo na tvrdých podkladoch zapustený klinec alebo iný vhodný kovový predmet alebo vytesaný kríž na opracovanej ploche.


	Hranice pozemkov, ktoré sú v teréne jednoznačne určené pevnými predmetmi, ako sú rohy múrov, murovaných plotov a stavieb, sa považujú za označené hraničným znakom.


	Hraničný znak sa na hranici pozemku umiestni tak, aby jeho stred bol totožný s lomovým bodom hranice. Ak by hraničný znak prekážal využívaniu pozemku alebo ho nemožno osadiť, vykoná sa nepriame označenie dvojznakmi alebo trvalou podzemnou značkou.


	Lomové body hraníc pozemkov, ktoré sú bezprostredne ohrozené stavebnou činnosťou, sa počas výstavby označia dočasným spôsobom.


	Hraničný znak hranice pozemku, ktorá sa končí na štátnej hranici, sa umiestni pred štátnou hranicou vo vzdialenosti ustanovenej príslušnou medzinárodnou zmluvou.


	Hranicu obce netreba označiť, ak je už označená ako hranica pozemku.


§ 9

	Ďalšiu geodetickú dokumentáciu tvorí najmä 

 
	súbor lomových bodov hraníc katastrálnych území, 

meračské náčrty, 
výsledný operát z vytýčenia hraníc pozemkov, 
údaje o podrobných geodetických bodoch. 
 
	Súbor lomových bodov hranice katastrálneho územia tvorí zoznam súradníc všetkých lomových bodov určujúcich priebeh hranice katastrálneho územia. 


	Meračský náčrt je grafické, číselné a popisné vyjadrenie výsledkov podrobného merania a je technickým podkladom na zobrazenie zmien na katastrálnej mape alebo na mape určeného operátu.


§ 10
Elektronické podklady na aktualizáciu súboru geodetických informácií  

	Elektronický podklad na aktualizáciu súboru geodetických informácií obsahuje nové a upravené objekty v súlade s navrhovanou zmenou a pozostáva z vektorového geodetického podkladu v štruktúre podľa prílohy č. 21.


	Súbor geodetických informácií možno aktualizovať vektorovými geodetickými podkladmi


	pre číselnú vektorovú katastrálnu mapu, ktorá sa aktualizuje podľa § 37, ods. 2 (ďalej len „vektorový podklad meraný“), 
	pre číselnú vektorovú katastrálnu mapu, ktorá sa aktualizuje podľa § 37, ods. 3 (ďalej len „vektorový podklad meraný-transformovaný“),
	pre nečíselnú vektorovú katastrálnu mapu, ktorá sa aktualizuje podľa § 39 (ďalej len „vektorový podklad implementovaný“),
	pre nečíselnú vektorovú katastrálnu mapu, ktorá sa aktualizuje podľa § 40 (ďalej len „vektorový podklad transformovaný“),
	pre súbor prevzatých meraní vektorový geodetický podklad podľa písm. a),
	pre mapu určeného operátu (ďalej len „vektorový podklad pre určený operát“).


	Súbor geodetických informácií možno aktualizovať aj z vektorového geodetického podkladu, ktorý je súčasťou operátu vytýčenia hranice pozemkov, ak obsahuje údaje, ktoré neboli geodeticky určené.


	Spôsob označovania súborov vektorových geodetických podkladov je v prílohe č. 22


§ 11
Vektorový podklad meraný

	Všetky body vo vektorovom podklade meranom sú geodeticky určené, majú číslo bodu a kód kvality T=1 až T=3 podľa prílohy č. 13. Ak lomové body doterajších hraníc parciel ešte neboli geodeticky určené, určia sa s kódom kvality bodu T=1, prípadne T=2, t. j. postupom kvalitatívne zodpovedajúcim technológii vytyčovania hranice.


	Novourčeným bodom zameranej zmeny, ktoré nie sú súčasťou pôvodných hraníc, sa pridelí kód kvality T=1. Ak sú novourčované body súčasťou pôvodných hraníc, pridelí sa kód kvality podľa bodu, ktorý má z bodov použitých na výpočet priesečníka nižšiu kvalitu, avšak nie nižšiu ako T=3. 


	Vektorový podklad meraný sa zhotovuje v rozsahu parciel, ktoré sú predmetom nového stavu registra „C“ výkazu výmer. To neplatí, ak sa výmera nového a zmeneného pozemku v katastrálnom území s nečíselnou vektorovou katastrálnou mapou určuje podľa § 94 ods. 8 zákona. V takom prípade vektorový podklad meraný obsahuje len nové oddeľované parcely, ktorých všetky lomové body sa číselne určia. 


	Výmera pozemku vypočítaná z lomových bodov vektorového podkladu meraného slúži na posúdenie súladu výmery parcely vedenej v súbore geodetických informácií s výmerou parcely vedenej v súbore popisných informácií. 

§ 12
Vektorový podklad meraný-transformovaný 

	Vektorový podklad meraný-transformovaný je tvorený úplným obsahom celých nových a zmenených objektov vektorovej číselnej katastrálnej mapy a vrstvou BODY. 


	Obsahom vrstvy BODY sú súradnice nových podrobných bodov, určených prostredníctvom globálnych navigačných satelitných systémov po základnej transformácii. Všetky podrobné body vo vrstve BODY majú kód kvality T=1.


	Súradnice nových podrobných bodov sa transformujú prostredníctvom identických bodov lokálnou transformáciou. Novým podrobným bodom, ktoré

 
	nie sú súčasťou pôvodných hraníc, sa pridelí kód kvality T=3, 

sú súčasťou pôvodných hraníc (matematicky určený priesečník pôvodnej hranice a novej hranice) sa pridelí kód kvality podľa bodu, ktorý má z bodov použitých na výpočet priesečníka najnižšiu kvalitu. 

	Vrstva BODY obsahuje aj identické body s pôvodnými číslami a novourčenými súradnicami. Všetkým bodom vo vrstve BODY sa priradí kód kvality T=1.


§ 13
Vektorový podklad implementovaný

	Vektorový podklad implementovaný je tvorený úplným obsahom celých nových a zmenených objektov nečíselnej vektorovej katastrálnej mapy. 


	Vektorový podklad implementovaný sa zhotovuje v rozsahu parciel, ktoré sú predmetom nového stavu registra „C“ výkazu výmer a okolitých parciel pôvodného stavu mapy, ktoré je potrebné pripojiť na zmenený obsah mapy. Vektorový podklad implementovaný v rozsahu parciel, ktoré sú predmetom nového stavu registra „C“ výkazu výmer má ku všetkým lomovým bodom priradené číslo bodu a kód kvality T=1 až T=3. To neplatí, ak sa výmera nového a zmeneného pozemku v katastrálnom území s nečíselnou vektorovou katastrálnou mapou určuje podľa osobitného predpisu §94 ods. 8 katastrálneho zákona. Body na hraniciach okolitých parciel pôvodného stavu mapy, ktoré ešte neboli číselne určené, majú kód kvality T=5. Ich poloha v mape sa na styku s novými a zmenenými parcelami prispôsobí parcelám nového stavu registra „C“ výkazu výmer. 


	Ak lomové body na hraniciach parciel, ktoré sú predmetom nového stavu registra „C“ výkazu výmer ešte neboli geodeticky určené, určia sa s kódom kvality bodu T=1 alebo T=2, a to postupom kvalitatívne zodpovedajúcim technológii vytyčovania hranice. 


	Výmera pozemku vypočítaná z lomových bodov vo vektorovom podklade implementovanom slúži na posúdenie súladu výmery parcely vedenej v súbore geodetických informácií s výmerou parcely vedenej v súbore popisných informácií. 


§ 14
Vektorový podklad transformovaný

	Vektorový podklad transformovaný je tvorený úplným obsahom celých nových a zmenených objektov nečíselnej vektorovej katastrálnej mapy. 


	Vektorový podklad transformovaný sa zhotovuje v rozsahu parciel, ktoré sú predmetom nového stavu registra „C“ výkazu výmer. Vektorový podklad transformovaný obsahuje nové podrobné body z vektorového podkladu meraného projektované do pôvodného stavu mapy.


	Všetky body vo vektorovom podklade transformovanom sú bez čísla bodu, s kódom kvality bodu T=5.

§ 15

Vektorový podklad pre určený operát

Vektorový podklad pre určený operát sa vyhotovuje v prípade, ak sa zmeny navrhované v geometrickom pláne dotknú parciel evidovaných vo vektorovej mape určeného, operátu.
 
Vektorový podklad pre určený operát obsahuje nový stav vektorovej mapy určeného operátu. Zanikajúca parcela alebo zanikajúca časť parcely sa vytvorí samostatný objekt označený parcelným číslom „0“.

§ 16
Vytyčovanie hraníc pozemkov   

	Podklady na vytyčovanie hraníc pozemkov poskytuje na požiadanie okresný úrad alebo právnická osoba zriadená úradom.


	Okresný úrad pridelí na požiadanie číslo vytyčovacieho náčrtu, prípadne aj čísla bodov podrobného bodového poľa, ak je potrebné takéto body zakladať  s cieľom vytýčenia hranice.


	Ak sa lomové body hranice pozemku originálne určené v S-JTSK vytyčujú s využitím technológie globálnych navigačných satelitných systémov, sa preverí bezprostredné okolie prostredníctvom identických bodov. Vhodnými identickými bodmi sú najbližšie body podrobného polohového bodového poľa, prípadne spoľahlivo preverené podrobné body, ktoré od času originálneho merania nezmenili polohu.


	Ak vykazuje určitá lokalita rozdiel na identických bodoch medzi súradnicami určenými pôvodným terestrickým meraním a súradnicami určenými  technológiou globálnych navigačných satelitných systémov s následnou transformáciou do S-JTSK, je nutné pri vytyčovaní použiť obdobné postupy, ako pri originálnom meraní. 


§ 17
Operát z vytýčenia hraníc pozemkov   

	Všetky uvedené časti operátu z vytýčenia hraníc pozemkov sú spolu pevne spojené.


	Ak sa vytyčovanie hranice pozemku vykonáva pre potrebu vyhotovenia geometrického plánu, vytyčovací náčrt a technická správa sa osobitne nevyhotovuje a vytyčovacie prvky a spôsob vytýčenia sa zaznamenajú priamo do záznamu podrobného merania zmien vyhotoveného pre potreby spracovania predmetného geometrického plánu.


§ 18
Vytyčovací náčrt

	Vytyčovací náčrt obsahuje


	popisové pole,
	grafické znázornenie.


	Popisové pole obsahuje 


	údaje o vyhotoviteľovi, 
	označenie kraja, okresu, obce, katastrálneho územia, 

číslo objednávky, 
	označenie súboru katastrálnej mapy,
	číslo vytyčovacieho náčrtu,
	dátum vyhotovenia, 
spôsob označenia hraníc v prírode,
	údaje o osobe, ktorá autorizačne overila vytyčovací náčrt, dátum autorizačného overenia, odtlačok autorizačnej pečiatky a podpis osoby, ktorá autorizačne overila vytyčovací náčrt,
údaje o osobe, ktorá úradne overila vytyčovací náčrt, dátum úradného overenia, odtlačok úradnej pečiatky a podpis osoby, ktorá úradne overila vytyčovací náčrt.

	Osoba, ktorá autorizačne overí vytyčovací náčrt, v popisovom poli uvedie text „Náležitosťami a presnosťou zodpovedá predpisom“.


	Grafické znázornenie vytyčovacieho náčrtu sa vyhotovuje ako kópia alebo zväčšenina. katastrálnej mapy v mierke, ktorá zaručuje dostatočnú prehľadnosť a čitateľnosť kresby a popisu. Grafické znázornenie obsahuje najmä zobrazenie parciel, ktorých hranice sú predmetom vytýčenia, ako aj zobrazenie okolitých parciel, ďalej zobrazenie použitej vytyčovacej siete a spôsob pripojenia, zobrazenie bodov podrobného polohového bodového poľa, použitých na pripojenie merania, čísla podrobných bodov použitých na vytyčovanie a kontrolné meranie, čísla použitých bodov vytyčovacej siete, čísla všetkých vytyčovaných bodov, vzdialenosti medzi vytyčovanými bodmi, krížové miery, miery použité na vytýčenie lomových bodov a vyznačenie orientácie na sever smerovou ružicou.


	Vzor vytyčovacieho náčrtu je v prílohe č. 18.


§ 19
Údaje o použitých a vytýčených bodoch

Súčasťou operátu vytyčovania hraníc pozemku je aj zoznam súradníc použitých a vytýčených bodov. 

	Lomové body vytyčovanej hranice, ktoré v súbore geodetických informácií nemajú pridelené čísla a určené súradnice v S-JTSK, sa číslujú priebežne v rámci vytyčovacieho náčrtu. Číslovanie bodov v zozname súradníc sa musí zhodovať s číslovaním bodov v ostatných častiach operátu vytýčenia hraníc pozemku.
	Súčasťou údajov o použitých a vytýčených bodoch sú aj


	polárne vytyčovacie prvky, ak sa na vytýčenie lomových bodov hranice pozemku použila polárna metóda, 
	výpočet výmery pozemku, ak sa vytyčuje vlastnícka hranica celého obvodu pozemku, 
	dokumentácia meračských prác (výpočet súradníc meračských bodov, polygónových ťahov a pod.)


§ 20
Protokol o vytýčení hranice pozemku

Protokol o vytýčení hranice pozemku obsahuje

	meno a priezvisko (názov) a adresu (sídlo) vyhotoviteľa, 

číslo objednávky,
dátum vytýčenia hranice pozemku,
meno a priezvisko (názov) a adresu (sídlo) objednávateľa vytýčenia hranice pozemku,
údaje o vytyčovaných hraniciach pozemkov s udaním katastrálneho územia, obce, okresu, kraja a parcelných čísiel predmetných pozemkov,
údaje o použitých podkladoch, podľa ktorých bolo vytýčenie vykonané a stručný popis postupu vytyčovacích prác (pri zložitejšom postupe sa vyhotovuje technická správa),
spôsob označenia lomových bodov vytýčenej hranice pozemku,
vyjadrenie zúčastnených strán, ktoré boli oboznámené s výsledkom vytýčenia hraníc pozemku s uvedením mena, priezviska (názvu), adresy (sídla), práva k pozemku a s ich podpismi,
meno, priezvisko, pečiatka a podpis osoby, ktorá hranicu vytýčila,
dátum, pečiatka a podpis autorizovaného geodeta a kartografa a text "Náležitosťami a presnosťou zodpovedá predpisom",
dátum, pečiatka a podpis úradného overovateľa.

	Súhlas, nesúhlas, alebo pripomienky vlastníkov alebo iných oprávnených osôb s vytýčenými hranicami sa uvedú v protokole o vytýčení hranice pozemku. Do protokolu o vytýčení hranice pozemku sa uvedie aj skutočnosť, že niektorá zo zúčastnených strán odmietla protokol podpísať, príp. sa k vytýčeniu vyjadriť.


§ 21
Technická správa

Samostatná technická správa sa vyhotovuje v prípade, ak postup pri vytýčení nie je možné z priestorových dôvodov popísať v protokole o vytýčení hraníc pozemku.

	V technickej správe je uvedený najmä postup meračských a vytyčovacích prác, použité podklady, spôsob overenia identických bodov, popis lokálnej transformácie a pod..


§ 22
Geodetické činnosti pre pozemkové úpravy


Geodetické činnosti na vyhotovenie a vykonanie projektu pozemkových úprav sú

	určenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav,

účelové mapovanie polohopisu pre projekt pozemkových úprav,
účelové mapovanie výškopisu pre projekt pozemkových úprav,
spracovanie tej časti projektu pozemkových úprav, ktorá je využiteľná na aktualizáciu základnej bázy údajov pre geografický informačný systém,
aktualizácia bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek a mapa hodnoty pozemkov,
vyhotovenie registra pôvodného stavu,
vyhotovenie rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu,
vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc nových pozemkov v teréne v obvode projektu pozemkových úprav,
vyhotovenie rozdeľovacieho plánu vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním,
vyhotovenie mapy projektu pozemkových úprav,
zriaďovanie bodov podrobného polohového bodového poľa.
 
§ 23

	Priebeh hranice obvodu projektu pozemkových úprav sa určí meraním, prípadne vytýčením a následne jej trvalou stabilizáciou, ak je v teréne nezreteľná. Hranica obvodu projektu pozemkových úprav sa zobrazí do máp katastra nehnuteľností.


	Účelové mapovanie polohopisu pre projekt pozemkových úprav predstavuje zameranie skutočného stavu v teréne a zistenie zmien medzi skutočným a evidovaným stavom v katastri nehnuteľností.


	Účelové mapovanie výškopisu pre projekt pozemkových úprav predstavuje zameranie aktuálneho výškopisu.


	Účelové mapovanie polohopisu a výškopisu pre projekt pozemkových úprav je podkladom na aktualizáciu máp bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek, projektovanie spoločných zariadení a opatrení, návrh nových pozemkov a aktualizáciu základnej bázy údajov pre geografický informačný systém.


	Aktualizácia bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek je podkladom na spracovanie mapy hodnoty pozemkov, ktorá slúži ako podklad na stanovenie hodnoty pôvodných pozemkov v registri pôvodného stavu a hodnoty nových pozemkov v registri nového stavu.


	Vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc nových pozemkov v teréne sa vykoná pre


	význačné lomové body hraníc obvodu projektu pozemkových úprav, verejných a spoločných zariadení a opatrení a rozhraničenie poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov,

podrobné lomové body hraníc nových pozemkov.

	Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním je technickým podkladom na vykonanie zmien v katastri nehnuteľností. Formu spracovania rozdeľovacieho plánu určuje okresný úrad.


	Mapa projektu pozemkových úprav predstavuje grafické zobrazenie nového usporiadania územia. Po zápise údajov projektu do katastra nehnuteľností je katastrálnou mapou.

 
§ 24

Dokumentácia projektu pozemkových úprav sa odovzdá okresnému úradu na zápis údajov projektu do katastra nehnuteľností. Dokumentáciu projektu pozemkových úprav tvorí

	rozhodnutie o schválení projektu,

nariadenie vykonania projektu,
rozhodnutie o schválení vykonania projektu,
výsledný elaborát určenia hranice obvodu projektu,
operát registra pôvodného stavu,
operát registra nového stavu,
výsledný elaborát rozdeľovacieho plánu vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním,
elektronická časť projektu, ktorej súčasťou je aj porovnávacie zostavenie údajov registra pôvodného stavu a registra nového stavu,
výsledný elaborát bodov podrobného polohového bodového poľa.
 
§ 25

	Odstránenie chybných a doplnenie chýbajúcich údajov v operáte katastra nehnuteľností zabezpečí okresný úrad na základe žiadosti zhotoviteľa projektu pozemkových úprav alebo správneho orgánu.


	Čísla záznamov podrobného merania zmien, parcelné čísla novovytváraných parciel a čísla pre novozriadené body podrobného polohového bodového poľa prideľuje na požiadanie okresný úrad zhotoviteľovi projektu pozemkových úprav.


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

§ 26
Meračské práce

Predmetom meračských prác je meranie skutočného stavu a zmeny

	hranice katastrálneho územia,

hranice pozemku,
stavby,
hranice chránenej nehnuteľnosti alebo inej skutočnosti a jej ochranného pásma,
	rozsahu vecného bremena.

	Súčasťou meračských prác je meranie podrobných bodov polohového bodového poľa,  ak je to potrebné na zameranie predmetov merania.


	Pred vykonaním meračských prác sa lomové body hraníc podľa § 26 ods. 1 písm a) a b) označia v teréne.


§ 27
Presnosť meračských prác

	Presnosť meračských prác a výsledných súradníc podrobných bodov je stanovená charakteristikami presnosti a kritériami presnosti.


	Charakteristikou presnosti určenia súradníc x, y podrobných bodov je základná stredná súradnicová chyba mxy, určená vzťahom mxy = odmocnina z 0,5 (mx2 + my2), kde mx, my sú základné stredné chyby určenia súradníc x, y.


	Súradnice podrobných bodov sa určia tak, aby charakteristika mxy nepresiahla kritérium uxy = 0,08 m.


	Dosiahnutie stanovenej presnosti sa overuje pomocou


	kontrolných omerných mier alebo kontrolným meraním dĺžok priamych spojníc bodov a ich porovnaním s dĺžkami vypočítanými zo súradníc,
	nezávislého kontrolného merania a výpočtu súradníc výberu bodov a ich porovnaním s prvotne určenými súradnicami, kontrolné meranie sa vykoná s rovnakou alebo vyššou presnosťou.


§ 28

	Identické body sú jednoznačne identifikovateľné podrobné body v teréne a zobrazené na katastrálnej mape, ktoré slúžia na zobrazenie a spojenie výsledku merania s obsahom mapy. Ako identické body možno použiť aj pevné body podrobného polohového bodového poľa.


	Overenie identických bodov v katastrálnom území, v ktorom je spravovaná nečíselná vektorová katastrálna mapa, sa vykoná určením ich vzájomnej polohy alebo odmeraním vzdialenosti identického bodu od najmenej dvoch ďalších bodov, ktoré možno považovať za identické a porovnaním výsledku so zodpovedajúcimi údajmi dokumentovanými v súbore geodetických informácií.


	Na účely aktualizácie číselnej vektorovej katastrálnej mapy sa za identické body vyberú body, ktoré umožňujú určiť polohovú odchýlku Δp medzi polohou bodu určeného pri pôvodnom meraní obsahu mapy a polohou identického bodu určenou meraním pomocou technológie globálnych navigačných satelitných systémov po základnej transformácii. Ako identické body sa prednostne použijú najmä pevné body podrobného polohového bodového poľa, ak z nich bol meraný pôvodný obsah mapy alebo podrobné body, ktoré od času pôvodného merania obsahu mapy nezmenili svoju polohu.


	Polohová odchýlka Δp sa vypočíta zo vzťahu


	                    Δp   =   √Δx2   +   Δy2  

	kde Δx = x1 - x2 a Δy = y1 - y2; kde x1, y1 sú súradnice bodu z pôvodného merania a x2, y2 sú súradnice identického bodu určeného v podmienkach globálnych navigačných satelitných systémov a transformované do S-JTSK prostredníctvom Prevodnej interpolačnej tabuľky.

	Kritérium na posudzovanie súradnicových rozdielov Δx a Δy je Δp; deltap = 0,24 m pre overenie identických bodov s kódom kvality T=3 a T=4.


	Kritérium na posudzovanie súradnicových rozdielov Δx a Δy je Δp; deltap = 0,14 m pre overenie identických bodov s kódom kvality T=1 a T=2, ktoré boli určené podľa osobitného predpisu.


§ 29

	Meračskú sieť tvoria body geodetických základov, body podrobného polohového bodového poľa, pomocné meračské body alebo ich kombinácia. Súradnice pomocných meračských bodov sa určia priamo pomocou globálnych navigačných satelitných systémov.  


	Pomocné meračské body sú body, ktoré dopĺňajú meračskú sieť na hustotu potrebnú na podrobné meranie. Pomocné meračské body sú určujú prostredníctvom globálnych navigačných satelitných systémov, pričom minimálny počet epoch je 120 po dosiahnutí fixovaného riešenia.


	Ak sa na meranie využijú pomocné meračské body určené v inom zázname podrobného merania zmien, táto skutočnosť sa vyznačí v aktuálnom zázname podrobného merania zmien prebratím čísla pôvodného záznamu merania zmien v označení čísla pomocného meračského bodu.


	Ak sa na meranie použije referenčná stanica, umiestni sa na bode Štátnej priestorovej siete alebo na bode podrobného polohového bodového poľa.


§ 30
Výsledky meračských prác

	Záznamy podrobného merania zmien sa číslujú priebežne v každom katastrálnom území v aritmetickom poradí od 1 do 9999.


	Ak bol v katastrálnom území operát katastra obnovený novým mapovaním, pokračuje číslovanie záznamov podrobného merania zmien číslom nasledujúcim za posledným číslom náčrtu z mapovania.


§ 31
Výpočet výmer

	Výmera nového pozemku a pozemku dotknutého zmenou sa vypočíta zo súradníc podrobných lomových bodov hranice pozemku a označí sa kódom kvality výmery podľa prílohy č. 14.

Rozdiel medzi výmerou vedenou v súbore geodetických informácií a výmerou vedenou v súbore popisných informácií sa posudzuje podľa hodnoty krajnej odchýlky vypočítanej zo vzťahu
ump = a . √ P - b, 

kde a, b sú koeficienty zohľadňujúce kód kvality mapy a P je výmera parcely evidovaná v súbore popisných informácií. Koeficienty nadobúdajú hodnoty podľa prílohy č. 15.

	Na posúdenie súladu výmery pozemku vedeného v súbore geodetických informácií s výmerou parcely vedenej v súbore popisných informácií slúži výmera vypočítaná z lomových bodov vo vektorovom podklade meranom.


	Ak sa preukáže, že nie sú splnené podmienky uvedené v odseku 2, okresný úrad vykoná opravu. Pri oprave sa postupuje podľa § 63 zákona.


§ 32
Rozdeľovanie odchýlok vo výmerách

Rozdiel medzi súčtom výmer doterajšieho a nového stavu riešených parciel sa v číselných vektorových katastrálnych mapách s kódom kvality výmery 1 rozdelí tak, aby sa absolútne hodnoty rozdielov vypočítaných výmer a zaokrúhlených výmer nezmenili.

	V nečíselných vektorových katastrálnych mapách, kde sú v súbore popisných informácií evidované výmery a tieto vyhovujú dovoleným odchýlkam, sa výmera novo oddeľovaného pozemku spravidla neopravuje a vzniknutá odchýlka sa priradí k pôvodnému pozemku tak, aby nebola prekročená dovolená odchýlka. 


	V prípade oddeľovania viacerých pozemkov sa odchýlka rozdelí úmerne podľa veľkosti ich výmer. 


	V prípade vyhotovenia geometrického plánu na účely podľa § 95 ods. 4 zákona sa výmery novovzniknutých pozemkov neopravujú.



§ 33
Kritéria na posúdenie odchýlky geodetického určenia pôvodných lomových bodov hraníc pozemkov 

Na posudzovanie možnosti využitia podrobných bodov určených z pôvodného terestrického merania pri meračských prácach slúži kritérium Δp podľa § 28 ods. 5. 

	V prípade nesplnenia polohového kritéria podľa ods. 1 na podrobnom bode, a ak zároveň vektor posunu vykazuje systematický charakter, aktualizuje sa číselná vektorová katastrálna mapa na základe vektorového podkladu podľa § 12.   


§ 34
Autorizačné overovanie výsledkov geodetických činností pre kataster

	Autorizačné overenie podľa § 88 zákona pozostáva z týchto úkonov


	preverenie, či pri vykonávaní geodetických činností pre kataster boli dodržané kvalitatívne podmienky,

preverenie presnosti výsledkov geodetických činností pre kataster,
preverenie, či výsledky geodetických činností pre kataster obsahujú všetky náležitosti,
vyznačenie autorizačného overenia.

	Predmetom preverenia podľa odseku 1 písm. a) je preskúmanie, či


	pri meračských prácach boli dodržané podmienky podľa § 28,

výsledky meračských prác boli spracované v súlade s § 30,
výpočet výmer pozemkov bol vykonaný podľa § 31.

	Predmetom preverenia podľa odseku 1 písm. b) je preskúmanie, či


	bola dodržaná presnosť meračských prác podľa § 27,

boli splnené kritériá podľa § 29 a §33.

	Predmetom preverenia podľa odseku 1 písm. c) je preskúmanie


	či výsledky geodetických činností obsahujú všetky predpísané súčasti podľa § 6 až § 10,

vzájomného súladu všetkých súčastí výsledkov geodetických činností,
súladu východiskových údajov s platnými údajmi katastra,
súladu označenia nových parciel s pridelenými parcelnými číslami,
súladu označenia záznamov podrobného merania zmien s pridelenými číslami,
súladu čísel novourčených bodov podrobného polohového bodového poľa s pridelenými číslami,
elektronické podklady na aktualizáciu katastra majú štruktúru podľa prílohy č. 21.

	Autorizačné overenie sa vyznačí v popisovom poli všetkých prvopisov


	geometrického plánu a záznamu podrobného merania zmien, ak ide o operát geometrického plánu,

časti geometrického plánu alebo časti záznamu podrobného merania zmien, ktoré obsahuje popisové pole, ak ide o zjednodušený operát geometrického plánu,
vytyčovacieho náčrtu a protokolu o vytýčení hraníc pozemkov, ak ide o operát vytýčenia hraníc pozemkov,
záznamu podrobného merania zmien, meračského náčrtu, protokolu o vytýčení nových pozemkov, mapy projektu pozemkových úprav, rozdeľovacieho geometrického plánu a výsledného elaborátu

	zriaďovania bodov podrobného polohového bodového poľa,
	určenia hranice obvodu projektu pozemkových úprav,
	účelového mapovania polohopisu,
	účelového mapovania výškopisu,
	mapy hodnoty pozemkov,
	registra pôvodného stavu,

umiestňovacieho plánu,
	rozdeľovacieho geometrického plánu,

rozdeľovacieho plánu obnovou,
ak ide o pozemkové úpravy,
	technickej správy elaborátu meračských prác a záznamu podrobného merania zmien, ak ide o obnovu katastrálneho operátu.


	Vyznačenie autorizačného overenia pozostáva z


	textu „Autorizačne overené podľa § 88 zákona č. .../2015 Z. z.“,
	mena, priezviska a podpisu osoby podľa § 88 ods. 2 zákona a dátumu autorizačného overenia,

odtlačku autorizačnej pečiatky červenej farby, ak autorizačné overenie vykonáva autorizovaný geodet a kartograf,
odtlačku riadkovej pečiatky organizácie a čísla osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti, ak autorizačné overenie vykonáva zamestnanec rozpočtovej organizácie,
odtlačku pečiatky znalca a čísla osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti, ak autorizačné overenie vykonáva znalec v odbore geodézie a kartografie podľa osobitného predpisu pri vykonávaní znaleckej činnosti.

§ 35
Úradné overenie

	Úradné overenie podľa § 89 zákona pozostáva z týchto úkonov


	preverenie, či všetky prvopisy podľa § 34 ods. 5 sú autorizačne overené,

preverenie, či pri vykonávaní geodetických činností pre kataster boli dodržané kvalitatívne podmienky,
preverenie, či výsledky geodetických činností pre kataster obsahujú všetky náležitosti,
preverenie, či elektronické podklady na aktualizáciu údajov katastra sú použiteľné na aktualizáciu údajov katastra,
vyznačenie úradného overenia.

	Predmetom preverenia podľa odseku 1 písm. a) je preskúmanie, či


	osoba, ktorá vykonala autorizačné overenie môže autorizačne overovať výsledky geodetických činností pre kataster podľa § 88 ods. 3 zákona,

vyznačenie autorizačného overenia je v súlade s § 34 ods. 5 a 6.

	Predmetom preverenia podľa odseku 1 písm. b) je preskúmanie, či pri geodetických činnostiach pre kataster boli dodržané podmienky podľa § 29 až § 33.


	Predmetom preverenia podľa odseku 1 písm. c) je preskúmanie

	či výsledky geodetických činností obsahujú všetky predpísané súčasti podľa § 6 až § 10,

vzájomného súladu všetkých súčastí výsledkov geodetických činností,
súladu východiskových údajov s platnými údajmi katastra,
súladu označenia nových parciel s pridelenými parcelnými číslami,
súladu označenia záznamov podrobného merania zmien s pridelenými číslami.

	Predmetom preverenia podľa odseku 1 písm. d) je vykonanie kontroly prostredníctvom príslušného programového vybavenia.


	Úradné overenie sa vyznačí v popisovom poli všetkých prvopisov


	geometrického plánu a záznamu podrobného merania zmien, ak ide o operát geometrického plánu,

časti geometrického plánu alebo časti záznamu podrobného merania zmien, ktoré obsahuje popisové pole, ak ide o zjednodušený operát geometrického plánu,
vytyčovacieho náčrtu, ak ide o operát z vytýčenia hraníc pozemkov,
záznamu podrobného merania zmien, rozdeľovacieho geometrického plánu a výsledného elaborátu

	určenia hranice obvodu projektu pozemkových úprav,
	registra pôvodného stavu,

umiestňovacieho plánu,
	rozdeľovacieho geometrického plánu,

rozdeľovacieho plánu obnovou,
ak ide o pozemkové úpravy,

	záznamu podrobného merania zmien, ak ide o obnovu katastrálneho operátu.


	Vyznačenie úradného overenia pozostáva z


	textu „Úradne overené podľa § 89 zákona č. XX/2015 Z. z.“,

mena, priezviska a podpisu osoby podľa § 89 ods. 3 zákona a dátumu úradného overenia,
odtlačku okrúhlej pečiatky okresného úradu so štátnym znakom červenej farby.

	Na úradné overenie sa predkladajú


	najmenej štyri vyhotovenia geometrického plánu a jedno vyhotovenie záznamu podrobného merania zmien, ak ide o operát geometrického plánu,

najmenej dve vyhotovenia operátu zjednodušeného geometrického, ak ide o zjednodušený operát geometrického plánu,
najmenej dve vyhotovenia vytyčovacieho náčrtu, ak ide o operát vytýčenia hraníc pozemkov,
najmenej dve vyhotovenia výsledných elaborátov podľa odseku 6 písm. d), ak ide o projekt pozemkových úprav,
jedno vyhotovenie záznamu podrobného merania zmien, ak ide o obnovu katastrálneho operátu,
elektronické podklady na aktualizáciu katastrálneho operátu podľa § 10.
	Jedno vyhotovenie výsledkov geodetických činností pre kataster predložených na úradné overenie sa stáva súčasťou katastrálneho operátu.


	Protokol o zistených nedostatkoch podľa § 98 ods. 4 zákona obsahuje


	označenie okresného úradu,

meno a priezvisko osoby, ak ide o fyzickú osobu alebo názov ak ide o právnickú osobu, ktorá vykonala geodetickú činnosť pre kataster,
meno a priezvisko autorizovaného geodeta,
meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá vykonala úradné overenie,
druh geodetickej činnosti pre kataster,
názov katastrálneho územia,
označenie registra katastrálneho konania a číslo konania,
identifikačné údaje výsledku geodetických činností pre kataster a počet predložených prvopisov,
údaje o správnych poplatkoch,
dátum predloženia na úradné overenie,
dátum vrátenia s úradným overením,
dátumy vrátenia bez úradného overenia a predloženia na opätovné úradné overenie,
výsledky úradného overenia s uvedenými nedostatkami vrátane protokolov o chybách zistených preverením podľa odseku 5.

AKTUALIZÁCIA KATASTRÁLNEHO OPERÁTU

Aktualizácia súboru popisných informácií

§ 36
Elektronický podklad na aktualizáciu súboru popisných informácií

Elektronický podklad na aktualizáciu súboru popisných informácií je výkaz výmer vo výmennom formáte XML (Extensible Markup Language).

	Výkaz výmer vo formáte XML je platný, ak je správne štruktúrovaný a zároveň spĺňa požiadavky XML schémy – XSD (XML Schema Definition). XML schéma je textový súbor, ktorý definuje názov prvku a špecifikuje formát reprezentácie dátového prvku vrátane pravidiel pre overenie a rozsah povolených hodnôt. XML schéma je v prílohe č. 21.


	Súbor výkazu výmer geometrického plánu má označenie: „XY9999.XML“, kde „XY“ je dvojpísmenová skratka katastrálneho územia a „9999“ je číslo príslušného záznamu podrobného merania zmien.


Aktualizácia súboru geodetických informácií

§ 37
Spôsob aktualizácia číselnej vektorovej katastrálnej mapy

	Spôsob aktualizácie číselnej vektorovej katastrálnej mapy závisí od posúdenia odchýlok na identických bodoch. 


	Ak v teréne v bezprostrednom okolí meranej zmeny existujú jednoznačné identické body, ktoré vyhovujú kritériu Δp podľa § 28, ods. 5, aktualizuje sa číselná vektorová katastrálna mapa z vektorového podkladu meraného.


	Ak odchýlky na identických bodoch prekračujú kritérium Δp podľa § 28, ods. 5,  a zároveň vektor posunu na identických bodoch je približne rovnako veľký a orientovaný približne rovnakým smerom, aktualizuje sa číselná vektorová katastrálna mapa z vektorového podkladu meraného-transformovaného podľa § 12. 


	Ak nie je možné jednoznačne určiť identické body, t. j. vlastnícke hranice v najbližšom okolí nie sú vyznačené, alebo nezodpovedajú zobrazeniu v mape, alebo vektory posunu na identických bodoch nemajú systematický charakter, postupuje sa podľa § 63 zákona. 


§ 38
Spôsob aktualizácie nečíselnej vektorovej katastrálnej mapy

	Nečíselné vektorové katastrálne mapy podľa spôsobu aktualizácie sú


	mapy, do ktorých sú číselné výsledky meraní implementované tak, že poloha nových podrobných bodov v mape zodpovedá polohe bodov určenej meraním a pôvodný stav mapy sa na tieto body pripája; mapa obsahuje číselne určené podrobné body s číslami bodov s kódom kvality T=1 až T=3 a podrobné body neurčené číselne bez čísel bodov s kódom kvality bodu T=5,
	mapy, do ktorých sú číselné výsledky meraní preberané tak, že poloha nových podrobných bodov v mape nezodpovedá polohe bodov určenej meraním, pričom tieto body sa do pôvodného stavu mapy projektujú; mapa obsahuje podrobné body neurčené číselne bez čísel bodov s kódom kvality bodu T=5.


	V pochybnostiach o spôsobe aktualizácie nečíselnej vektorovej katastrálnej mapy podľa odsekov 1 a 2 sa postupuje podľa stanoviska úradu.


	Nečíselnú vektorovú katastrálnu mapu aktualizovanú podľa ods. 1 písm. b) dopĺňa súbor prevzatých meraní.


§ 39

Aktualizácia nečíselnej vektorovej katastrálnej mapy s implementovanými číselnými výsledkami merania

	Nečíselná vektorová katastrálna mapa s implementovanými číselnými výsledkami merania (ďalej len „implementovaná mapa“) sa aktualizuje spôsobom podľa § 38 ods. 1, písm. a). z vektorového podkladu implementovaného.


	Súradnice podrobných bodov z predchádzajúcich meraní alebo zo súboru prevzatých meraní, sa využijú pri tvorbe vektorového podkladu implementovaného, ak je splnené kritérium Δp podľa § 28, ods. 5. Body, na ktorých nie je splnené kritérium, sa zrušia, určí sa ich poloha novým meraním a pridelí sa im nové číslo a kód kvality T=1. Body s kódom kvality bodu T=1 nie je možné preurčovať uvedeným spôsobom, ale len v súčinnosti s okresným úradom. 


	Ak dĺžka vypočítaná zo súradníc podrobných bodov sa líši od skutočnej dĺžky o viac ako 0,3 m alebo o viac ako 0,1 m v prípade budovy, je možné preurčiť polohu podrobných lomových bodov s kódom kvality T=3, resp. T=4, aj napriek tomu, že spĺňajú kritérium Δp podľa § 28, ods. 5.  


§ 40
Aktualizácia nečíselnej vektorovej katastrálnej mapy transformovanej

	Nečíselná vektorová katastrálna mapa transformovaná (ďalej len „transformovaná mapa“) sa aktualizuje spôsobom podľa § 38 ods. 1, písm. b). z vektorového podkladu transformovaného.


	Súbor prevzatých meraní obsahuje všetky využiteľné číselné výsledky meraní. Súbor prevzatých meraní tvorí jeden výkres pre príslušné katastrálne územie.


	Súbor prevzatých meraní sa aktualizuje na podklade vektorového podkladu meraného spolu s aktualizáciou transformovanej mapy. 


	Súradnice podrobných bodov z predchádzajúcich meraní alebo zo súboru prevzatých meraní, sa využijú pri tvorbe vektorového podkladu meraného, ak je splnené kritérium Δp podľa § 28, ods. 5. Body, na ktorých nie je splnené kritérium, sa zrušia, určí sa ich poloha novým meraním a pridelí sa im nové číslo a kód kvality T=1. Body s kódom kvality bodu T=1 nie je možné preurčovať uvedeným spôsobom, ale len v súčinnosti s okresným úradom. 


	Ak dĺžka vypočítaná zo súradníc podrobných bodov sa líši od skutočnej dĺžky o viac ako 0,3 m alebo o viac ako 0,1 m v prípade budovy, je možné preurčiť polohu podrobných lomových bodov s kódom kvality T=3, resp. T=4, aj napriek tomu, že spĺňajú kritérium Δp podľa § 28, ods. 5.  


	Aktualizácia súboru prevzatých meraní sa vykonáva aj v prípade, ak do súboru prevzatých meraní ešte nie sú prevzaté všetky číselné výsledky meraní. 


SÚBOR POPISNÝCH INFORMÁCIÍ

§ 41

	Pozemok je označený parcelným číslom, ktoré sa skladá maximálne z päťmiestneho kmeňového čísla a trojmiestneho podlomenia kmeňového čísla. Parcelné číslo tvoria arabské číslice a iné dohodnuté znaky. 


	Označovanie parciel parcelnými číslami sa vykoná v rámci katastrálneho územia v jednom číselnom rade. Parcelné číslo pre pozemok je jedinečné; rovnakým parcelným číslom nemôžu byť označené dva rôzne pozemky v rámci katastrálneho územia. Začiatok číslovania sa volí tak, aby parcelným číslom 1 bola označená významná dominantná nehnuteľnosť. Parcely zobrazujúce nehnuteľnosti líniového tvaru sa označujú číslami nasledujúcimi za posledným číslom nelíniových parciel. 


	Označenie parciel parcelnými číslami v súbore popisných informácií katastra a v súbore geodetických informácií musia byť vo vzájomnom súlade. 


§ 42
Údaje o pozemku evidovaného ako parcela registra "C"

	Údaj o pozemku evidovaného ako parcela registra "C" tvorí


	parcelné číslo,

výmera pozemku; uvádza sa na celé m2, 
	kvalita výmery pozemku podľa prílohy č. 14,
druh pozemku; popis a kód druhu pozemku podľa prílohy č. 1, 
spôsob využívania pozemku; popis a kód spôsobu využívania pozemku podľa prílohy č. 2, 
	druh chránenej nehnuteľnosti; popis a kód druhu chránenej nehnuteľnosti podľa prílohy č. 3,
	veľkosť spoluvlastníckeho podielu; spoluvlastnícky podiel je vyjadrený zlomkom k celku, 
príslušnosť k zastavanému územiu obce; je vyjadrená kódom umiestnenia pozemku podľa prílohy č. 5, 
príslušnosť k bonitovanej pôdnoekologickej jednotke podľa kódu, ktorý charakterizuje jej pôdno-klimatické vlastnosti. 

	Spôsob využívania pozemku nie je viazaný na druh pozemku a vyjadruje účel jeho využívania.


	Pozemok môže byť označený jedným alebo viacerými kódmi druhu chránenej nehnuteľnosti.


	Príslušnosť k bonitovanej pôdnoekologickej jednotke sa v katastri eviduje po zápise rozhodnutia o schválení registra obnovenej evidencie pozemkov a rozhodnutia o schválení projektu pozemkových úprav.


	Iný identifikačný údaj o pozemku tvorí najmä


	číslo listu vlastníctva, ak je pozemok zapísaný na liste vlastníctva,

kód právneho vzťahu podľa prílohy č. 4, 
údaj, či sa na pozemku nachádza budova alebo podzemná stavba,
	kód spoločnej nehnuteľnosti podľa prílohy č. 6, 
	kód príslušnosti k poľnohospodárskej pôde alebo k lesnému pozemku.

§ 43
Údaje o pozemku evidovaného ako parcela registra "E"
 
	Údaj o pozemku evidovaného ako parcela registra "E" tvorí


	parcelné číslo, ktorému je predradený maximálne dvojmiestny kód pôvodného katastrálneho územia, kde sa pozemok pôvodne nachádzal; kód pôvodného katastrálneho územia sa nevyznačuje, ak je pôvodné katastrálne územie rovnaké ako súčasné katastrálne územie, 

výmera pozemku; uvádza sa na celé m2,
druh pozemku; popis a kód druhu pozemku podľa prílohy č. 1,
	veľkosť spoluvlastníckeho podielu; spoluvlastnícky podiel je vyjadrený zlomkom k celku, 
	príslušnosť k zastavanému územiu; je vyjadrená kódom umiestnenia pozemku podľa prílohy č. 5. 

	Iný identifikačný údaj pozemku tvorí najmä


	číslo listu vlastníctva, 
	kód spoločnej nehnuteľnosti podľa prílohy č. 6.

§ 44
Iný identifikačný údaj o budove

Iný identifikačný údaj o budove tvorí najmä

	číslo listu vlastníctva,
	informácia o vlastníckom vzťahu k pozemku pod budovou, ak je vlastnícky vzťah k budove iný ako k pozemku,
	kód druhu chránenej nehnuteľnosti podľa prílohy č. 3,
	kód umiestnenia budovy podľa prílohy č. 8; budova má iba jeden kód umiestnenia budovy, 

kód druhu budovy vyjadrujúci využívanie budovy podľa prílohy č. 7 a popis budovy. 

§ 45
Údaje o rozostavanej budove 

Iný identifikačný údaj o rozostavanej budove tvorí najmä

	číslo listu vlastníctva,
	údaj o vlastníckom vzťahu k pozemku pod rozostavanou budovou, ak je vlastnícky vzťah k rozostavanej budove iný ako k pozemku,
	kód druhu budovy podľa prílohy č. 7, 
	kód umiestnenia rozostavanej budovy podľa prílohy č. 8; rozostavaná budova má iba jeden kód umiestnenia budovy.


§ 46
Údaje o byte a nebytovom priestore, o rozostavanom byte a rozostavanom nebytovom priestore

	Iný identifikačný údaj tvorí najmä


	číslo listu vlastníctva,

kód druhu priestoru podľa prílohy č. 9, 
	kód druhu nebytového priestoru podľa prílohy č.10. 

	Číslo vchodu je alfanumerický text. Tvorí ho názov ulice a orientačné číslo. Ak má budova viac vchodov, v katastri sa eviduje jej hlavný vchod. Ak má budova viac vchodov, ktoré sú vzájomne neprepojené a patria výlučne istej skupine bytov, nebytových priestorov, rozostavaných bytov a rozostavaných nebytových priestorov evidujú sa jednotlivé vchody v katastri a sú súčasťou údajov o byte, nebytovom priestore, rozostavanom byte a rozostavanom nebytovom priestore.


	Ak sa byt, nebytový priestor, rozostavaný byt alebo rozostavaný nebytový priestor nachádza na medzipodlaží za číslo nižšieho podlažia sa uvedie „.5“. Ak sa byt alebo nebytový priestor nachádza v podkroví, za číslo nižšieho podlažia sa uvedie „.9“. 


	Číslo bytu, nebytového priestoru, rozostavaného bytu alebo rozostavaného nebytového priestoru obsahuje kladné čísla a písmená. 


§ 47
Údaje o podzemnej stavbe a rozostavanej podzemnej stavbe 

Iný identifikačný údaj o podzemnej stavbe a rozostavanej podzemnej stavbe tvorí najmä číslo listu vlastníctva.

§ 48
Údaj o cene nehnuteľnosti

Údaj o cene nehnuteľnosti sa zapisuje do katastra na základe 

	rozhodnutia o schválení projektu pozemkových úprav,
	zo zmlúv, 
	verejných listín a iných listín, ak je v nich vyčíslená.


§ 49
Číslo zmeny

Číslo zmeny je číslo katastrálneho konania a predstavuje odkaz na posledný zápis, ktorým bol údaj v katastri zapísaný, zmenený alebo zrušený.

§ 50
                         Údaj o vlastníkoch a iných oprávnených osobách 

Iný údaj o vlastníkovi a inej oprávnenej osoby tvorí najmä

	číslo listu vlastníctva,

poradové číslo spoluvlastníka; určuje poradie zápisu vlastníkov, 
kód typu účastníka právneho vzťahu podľa prílohy č. 11,
korešpondenčná adresa, ak je k dispozícii,
	spoluvlastnícky podiel.

	Údaj o vlastníkovi je aj typ vlastníka podľa prílohy č. 12.


§ 51
Údaje o právach a o iných vzťahoch k nehnuteľnostiam

Údaje o právach a o iných vzťahoch k nehnuteľnostiam tvorí najmä

číslo listu vlastníctva, 
	poradové číslo spoluvlastníka,
	identifikácia objektu ku ktorému sa viaže právo,
	druh verejnej listiny alebo inej listiny.

§ 52
Údaje o sídelných a nesídelných názvoch

	Štandardizované sídelné a nesídelné názvy sa evidujú v katastrálnej mape.


	Prehľad štandardizovaného názvoslovia, evidovaný v súbore popisných informácií obsahuje 


	znenie schváleného sídelného alebo nesídelného názvu,

označenie katastrálnej mapy, v ktorej je názov evidovaný,
označenie okresu a katastrálneho územia.

	Dokumentáciu sídelných a nesídelných geografických názvov tvorí najmä zoznam štandardizovaného názvoslovia.


	Prehľad štandardizovaného názvoslovia môže byť nahradený vektorovou katastrálnou mapou.


§  53
Údaje o chránených územiach a o pamiatkovom fonde

	Chránené časti prírody a krajiny, chránené vodohospodárske oblasti, pamiatkový fond a ich ochranné pásma sa evidujú vyznačením kódu druhu chránenej nehnuteľnosti pri parcele registra C podľa prílohy č. 3.


	Dotknutá nehnuteľnosť sa vyznačí v súbore popisných informácií kódom druhu chránenej nehnuteľnosti.


	Ak ide o budovu, kódom druhu chránenej nehnuteľnosti sa označí aj pozemok, na ktorom je budova postavená.


§ 54
List vlastníctva

	List vlastníctva sa vedie v listinnej podobe a elektronickej podobe.


	V listinnej podobe sa vedú listy vlastníctva, ktorých údaje evidované v elektronickej podobe neboli stotožnené s údajmi v listinnej podobe. 


	Ak listinná podoba listu vlastníctva nie je stotožnená s listom vlastníctva zostaveným z databázy Informačného systému katastra nehnuteľností, súčasne sa so zápisom na pamäťovom médiu počítača aktualizuje aj listinná podoba listu vlastníctva. 



§ 55
Popisná dokumentácia

	Popisná dokumentácia tvorí pomocnú dokumentáciu súboru popisných informácií katastra. 


	Popisnú dokumentáciu tvorí 


	súpis hlásení a listín na zápis zmien v katastri, 
	záznam na ďalšie konanie, 
	zoznam nesúladov druhov pozemkov.


	Súpis hlásení a listín na zápis zmien v katastri sa spravuje automatizovane pre jednotlivé katastrálne územie za obdobie kalendárneho roka. Obsahuje číslo zmeny zápisu verejnej alebo inej listiny do katastra, dátum jej doručenia na zápis, označenie predkladateľa, číslo a druh verejnej listiny a inej listiny. Ak je obsahom verejnej alebo inej listiny zmena týkajúca sa viacerých katastrálnych území, v poznámke sa uvedie názov katastrálneho územia, v ktorom je verejná listina alebo iná listina uložená.


	Do záznamu na ďalšie konanie sa zapisujú zmeny zistené pri vedení katastra nedoložené verejnými listinami alebo inými listinami. Zakladá sa pre jednotlivé katastrálne územie.


§ 56

Katastrálny operát sa spravuje v papierovej podobe alebo v elektronickej podobe.

§ 57
Spôsob evidencie katastrálnych území a nehnuteľností

	Údaje o katastrálnych územiach sú spracované podľa krajov, okresov, obcí a katastrálnych území. Spracúvajú a aktualizujú sa v súčinnosti s orgánmi štatistiky.


	Kód katastrálneho územia je šesťmiestny kód evidovaný v Registri priestorových jednotiek Štatistického úradu Slovenskej republiky.


	Kód obce, v ktorej katastrálne územie leží, je totožné s identifikačným číslom základnej územnej jednotky a tvorí ho šesťmiestny kód v Registri priestorových jednotiek Štatistického úradu Slovenskej republiky.


	Výmeru katastrálneho územia tvorí súčet výmer všetkých parciel registra „C“ príslušného katastrálneho územia. Uvádza sa v m2.


§ 58
	
Katastrálne územie sa eviduje

	v súbore geodetických informácií zobrazením na katastrálnej mape hranicou a v súbore lomových bodov hranice katastrálneho územia,

v súbore popisných informácií údajmi o katastrálnom území.
 
§ 59
 
	Chránená nehnuteľnosť sa eviduje


	v súbore geodetických informácií zobrazením na katastrálnej mape hranicou chránenej nehnuteľnosti a jej názvom a mapovou značkou, prípadne jej názvom,


	v súbore popisných informácií kódom druhu chránenej nehnuteľnosti.

 
	Vyznačením hranice chránenej nehnuteľnosti na katastrálnej mape sa nevytvára samostatná parcela.

 
	Druh chránenej nehnuteľnosti sa v katastri označuje číselným kódom podľa prílohy č. 3.

 
	Kódom druhu chránenej nehnuteľnosti sa v súbore popisných informácií označí každá dotknutá nehnuteľnosť. Ak ide o chránenú budovu, kódom sa označí aj pozemok, na ktorom je budova postavená.

 
§ 60

	Zastavané územie obce sa eviduje 


	v súbore geodetických informácií zobrazením jeho hranice na katastrálnej mape,

v súbore popisných informácií kódom zastavaného územia obce.
 
	Bonitovaná pôdnoekologická jednotka sa eviduje v elektronickej podobe po zápise registra obnovenej evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim alebo po zápise projektu pozemkových úprav.

 
	Rozsah vecného bremena k časti pozemku sa eviduje zobrazením vo vektorovej katastrálnej mape; vyznačením rozsahu vecného bremena sa nevytvára samostatná parcela.


§ 61
Poskytovanie údajov z katastrálneho operátu

	Výstup z katastrálneho operátu obsahuje dátum vyhotovenia, odtlačok úradnej pečiatky okresného úradu so štátnym znakom Slovenskej republiky, meno, priezvisko a podpis zamestnanca vykonávajúce štátnu službu na úseku katastra, ktorý výstup z katastrálneho operátu vyhotovil.


	Odpis z katastrálneho operátu obsahuje dátum vyhotovenia, meno, priezvisko a podpis zamestnanca vykonávajúce štátnu službu na úseku katastra, ktorý odpis z katastrálneho operátu vyhotovil.


	Žiadosť o výstup alebo odpis z katastrálneho operátu možno podať v ústnej, listinnej alebo elektronickej podobe. 


	V žiadosti o výstup z katastrálneho operátu sa uvedie predmet žiadosti, názov obce a katastrálneho územia, identifikácia vlastníka alebo inej oprávnenej osoby, parcelné číslo pozemku evidovaného ako parcela registra „C“ alebo registra „E“, súpisné číslo budovy, prípadne číslo bytu alebo nebytového priestoru, alebo číslo listu vlastníctva. Ak vzniknú nejasnosti, okresný úrad vyzve žiadateľa o doplnenie žiadosti.


	Ak žiadateľ o vyhotovenie výpisu z listu vlastníctva výslovne neuvedie, že chce výpis iba z časti listu vlastníctva, vyhotoví sa úplný výpis.


	Ak technické podmienky neumožňujú okresnému úradu vydať výstup alebo odpis z katastrálneho operátu spravovaného iným okresným úradom, odstúpi žiadosť na vybavenie príslušnému okresnému úradu.


§ 62
	Údaje informatívneho charakteru, ktoré poskytuje právnická osoba zriadená úradom za odplatu, sa poskytujú vo forme tlačových výstupov a odpisov z katastrálneho operátu v elektronickej podobe alebo listinnej podobe podľa stavu spracovania údajov katastrálneho operátu. Tlačový výstup aj odpis z katastrálneho operátu sú označené dátumom, ku ktorému je zobrazený stav katastrálneho operátu aktualizovaný, odtlačkom pečiatky, menom, priezviskom a podpisom zamestnanca právnickej osoby zriadenej úradom.


§ 63

Pri vyhotovovaní výstupov alebo odpisov z katastrálneho operátu nesmie dôjsť k jeho znehodnoteniu.

§ 64
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2016.



























Príloha č. 1 k vyhláške č. .../2015 Z. z.
KÓD DRUHU POZEMKU
Kód
Druh pozemku
2
orná pôda
3
chmeľnica
4
vinica
5
záhrada
6
ovocný sad
7
trvalý trávnatý porast
10
lesný pozemok
11
vodná plocha
13
zastavaná plocha a nádvorie
14
ostatná plocha

Príloha č. 2 k vyhláške č. .../2015 Z. z.
KÓD SPÔSOBU VYUŽÍVANIA POZEMKU
Kód
Spôsob využívania pozemku
1
Pozemok využívaný pre rastlinnú výrobu, na ktorom sa pestujú obilniny, okopaniny, krmoviny, technické plodiny, zelenina a iné poľnohospodárske plodiny alebo pozemok dočasne nevyužívaný pre rastlinnú výrobu
2
Pozemok vysadený chmeľom alebo pozemok vhodný na pestovanie chmeľu, na ktorom bol chmeľ dočasne odstránený
3
Pozemok, na ktorom sa pestuje vinič alebo pozemok vhodný na pestovanie viniča, na ktorom bol vinič dočasne odstránený
4
Pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, okrasná nízka a vysoká zeleň a iné poľnohospodárske plodiny
5
Pozemok v rámci záhradného centra, na ktorom sa pestuje okrasná nízka a vysoká zeleň alebo pozemok dočasne využívaný na výrobu trávnikových kobercov, vianočných stromčekov a inej okrasnej zelene
6
Pozemok súvisle vysadený ovocnými stromami, ovocnými krami a ovocnými sadenicami na jednom mieste, jedným alebo viacerými druhmi
7
Pozemok lúky a pasienku trvalo porastený trávami alebo pozemok dočasne nevyužívaný pre trvalý trávny porast
8
Na pozemku je postavený skleník, japan, parenisko a iné
9
Na pozemku je škôlka pre chmeľové sadivo, viničová škôlka, škôlka pre ovocné, alebo okrasné dreviny, lesná škôlka alebo semenný sad a iné
10
Na pozemku je účelová ochranná poľnohospodárska a ekologická zeleň proti erozívnych opatrení a opatrení na zabezpečenie ekologickej stability územia
11
Vodný tok (prirodzený – rieka, potok; umelý – kanál, náhon a iné)
12
Vodná plocha (jazero, umelá vodná nádrž, odkryté podzemné vody – štrkovisko, bagrovisko a iné)
13
Rybník – umelá vodná nádrž určená na chov rýb vrátane stavieb
14
Močiar
15
Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom
16
Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom
17
Pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným číslom
18
Pozemok, na ktorom je dvor
19
Pozemok, na ktorom je spoločný dvor
20
Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba – železničná, lanová a iná dráha a jej súčasti
21
Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba – diaľnica a rýchlostná komunikácia a jej súčasti
22
Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba – cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti
23
Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba – vzletová, pristávacia a rolovacia dráha letiska a jej súčasti
24
Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba – prístav, plavebný kanál a komora, priehrada a iná ochranná hrádza, závlahová a melioračná sústava a jej súčasti
25
Pozemok, na ktorom je postavená ostatná inžinierska stavba a jej súčasti
26
Pozemok, na ktorom je rozostavaná stavba
27
Pozemok, na ktorom je zrúcanina
28
Pozemok, na ktorom je postavený vstupný portál do podzemnej stavby alebo pivnice
29
Pozemok, na ktorom je okrasná záhrada, uličná a sídlisková zeleň, park a iná funkčná zeleň a lesný pozemok na rekreačné a poľovnícke využívanie
30
Pozemok, na ktorom je ihrisko, štadión, kúpalisko, športová dráha, autokemp, táborisko a iné
31
Pozemok, na ktorom je botanická a zoologická záhrada, skanzen, amfiteáter, pamätník a iné
32
Pozemok, na ktorom je cintorín alebo urnový háj
33
Pozemok, ktorý slúži na ťažbu nerastov a surovín
34
Pozemok, na ktorom je manipulačná a skladová plocha, objekt a stavba slúžiaca lesnému hospodárstvu
35
Pozemok, na ktorom je skládka odpadu
36
Pozemok, ktorý nie je využívaný žiadnym z uvedených spôsobov
37
Pozemok, na ktorom sú skaly, svahy, rokliny, výmole, vysoké medze s krovím alebo kamením a iné plochy, ktoré neposkytujú trvalý úžitok
38
Pozemok s lesným porastom, dočasne bez lesného porastu za účelom obnovy lesa alebo po vykonaní náhodnej ťažby
99
Pozemok využívaný podľa druhu pozemku


Príloha č. 3 k vyhláške č. .../2015 Z. z.
KÓD DRUHU CHRÁNENEJ NEHNUTEĽNOSTI
Kód
Druh chránenej nehnuteľnosti
101
Chránená krajinná oblasť
102
Národný park
103
Chránený areál
104
Prírodná rezervácia (národná prírodná rezervácia)
105
Prírodná pamiatka (národná prírodná pamiatka)
106
Chránený krajinný prvok
107
Ochranné pásmo chráneného územia
108
Chránené vtáčie územie
109
Chránený strom a jeho ochranné pásmo
110
Územie európskeho významu
201
Nehnuteľná kultúrna pamiatka (národná kultúrna pamiatka)
202
Pamiatková rezervácia
203
Pamiatková zóna
204
Ochranné pásmo nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, pamiatkovej rezervácie alebo pamiatkovej zóny
205
Lokalita svetového dedičstva UNESCO
301
Kúpeľné územie
302
Prírodný liečivý zdroj alebo prírodný zdroj minerálnej stolovej vody
303
Ochranné pásmo kúpeľného územia
304
Ochranné pásmo prírodného liečivého zdroja alebo prírodného zdroja minerálnej stolovej vody (I. – III. stupeň)
401
Chránené ložiskové územie
501
Chránená vodohospodárska oblasť
502
Ochranné pásmo vodárenských zdrojov (I. – III. stupeň)
503
Ochranné pásmo vodnej stavby
601
Chránená značka geodetického bodu
602
Ochranné pásmo geodetického bodu
701
Ochranné pásmo letiska a leteckých pozemných zariadení
801
Iná ochrana

Príloha č. 4 k vyhláške č. .../2015 Z. z.
KÓD PRÁVNEHO VZŤAHU
Kód
Právny vzťah
1
Oprávnená držba k pozemku
2
Nájom k pozemku
3
Spoluvlastníctvo k pozemku pod stavbou
4
Vlastník pozemku je vlastníkom stavby postavenej na tomto pozemku
5
Vlastník pozemku nie je vlastníkom stavby postavenej na tomto pozemku
7
Právny vzťah nie je evidovaný v súbore popisných informácií katastra nehnuteľností
9
Duplicitné alebo viacnásobné vlastníctvo k tej istej nehnuteľnosti alebo k jej časti

Príloha č. 5 k vyhláške č. .../2015 Z. z.
KÓD UMIESTNENIA POZEMKU
Kód
Umiestnenie pozemku
1
Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
2
Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce

Príloha č. 6 k vyhláške č. .../2015 Z. z.
KÓD SPOLOČNEJ NEHNUTEĽNOSTI
Kód
Spoločná nehnuteľnosť
1
Pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou
2
Pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou

Príloha č. 7 k vyhláške č. .../2015 Z. z.
KÓD DRUHU BUDOVY
Kód
Druh budovy
1
Priemyselná budova
2
Poľnohospodárska budova
3
Budova železníc a dráh
4
Budova pre správu a údržbu diaľnic a rýchlostných ciest
5
Budova letísk
6
Iná dopravná a telekomunikačná budova (budova prístavu, garáže, kryté parkovisko, budova na rádiové a televízne vysielanie a iné)
7
Samostatne stojaca garáž
8
Budova lesného hospodárstva (horáreň, technická prevádzková stavba a iné)
9
Bytový dom
10
Rodinný dom
11
Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum
12
Budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia
13
Budova ubytovacieho zariadenia
14
Budova obchodu a služieb
15
Administratívna budova
16
Budova pre kultúru a na verejnú zábavu (múzeum, knižnica a galéria)
17
Budova na vykonávanie náboženských aktivít, krematóriá a domy smútku
18
Budova technickej vybavenosti sídla (výmenníková stanica, budova na rozvod energií, čerpacia a prečerpávacia stanica, úpravňa vody, transformačná stanica a rozvodňa, budova vodojemu alebo čistiarne odpadových vôd a iné)
19
Budova pre šport a na rekreačné účely
20
Iná budova
21
Rozostavaná budova
22
Polyfunkčná budova
23
Inžinierska stavba

Príloha č. 8 k vyhláške č. .../2015 Z. z.
KÓD UMIESTNENIA BUDOVY
Kód
Umiestnenie budovy
1
Budova postavená na zemskom povrchu
2
Podzemná stavba

Príloha č. 9 k vyhláške č. .../2015 Z. z.
KÓD DRUHU PRIESTORU
Kód
Druh priestoru
1
Byt
2
Nebytový priestor
3
Rozostavaný byt
4
Rozostavaný nebytový priestor

Príloha č. 10 k vyhláške č. .../2015 Z. z.
KÓD DRUHU NEBYTOVÉHO PRIESTORU
Kód
Druh nebytového priestoru
1
Zariadenie obchodu
2
Garáž
3
Zariadenie verejnej správy a administratívy
4
Zariadenie služieb (výrobné, nevýrobné, opravárenské)
5
Zariadenie školské a výchovné
6
Zariadenie kultúrne a osvetové
7
Zariadenie stravovacie
8
Skladový priestor
9
Zariadenie zdravotníckej a sociálnej starostlivosti
10
Telovýchovné a športové zariadenie
11
Ateliér
12
Iný nebytový priestor

Príloha č. 11 k vyhláške č. .../2015 Z. z.
KÓD ÚČASTNÍKA PRÁVNEHO VZŤAHU
Kód
Účastník právneho vzťahu
1
Vlastník
2
Správca
3
Nájomca
4
Iná oprávnená osoba z práva k nehnuteľnosti


Príloha č. 12 k vyhláške č. .../2015 Z. z.
Kód typu vlastníka
Kód
Popis


0
Vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo sú známe.
1
Správa majetku štátu, kde je vlastníkom Slovenská republika.
2
Správa majetku obce, kde vlastníkom je obec.
3
Vlastník je známy, ale miesto jeho trvalého pobytu alebo sídla nie je známe.
4
Vlastník nie je známy.
5
Evidovaný vlastník, ktorý nemôže do rozhodnutia správneho orgánu s pozemkom nakladať podľa § 12 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva.
6
Poručiteľ, po ktorom sa prihlásil domnelý dedič alebo dedičia (dedičské konanie zatiaľ nebolo začaté alebo skončené)
7

9
Duplicitný vlastník


Príloha č. 13 k vyhláške č. .../2015 Z. z.

KÓD KVALITY PODROBNÉHO BODU
Kód
Kvalita podrobného bodu
1
Číselne určený bod, ktorý vznikol meraním v platnej národnej realizácii súradnicového systému Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej (mxy=0,08 m)
2
Číselne určený bod, ktorý má vyprojektované súradnice v platnej národnej realizácii súradnicového systému Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej (mxy=0,08 m)
3
Číselne určený bod, ktorý vznikol meraním v pôvodnej národnej realizácii súradnicového systému Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej (mxy=0,14 m)
4
Číselne určený bod, ktorý vznikol meraním v pôvodnej národnej realizácii súradnicového systému Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej (mxy=0,26 m)
5
Kartometricky určený bod (mxy bez rozlíšenia)


Príloha č. 14 k vyhláške č. .../2015 Z. z.

KÓD KVALITY VÝMERY
1
výmera pozemku evidovaného vo číselnej vektorovej katastrálnej mape, implementovanej mape, súbore prevzatých meraní určená z podrobných lomových bodov s kódom kvality T=1 až T=4, nepresahujúca dovolenú odchýlku medzi výmerou evidovanou v súbore popisných informácií a v súbore geodetických informácií  (2 m2)
2
výmera pozemku evidovaného v súbore prevzatých meraní alebo implementovanej mape určená z podrobných lomových bodov s kódom kvality T=1 až T=4,  nepresahujúca dovolenú odchýlku medzi výmerou v súbore popisných informácií a v súbore geodetických informácií, (parcela pôvodne evidovaná v  nečíselnej mape s dekadickou mierkou)
3
výmera pozemku evidovaného v súbore prevzatých meraní alebo implementovanej mape určená z podrobných lomových bodov s kódom kvality T=1 až T=4 nepresahujúca dovolenú odchýlku medzi výmerou v súbore popisných informácií a v súbore geodetických informácií, (parcela pôvodne evidovaná nečíselnej mape so siahovou mierkou)

4
výmera pozemku určená z podrobných lomových bodov s kódom kvality T=1 až T=4 presahujúca dovolenú odchýlku medzi výmerou evidovanou v súbore popisných informácií a v súbore geodetických informácií
5
výmera pozemku evidovaná v súbore popisných informácií bez určenia výmery v súbore geodetických informácií


Príloha č. 15 k vyhláške č. .../2015 Z. z.

Kritériá na výpočet krajnej odchýlky výmery parcely

Rozdiel medzi výmerou vedenou v súbore geodetických informácií , ktorá je určená lomovými bodmi s číslami bodov a kódom kvality T<5 a výmerou vedenou v súbore popisných informácií sa posudzuje podľa hodnoty krajnej odchýlky vypočítanej zo vzťahu ump = a . druhá odmocnina z P + b, kde a, b sú koeficienty druh mapy a P je výmera parcely evidovaná v súbore popisných informácií. 
Koeficienty nadobúdajú hodnoty podľa druhu mapy.


Koeficienty v číselnej vektorovej katastrálnej mape s kódom kvality mapy 2  a=0,25 b=0,2 
Koeficienty v transformovanej a implementovanej mape  s dekadickou mierkou  a=0,25 b=2 
Koeficienty v transformovanej a implementovanej mape so siahovou mierkou  a=0,9 b=7 
V číselnej vektorovej katastrálnej mape s kódom kvality mapy 1 rozdiel medzi výmerou evidovanou v súbore popisných informácií a v súbore geodetických informácií nesmie byť väčší ako 2 m2  


Príloha č. 16 k vyhláške č. .../2015 Z. z.

Popisové pole geometrického plánu












Geometrický plán je podkladom na právne úkony, keď údaje doterajšieho stavu výkazu výmer sú zhodné s údajmi platných výpisov z katastra nehnuteľností

Vyhotoviteľ

     

                
Kraj        
           
Okres
          
Obec


Kat.
územie   
Číslo
plánu      
Mapový
list. č.  

GEOMETRICKÝ PLÁN

Vyhotovil
Autorizačne overil
 Úradne overil
 Meno:             
Dňa: 
     
Meno:
 
Dňa:
      
Meno:

Dňa:
Číslo:
Nové hranice boli v prírode označené

Autorizačne overené podľa § 88 zákona č. XX/2015 Z. z.







Pečiatka a podpis
Úradne overené podľa § 89 zákona č.XX/2015 Z. z.




Pečiatka a podpis
Záznam podrobného merania (meračský náčrt)  č.



Súradnice bodov označených číslami a ostatné meračské
údaje sú uložené vo všeobecnej dokumentácii.


  

Výkaz výmer geometrického plánu
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Stav právny je totožný s registrom C KN. 
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Legenda: 
Kód spôsobu využívania:    4 -  Pozemok, na ktorom je dvor
                                           15 -  Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom
Kód druhu stavby:             10 -  Rodinný dom

                                          
          



Grafické znázornenie geometrického plánu
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Príloha č. 17 k vyhláške č. .../2015 Z. z.

Záznam podrobného merania zmien
ZÁZNAM  PODROBNÉHO  MERANIA  ZMIEN
Číslo         
Kraj
                          
Okres
                
Obec
      
Kat.
územie    
Vyhotovil 
   
IČO            

Meral   
Dňa      
Mer.prístroj  
Nové hranice sú označené

Merané pre geometrický plán číslo
            
Číslo zmeny      

Pol.výp.prot.  
Autorizačne overil
Úradne overil
List mapy      
 
Počet nových bodov
PBPP           Podr.
Dňa
    
Meno
  
Dňa
Číslo
Meno
Pridelenie údajov katastrálneho operátu
Čísla parciel   
Čísla PBPP    
Pridelené dňa  






Odtlačok riadkovej pečiatky a podpis
Autorizačne overené podľa § 88 zákona č. XX/2015 Z. z.










Odtlačok pečiatky a podpis
Úradne overené podľa § 89 zákona č.XX/2015 Z. z.









Odtlačok pečiatky a podpis
 



Nový  stav:  



























Nadobúdateľ (objednávateľ) bol oboznámený s priebehom
a označením hraníc novooddeľovaných pozemkov
Dátum  3.4.2013
Podpis                                             


Záznam podrobného merania zmien - technická správa

99 Zoznam súradníc daných bodov

Číslo bodu	   Y		X	 	T
-------------------------------------------------------- 
   1400510232    582659.58  1272497.92		3
   1418970001    582650.31  1272500.93    		3
   1423640005    582652.45  1272507.47    		3
   1400510237    582656.03  1272518.40    		3
   1400510450    582657.57  1272522.73    		3
   1400510266    582673.09  1272517.51    		3
   1400510453    582671.51  1272506.95    		3
   1400510452    582669.49  1272494.42    		3
   1400510454    582665.01  1272514.88    		3
   1400510236    582663.68  1272507.95    		3
   1400001706    582662.82  1272451.28           	3
   1400001776    582665.08  1272466.84           	3 
   1422490066    582685.98  1272464.86                    1 
   1423640005    582652.45  1272507.47 		3

Výpočet súradníc:
Body 5001 a 5002 boli určené GNSS technológiou, pripojením na SK-POS s využitím základnej transformácie dňa 5.4.2013 s prihlasovacím menom xgeodet1

     Číslo bodu	   	Y	     X		T
  1433335001          582663.79   1272433.79      	1      
  1433335002          582675.92   1272505.89   	1

       
 11 Polárna metóda 
   číslo bodu     	 dĺžka 	uhol                   
  1433335002          0            0                	              
  1433335001       73.12        0                	              
---------------------------------------------------
   1400001707     40.53     6.6277g  	Dp =  0,03 m	over.
   1400001706     56.16     4.3776g    	Dp =  0,04 m	over.
   1433338001      6.04    52.9156g  
   1422490066     42.25   374.0850g  	Dp =  0,04 m	over.
   1400510453       4.47   104.1169g  	Dp =  0,07 m	over.
   1400510266     11.92   174.5132g  	Dp =  0,07  m	over.
   1433330001    12.43      87.3036g  	
   1433330002    14.49      65.3796g  	
   1400510236    12.55      99.8083g  	Dp =  0,14  m	over.
   1433335003     20.47     85.9034g  


11 Polárna metóda 
   číslo bodu     	  dĺžka 	  uhol                 
   1433335003            0	     0    		              
   1433335002          20.47     0         	              
---------------------------------------------------
   1433338002       3.88   199.7756g  	              
   1400510454     13.72   351.2803g  	    over.     Dp=  0,17 m                
   1400510237     13.52   306.2836g  	    over.     Dp=  0,13 m               
   1423640005	  3.95   250.3561g  	    over.     Dp=  0,12 m                         

21 Priesečníky priamok
****************************************************
priesečník priamka- priamka - zadanie 1. priamky (2 body)
   číslo bodu                              	Y               X	          T	          Poznámka:
   1433330001                        582663.50   1272505.49         1            Kódy kvality podrobných bodov v   
   1433338001                        582670.84   1272502.62         1            úlohe č. 21 sú uvedené pre 
----------------------------------------------------------------------------             demonštráciu určenia kódu 
			        - zadanie 2. priamky (2 body)              kvality priesečníka.
   číslo bodu                              	Y           	    X          
   1400510453                        582671.51   1272506.95         3       
   1400510452                        582669.49   1272494.42         3 
   priesečník
   1433330003                        582670.81   1272502.63         3              
 ****************************************************
priesečník priamka- priamka - zadanie 1. priamky (2 body)
  číslo bodu                              	Y               X          
   1423640005                        582652.45   1272507.47         3           
   1418970001                        582650.31   1272500.93         3
----------------------------------------------------------------------------
			        - zadanie 2. priamky (2 body)
   číslo bodu                              	Y               X          
   1433330002                        582662.45   1272500.56         1              
   1433338002                        582651.61   1272504.55         1
   priesečník
   1433330004                        582651.51   1272504.59         3	

95  Výpočet  výmer
***********************************
výpočet výmery 211/1
   číslo bodu          	Y           X      	
-------------------------------------------------------
   1400510237    582656.03  1272518.40
   1400510450    582657.57  1272522.73    
   1400510266    582673.09  1272517.51    
   1400510453    582671.51  1272506.95    
   1400510236    582663.68  1272507.95    
   1400510454    582665.01  1272514.88    
   1400510237    582656.03  1272518.40    
-------------------------------------------------------
   výmera = 132 m2
 
**********************************
výpočet výmery 211/2
   číslo bodu          	Y           X      	
-------------------------------------------------------
   1433330003    582670.81  1272502.63
   1433330001    582663.50  1272505.49    
   1433330002    582662.45  1272500.56    
   1433330004    582651.51  1272504.59    
   1423640005    582652.45  1272507.47    
   1400510237    582656.03  1272518.40    
   1400510454    582665.01  1272514.88    
   1400510236    582663.68  1272507.95    
   1400510453    582671.51  1272506.95    
   1433330003    582670.81  1272502.63    
-------------------------------------------------------
   výmera = 180 m2
 
***********************************
výpočet výmery 211/3
   číslo bodu          	Y           X      		
---------------------------------------------------------
   1400510452    582669.49  1272494.42
   1400510232    582659.58  1272497.92     
   1418970001    582650.31  1272500.93      
   1433330004    582651.51  1272504.59      
   1433330002    582662.45  1272500.56     
   1433330001    582663.50  1272505.49      
   1433330003    582670.81  1272502.63      
   1400510452    582669.49  1272494.42      
---------------------------------------------------------
   výmera = 110 m2

Súradnice nových  bodov S-JTSK

číslo bodu          	Y               X		T     
	1    582663.50  1272505.49     	1
	2    582662.45  1272500.56     	1
	3    582670.81  1272502.63   	3
	4    582651.51  1272504.59     	3
        8001   582670.84   1272502.62             1
        8002   582651.61   1272504.55     	1
        5001   582663.79   1272433.79             1      
        5002   582675.92   1272505.89   	1

Presnosť určenia súradníc zodpovedá predpisom.



V Bratislave dňa, 5.4.2013						Ing. Igor Veselý


Záznam podrobného merania zmien - grafické znázornenie
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Príloha č. 18 k vyhláške č. .../2015 Z. z.


Operát z vytyčovania hraníc pozemkov

Vyhotoviteľ

     

                
Kraj        
           
Okres
          
Obec


Kat.
územie   
Číslo
plánu      
Mapový
list. č.  

VYTYČOVACÍ NÁČRT

Vyhotovil
Autorizačne overil
 Úradne overil
 Meno:             
Dňa: 
     
Meno:
 
Dňa:
      
Meno:

Dňa:
Číslo:
Nové hranice boli v prírode označené

Autorizačne overené podľa § 88 zákona č. XX/2015 Z. z.







Pečiatka a podpis
Úradne overené podľa § 89 zákona č.XX/2015 Z. z.




Pečiatka a podpis
Záznam podrobného merania (meračský náčrt)  č.



Súradnice bodov označených číslami a ostatné meračské
údaje sú uložené vo všeobecnej dokumentácii.


  









































Vyhotovitel: Ing. Ján Nový, Dolná 6, Bratislava

Číslo objednávky: 12/2015


Protokol o vytýčení hranice pozemku


Dňa 25.1.2015           Bola na žiadosť   Jána Mašlonku, Starohájska 7, Gbely

Vytýčená hranica medzi pozemkami č. 324 a 323 

Kat. územie Gbely					obec Gbely
Okres Senica 						kraj Trnavský


Vytyčovací náčrt č. 276


Vytýčenie bolo vykonané na podklade  	pôvodnej katastrálnej mapy č. 3-6/2  a geometrického plánu Ing. Holomaňa č. 321/29

Popis postupu vytyčovacích prác:  	Hranica bola vypočítaná kombináciou polárnej a ortogonálnej metódy-vytyčovacie prvky boli vypočítané zo súradníc podrobných bodov a kontrolne odmerané z katastrálnej mapy



Vytýčené lomové body pozemkov boli v prírode označené novými medzníkmi č. 14 a 15

Zúčastnené strany potvrdzujú, že boli oboznámené s priebehom a označením vytýčenej hranice pozemkov

Priezvisko, meno	Adresa		Vzťah účastníka k pozemkom		Podpis
		vymedzeným vytýčenou hranicou

Ján Mašlonka	Gbely8		vlastník parcely č. 324
Marián Horváth	Gbely7		vlastník parcely č. 323


Zúčastnené strany majú-nemajú * k vytýčenej hranici pozemkov tieto pripomienky


Prítomný vlastníci nemajú námietky k vytýčenej hranici.
Dohodli sa , že v doteraz spornom úseku vyznačenou červenou čiarou M. Horváth oplotenie preloží tak, že priebeh vlastníckej hranice bude prebiehať medzi bodmi 1-15-14-13. Zvyšok vlastníckej hranice prebieha po nezmenených lomových bodoch 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13.







    Ing. Ján Nový
(pečiatka a podpis)                   				Autorizačne overené podľa § 88 zákona č. XX/2015 Z. z.
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Príloha č. 20 k vyhláške č. .../2015 Z. z.

Štruktúra vektorových máp katastra
1. Základné dátové prvky
Základné dátové prvky predstavujú najnižšiu úroveň dátových prvkov štruktúry vektorovej mapy. Zložením základných dátových prvkov do vety vznikne zložený dátový prvok. Usporiadaním, zoskupením viet vznikne objekt. Zoskupením objektov vznikne mapa.
Formát predstavuje spôsob zápisu obsahu prvku. Znak „9“ znamená číslo, pričom nevýznamné nuly zľava a za desatinnou bodkou (namiesto desatinnej čiarky sa používa desatinná bodka) nie sú povinné. Znak „#“ znamená ľubovoľný alfanumerický znak, resp. reťazec takýchto znakov.
Rozsah predstavuje povolené hodnoty pre jednotlivé základné dátové prvky.
Kód
Základný dátový prvok
Formát
Rozsah
X
Súradnica X
9999999.99
1130310.00 až 1334780.00
povinný údaj
Y
Súradnica Y
9999999.99
165390.00 až 591430.00
povinný údaj
Z
Súradnica Z
9999.99
93.00 až 2654.40
uvádza sa len ak existuje
B
Skupinové číslo bodu
(pracovné číslo katastrálneho územia a číslo ZPMZ)
9999999
100000 až 9999999
uvádza sa len:
	na prvom bode línie,
	ak je iné ako na predchádzajúcom bode,
	ak existuje číslo bodu C

C
Číslo bodu
9999
1 až 9999
uvádza sa len ak existuje
SP
Spojenie
#
P, L, NL
P – prvý bod línie, L – viditeľné spojenie, NL – neviditeľné spojenie
povinný údaj
K
Typ čiary
(kresliaci kľúč)
999
1, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 15, 17, 18, 24, 60, 61, 62, 73, 74, 204, 271, 280, 289, 298, 316, 325, 360, 404, 405, 408, 413, 415, 417, 460, 461, 462, 466, 467, 604, 605, 606 – pre líniu
1, 2, 3 – pre text
uvádza sa len:
	na prvom bode línie,
	ak je iné ako na predchádzajúcom bode

S
Symbol
999
1, 3, 5, 6, 28 až 32, 34, 37, 40, 41, 42, 44, 45, 50, 51, 52, 54, 55, 67, 93, 108, 111, 201, 226, 231, 238 až 240, 247, 253, 254, 260, 431, 432, 435, 479, 488, 489, 1310
uvádza sa len ak existuje
M
Zmenšenie
9.9
0.7; 0.8; 0.9; 1.0
uvádza sa len ak existuje
Tx
Text
#
Alfanumerický reťazec
ak existuje, musí byť uvedený údaj H, F, D, K
H
Výška textu
9.9
1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 2.2; 2.7; 3.2; 3.7; 4.0; 4.3; 4.8; 6.4; 8.0
povinný údaj pre text Tx
F
Typ písma textu (font)
9
1, 2, 4
povinný údaj pre text Tx
D
Vzťažný bod textu
9
1, 5
povinný údaj pre text Tx
U
Stočenie
999.99
0.01 až 399.99 (grády)
uvádza sa len ak existuje
A
Atribút
#
Alfanumerický reťazec
T
Kód kvality bodu
9
1, 2, 3, 4, 5
uvádza sa len ak je iné ako vo vete &V

2. Zložené dátové prvky
Zložené dátové prvky sú zložené zo základných dátových prvkov. Zložené dátové prvky sa zapisujú do vety. Veta začína znakom „&“ a písmenom označujúcim druh vety. Veta môže pokračovať na viacerých riadkoch a končí začiatkom ďalšej vety. V jednom riadku môže byť 80 znakov.
Obsah predstavuje základný dátový prvok alebo skupinu základných dátových prvkov. Základné dátové prvky sa oddeľujú medzerou.
Rozsah predstavuje povolený obsah základného dátového prvku pre daný zložený dátový prvok. Nevýznamné nuly zľava a za desatinnou bodkou nie sú povinné okrem atribútov. V textoch sa používa diakritika. Údaje v zátvorke sa uvádzajú len ak existujú.
Formát predstavuje formát zápisu zloženého dátového prvku s príkladom zápisu. Kurzívou sú uvedené nepovinné položky (pozri základné dátové prvky).
Kód
Zložený dátový prvok
Obsah
Rozsah
Formát
Príklad
A – atribút, veta &A
A1
Číslo parcely registra „C“
A
PARCIS=1.000 až 999999.999
pre nulový objekt: PARCIS=0.000
PARCIS=999999.999
PARCIS=1.000, PARCIS=12.023
A2
Číslo parcely registra „E“
A
UO=(1-)1.000 až (99-)999999.999
pre nulový objekt: UO=0.000
ak je prefix 0, neuvádza sa
UO=99-999999.999
UO=1.000, UO=1-1.000, UO=12.023
A3
Kód katastrálneho územia
A
KU=800015 až 992160
podľa registra katastrálnych území
KU=999999
KU=800015
A4
Názov chráneného územia
A
HCU=názov chráneného územia
HCU=#
HCU=Chránená  krajinná oblasť Malé Karpaty
A5
Názov projektu pozemkových úprav
A
PPU=názov projektu
PPU=#
PPU=Skalica
A6
Názov obnovy katastrálneho operátu
A
OKO=názov projektu
OKO=#
OKO=Jablonové intravilán
A7
Názov susedného katastrálneho územia
A
HKU=názov susedného katastrálneho územia
HKU=#
HKU=Záhorská Bystrica
A8
Číslo BPEJ
A
BJ=0000001 až 1099995
uvádzajú sa aj nevýznamné nuly zľava
BJ=9999999
BJ=00123451
A9
Zastavané územie obce 
A
ZUOB=1 a 2
ZUOB=9
ZUOB=1, ZUOB=2

B – bod (súčasť vety &L)
Y X B C T Z
B1
Bod s číslom
Y, X, (B), C, (T), (Z)
T=1, 2, 3, 4
999999.99 9999999.99 B=9999999 C=9999 T=9 Z=999.99
256344.72 1246158.99 B=790006 C=92 T=1
256344.72 1246158.99 C=92
256344.72 1246158.99 B=790006 C=92 T=3 Z=158.00
B2
Bod bez čísla
Y, X, (T),(Z)
T=5
B a C nie je povolené
999999.99 9999999.99 T=9 Z=999.99
256344.72 1246158.99 T=5
256344.72 1246158.99
256344.72 1246158.99 T=5 Z=157.02
B3
Identický bod
Y, X, (B), C, (T), (Z)
T=1
999999.99 9999999.99 B=9999999 C=9999 T=9 Z=999.99
256344.72 1246158.99 B=790006 C=92 T=1
256344.72 1246158.99 C=92
256344.72 1246158.99 B=790006 C=92 T=1 Z=158.00

L – línia, veta &L
SP Y X B C K M U T Z
L1
Hranica parcely registra „C“
VKMč:
n×[SP, B1, K]
n>3
	SP=P (prvý bod), L, NL (skok do a z vnútornej hranice)

K=1, 4, 5, 8, 13, 15, 17, 404, 405, 408, 413, 415, 417
ak je SP=P musí byť uvedený K
prvý bod = posledný bod
S, M, U nie je povolené
VKMn: B1 sa uvádza len ak je bod na hranici katastrálneho územia alebo na styku s VKMč
opisovaná plocha je vpravo od čiary
# 999999.99 9999999.99 B=9999999 C=9999 K=999 T=9 Z=999.99
P 256344.72 1246158.99 B=790006 C=92 K=1 T=1
NL 256344.72 1246158.99 C=92
L 256344.72 1246158.99 B=790006 C=92 K=8 T=3 Z=158.00


VKMn:
n×[SP, B2, K]
alebo
n×[SP, B1, K]
n>3

# 999999.99 9999999.99 K=999 T=9 Z=999.99
L 256344.72 1246158.99 T=5
P 256344.72 1246158.99 K=1 T=5 Z=157.02
# 999999.99 9999999.99 B=9999999 C=9999 K=999 T=9 Z=999.99
L 256344.72 1246158.99 B=790006 C=92 K=15 T=1
L2
Hranica parcely registra „E“
n×[SP, B2, K]
n>3
	SP=P (prvý bod), L, NL (skok do a z vnútornej hranice)

K=6
ak je SP=P musí byť uvedený K
prvý bod = posledný bod
S, M, U nie je povolené
opisovaná plocha je vpravo od čiary
# 999999.99 9999999.99 K=999 T=9 Z=999.99
L 256344.72 1246158.99 T=5
P 256344.72 1246158.99 K=6 T=5 Z=157.02
NL 256344.72 1246158.99
L3
Línia symbolov (druhov pozemkov a spôsobu využívania pozemkov)
n×[SP, B2, K, S, (M), (U)]
n>0
	SP=P

K=1 – musí byť uvedený vždy
S=28 až 32, 34, 37, 40, 41, 42, 45, 226, 238 až 240, 431, 432, 435, 479, 488, 489
M=0.7, 0.8, 0.9, 1.0
U=0.01 až 399.99 len pri S=238, 488 a 489
Z nie je povolené
# 999999.99 9999999.99 K=999 S=999 M=9.9 U=999.99 T=9
P 256344.72 1246158.99 K=1 S=30 T=5
P 256344.72 1246158.99 K=1 S=431
P 256344.72 1246158.99 K=1 S=238 U=150.00
P 256344.72 1246158.99 K=1 S=30 M=0.7
L4
Hranica spôsobu využívania pozemku
VKMč:
n×[SP, B1, K]
n>1
	SP=P (prvý bod), L

K=1, 4, 5, 8, 13, 15, 17, 60, 61, 62, 460, 461, 462, 467, 604, 605, 606
ak je SP=P musí byť uvedený K
S, M, U nie je povolené
VKMn: B1 sa uvádza len ak je bod na hranici katastrálneho územia alebo na styku s VKMč
VKMč:
# 999999.99 9999999.99 B=9999999 C=9999 K=999 T=9 Z=999.99
P 256344.72 1246158.99 B=790006 C=92 K=4 T=3
NL 256344.72 1246158.99 C=92
L 256344.72 1246158.99 B=790006 C=92 K=1 T=2 Z=158.00

VKMn:
# 999999.99 9999999.99 K=999 T=9 Z=999.99
L 256344.72 1246158.99 T=5
P 256344.72 1246158.99 K=1 T=5 Z=157.02
# 999999.99 9999999.99 B=9999999 C=9999 K=999 T=9 Z=999.99
L 256344.72 1246158.99 B=790006 C=92 K=462 T=1


VKMn:
n×[SP, B2, K]
alebo
n×[SP, B1, K]
n>1


L5
Hranica katastrálneho územia
n×[SP, B1, K]
n>3
	SP=P (prvý bod), L

K=271, 280, 289, 316, 325
ak je SP=P musí byť uvedený K
S, M, U nie je povolené
opisovaná plocha je vpravo od čiary
# 999999.99 9999999.99 B=9999999 C=9999 K=999 T=9 Z=999.99
P 256344.72 1246158.99 B=790006 C=92 K=280 T=3
L 256344.72 1246158.99 C=92
L 256344.72 1246158.99 B=790006 C=92 K=289 T=3 Z=158.00
L6
Hranica zastavaného územia obce
VKMč:
n×[SP, B1, K]
n>3
	SP=P (prvý bod), L, NL (skok do a z vnútornej hranice)

K=298 pre ZUOB=1, K=1 pre ZUOB=2
ak je SP=P musí byť uvedený K
prvý bod = posledný bod
S, M, U nie je povolené
VKMn: B1 sa uvádza len ak je bod na hranici katastrálneho územia alebo na styku s VKMč
opisovaná plocha je vpravo od čiary
Pozri L4


VKMn:
n×[SP, B2, K]
alebo
n×[SP, B1, K]
n>3


L7
Hranica chráneného územia
VKMč:
n×[SP, B1, K]
n>3
	SP=P (prvý bod), L

K=24
ak je SP=P musí byť uvedený K
S, M, U nie je povolené
VKMn: B1 sa uvádza len ak je bod na hranici katastrálneho územia alebo na styku s VKMč
ak je SP=P musí byť uvedený K
	opisovaná plocha je vpravo od čiary
Pozri L4


VKMn:
n×[SP, B2, K]
alebo
n×[SP, B1, K]
n>3


L8
Priebeh líniového prvku polohopisu
VKMč:
n×[SP, B1, K]
n>1
	SP=P (prvý bod), L

K=2, 73, 74, 204, 466
ak je SP=P musí byť uvedený K
S, M, U nie je povolené
VKMn: B1 sa uvádza len ak je bod na hranici katastrálneho územia alebo na styku s VKMč
Pozri L4


VKMn:
n×[SP, B2, K]
alebo
n×[SP, B1, K]
n>1


L9
Hranica obvodu PPÚ
n×[SP, B1, K]
n>3
	SP=P (prvý bod), L

K=360
ak je SP=P musí byť uvedený K
prvý bod = posledný bod
S, M, U nie je povolené
opisovaná plocha je vpravo od čiary
Pozri L5
L10
Hranica obvodu obnovy



L11
Hranica rozsahu vecného bremena
VKMč:
n×[SP, B1, K]
n>1
	SP=P (prvý bod), L

K=18
ak je SP=P musí byť uvedený K
S, M, U nie je povolené
VKMn: B1 sa uvádza len ak je bod na hranici katastrálneho územia alebo na styku s VKMč
Pozri L4


VKMn:
n×[SP, B2, K]
alebo
n×[SP, B1, K]
n>1


L12
Línia identických bodov
n×[SP, B3, K]
n>0
	SP=P

K=1 – musí byť vždy uvedené
S=1310
M, U nie je povolené
len vo VKMč vrstva BODY
# 999999.99 9999999.99 B=9999999 C=9999 K=999 S=999 T=9 Z=999.99
P 256344.72 1246158.99 B=790006 C=92 K=1 S=1310 T=1
P 256344.72 1246158.99 C=92 K=1 S=1310
P 256344.72 1246158.99 C=92 K=1 S=1310 Z=158.00
L13
Hranica areálu BPEJ
n×[SP, B2, K]
n>3
	SP=P (prvý bod), L, NL (skok do a z vnútornej hranice)

K=7
ak je SP=P musí byť uvedený K
prvý bod = posledný bod
S, M, U nie je povolené
opisovaná plocha je vpravo od čiary
Pozri L2

S – symbol, veta &L (línia so symbolom na bode)
SP Y X B C K M U T Z
S1
Značka prvku polohopisu na bode
VKMč:
1×[SP, B1, K, S, (U)]
	SP=P

K=1 – musí byť vždy uvedené
S=3, 5, 51, 55, 67, 93, 108, 111, 247, 254, 260
U=0.01 až 399.99 len pri S=67
M nie je povolené
VKMn: B1 sa uvádza len ak je bod na hranici katastrálneho územia
VKMn: na styku s VKMč sa prvok uvedie len vo VKMč
VKMč:
# 999999.99 9999999.99 B=9999999 C=9999 K=999 S=999 U=999.99 T=9 Z=999.99
P 256344.72 1246158.99 B=790006 C=92 K=1 S=67 T=3
P 256344.72 1246158.99 B=790006 C=92 K=1 S=93
P 256344.72 1246158.99 B=790006 C=92 K=1 S=5 T=1 Z=158.00
P 256344.72 1246158.99 B=790006 C=92 K=1 S=67 U=225.20

VKMn:
# 999999.99 9999999.99 K=999 S=999 U=999.99 T=9 Z=999.99
P 256344.72 1246158.99 K=1 S=5 T=5
P 256344.72 1246158.99 K=1 S=51 T=5 Z=157.02
# 999999.99 9999999.99 B=9999999 C=9999 K=999 T=9 Z=999.99
P 256344.72 1246158.99 B=790006 C=92 K=1 S=5 T=1


VKMn:
1×[SP, B2, K, S, (U)]
alebo
1×[SP, B1, K, S, (U)]
	


S2
Značka prvku polohopisu v ploche
1×[SP, B2, K, S, (M), (U)]
	SP=P

K=1 – musí byť vždy uvedené
S=44, 50, 52, 54, 201, 231, 253
M, U nie je povolené okrem S=50
U=0.01 až 399.99 a M=0.7, 0.8, 0.9, 1.0 len pri S=50
Z nie je povolené
# 999999.99 9999999.99 K=999 S=999 M=9.9 U=999.99 T=9
P 256344.72 1246158.99 K=1 S=44 T=5
P 256344.72 1246158.99 K=1 S=50 M=0.7 U=157.23
S4
Značka identického bodu
1×[SP, B1, K, S]
	SP=P

K=1 – musí byť vždy uvedené
S=1310
M, U nie je povolené
len vo VKMč vrstva BODY
# 999999.99 9999999.99 B=9999999 C=9999 K=999 S=999 T=9 Z=999.99
P 256344.72 1246158.99 B=790006 C=92 K=1 S=1310 T=1
P 256344.72 1246158.99 B=790006 C=92 K=1 S=1310 T=1 Z=125.00

Tx – text, veta &T
Y X Tx D F H K U
Tx1
Číslo parcely registra „C“
1×[Y, X, Tx, D, F, H, K, (U)]
	Tx=‘1‘ až ‘999999/999‘ 

ak je potrebné skrátiť text: Tx=‘:/1’ až ‘:/999‘
pre nulový objekt: Tx=‘0‘
D=5
F=1
H=1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6
K=1
U=0.01 až 399.99
M nie je povolené
999999.99 9999999.99 ‘text‘ D=9 F=9 H=9.9 K=999 U=999.99
256344.72 1246158.99 ‘1/22‘ D=5 F=1 H=1.6 K=1
256344.72 1246158.99 ‘100‘ D=5 F=1 H=1.1 K=1 U=95.32
256344.72 1246158.99 ‘:/22‘ D=5 F=1 H=1.6 K=1
Tx2
Číslo parcely registra „E“

	Tx=‘1‘ až ‘999999/999‘ alebo s predčíslím iného k.ú. ‘1-1.000‘ až ‘99-999999.999‘

Tx=‘0‘ pre nulový objekt
D=1
F=2
H=1.5
K=1
U=0.01 až 399.99 
M nie je povolené
999999.99 9999999.99 ‘text‘ D=9 F=9 H=9.9 K=999 U=999.99
256344.72 1246158.99 ‘1/22‘ D=5 F=2 H=1.5 K=1
256344.72 1246158.99 ‘1-100‘ D=5 F=2 H=1.5 K=1 U=95.32
256344.72 1246158.99 ‘0‘ D=5 F=2 H=1.5 K=1
Tx3
Text popisu

	Tx=‘text‘

D=1
F=1, 2
H=1.3, 2.2, 2.7, 3.2, 3.7, 4.3, 4.8, 6.4, 8.0
K=1, 2, 3
U=0.01 až 399.99 
M nie je povolené
999999.99 9999999.99 ‘text‘ D=9 F=9 H=9.9 K=999 U=999.99
256344.72 1246158.99 ‘Terchová‘ D=1 F=2 H=6.4 K=3
256344.72 1246158.99 ‘Dunaj‘ D=1 F=1 H=4.3 K=2 U=95.32
Tx4
Text čísla areálu BPEJ

	Tx=‘0000001‘ až ‘1099995‘

D=1
F=4
H=4.0
K=1
M, U nie je povolené
999999.99 9999999.99 ‘text‘ D=9 F=9 H=9.9 K=999
256344.72 1246158.99 ‘1045684‘ D=1 F=4 H=4.0 K=1
3. Objekty
Objekty vzniknú zoskupením viet obsahujúcich zložené dátové prvky do logickej skupiny. Jednotlivé objekty sú uložené vo vrstvách. Objekt začína vetou „&O vrstva číslo_objektu“ a končí vetou ďalšieho objektu alebo vetou konca súboru „&K“.
SPM, VGPSPM : povolené sú neúplné objekty (napr. bez textu, bez atribútu, neuzavretá plocha a pod.)
Kód
Popis objektu
Vrstva
Súbor
Prvky objektu
Príklad
O1
Parcela registra „C“
KLADPAR
VKMč, VKMi, VKMt, SPM, VGPm, VGPi, VGPt
1×&A A1
1×&L L1
1×&T Tx1
1×&L L3
VKMč:
&O KLADPAR 5
&A PARCIS=5676.000
&L P 256307.96 1246148.98 B=790006 C=43 K=1 T=1
   L 256312.75 1246149.76 C=42 T=1
   L 256315.02 1246130.12 C=34 K=11 T=1
...
   L 256307.96 1246148.98 C=43 T=1
&T 256310.59 1246140.59 '5676' D=5 F=1 H=1.6 K=1 U=307.30
&L P 256312.74 1246135.87 K=1 S=45

VKMi:
&O KLADPAR 17
&A PARCIS=1221.000
&L P 264809.93 1246411.45 K=1
   L 264805.14 1246412.66
   L 264811.93 1246437.66 B=140595 C=12 T=1
   L 264824.23 1246433.68 C=11 T=1
   L 264820.83 1246416.73
...
   L 264809.93 1246411.45
&T 264813.06 1246414.55 '1221' D=5 F=1 H=1.6 K=1
&L P 264813.48 1246412.07 K=1 S=45
O2
Parcela registra „E“
UOV
VMUO, VGPuo
1×&A A2
1×&L L2
1×&T Tx2
&O UOV 13507
&A UO=209.000
&L P 573298.11 1281204.36 K=6
   L 573288.08 1281209.08
   L 573287.80 1281232.41
...
   L 573297.94 1281222.96
   L 573298.11 1281204.36
&T 573294.59 1281220.24 '209' D=1 F=2 H=1.5 K=1
O3
Línia (hranica) spôsobu využívania pozemku
ZAPPAR
VKMč, VKMi, VKMt, SPM, VGPm, VGPi, VGPt
n×&L L4
&O ZAPPAR 292
&A PARCIS=5686.000
&L P 256315.96 1246096.78 B=790006 C=177 K=1
   L 256315.96 1246096.75 C=156 T=1
   L 256312.12 1246094.77 C=146 K=60 T=1
...
   L 256305.39 1246094.11 C=87 K=1 T=1
   L 256304.57 1246094.46 C=176
&L P 256300.58 1246097.60 B=790006 C=175 K=60
   L 256300.08 1246096.37 C=88 K=1 T=1
   L 256301.42 1246095.80 C=174
O4
Katastrálne územie
KATUZ
VKMč, VKMi, VKMt, SPM, VGPm, VGPi, VGPt
1×&A A3
1×&A A7
1×&L L5
&O KATUZ 2241
&A KU=827495
&A HKU=Barca
&L P 266072.07 1243658.10 B=140021 C=112 K=271
   L 266059.55 1243664.96 C=113
   L 266053.79 1243668.13 C=280
   ...
   L 266045.09 1243672.92 C=114
O5
Zastavané územie obce
ZUOB
VKMč, VKMi, VKMt, SPM
1×&A A9
1×&L L6
&O ZUOB 2189
&A ZUOB=1
&L P 268433.10 1244512.31 K=298
   L 268366.05 1244474.74
   L 268353.24 1244485.71
   L 268232.02 1244589.54
   L 268228.19 1244592.82
...
   L 268390.12 1244653.72
   L 268392.18 1244652.17
   L 268439.29 1244616.82
   L 268437.64 1244566.84
   L 268433.10 1244512.31
O6
Popis
POPIS
VKMč, VKMi, VKMt
1×&T Tx3
&O POPIS 1904
&T 265007.09 1246844.40 'Za lúkami' D=1 F=2 H=4.3 K=2
O7
Prvok polohopisu na bode
ZNACKY
VKMč, VKMi, VKMt, SPM, VGPm, VGPi, VGPt
1×&L S1
&O ZNACKY 52
&L P 264982.25 1246180.39 B=140029 C=109 K=1 S=108 T=3
O8
Prvok polohopisu v ploche
ZNACKY
VKMč, VKMi, VKMt, SPM, VGPt
1×&L S2
&O ZNACKY 52
&L P 264982.25 1246180.39 K=1 S=44
O9
Chránené územie
LINIE
VKMč, VKMi, VKMt, SPM, VGPm, VGPi, VGPt
1×&A A4
1×&L L7
&O LINIE 53
&A HCU=CHKO Malé Karpaty
&L P 265155.94 1246143.46 B=140029 C=177 K=24 T=3
   L 256342.03 1246063.40 C=168 T=3
...
   L 256342.00 1246060.59 C=166 T=3
   L 256340.66 1246039.40 B=790330 C=11 T=3
O10
Líniový prvok polohopisu
LINIE
VKMč, VKMi, VKMt, SPM, VGPm, VGPi, VGPt
1×&L L8
&O LINIE 53
&L P 265155.94 1246143.46 B=140029 C=177 K=204 T=3
   L 265089.25 1245835.48 B=140390 C=38 T=3
O11
Obvod projektu pozemkových úprav
OBVODPPU
VKMč, VKMi, VKMt, SPM, VGPm, VGPi, VGPt
1×&A A5
1×&L L9
&O OBVODPPU 296
&A PPU=Nižná Hutka
&L P 256342.37 1246084.45 B=790006 C=72 K=360 T=1
   L 256342.21 1246080.29 C=73 T=1
   L 256342.03 1246063.40 C=168 T=1
   L 256342.00 1246060.59 C=166 T=1
   L 256340.66 1246039.40 B=790330 C=11 T=1
   L 256340.67 1246037.90 C=12 T=1
...
   L 256343.61 1246109.22 C=89 T=1
   L 256342.98 1246096.65 C=170 T=1
   L 256342.37 1246084.45 C=72 S=30 T=1
O12
Obvod obnovy katastrálneho operátu
OBVODOKO
VKMč, VKMi, VKMt, SPM, VGPm, VGPi, VGPt
1×&A A6
1×&L L10
&O OBVODOKO 296
&A OKO=Nižná Hutka
&L P 256342.37 1246084.45 B=790006 C=72 K=360 T=1
   L 256342.21 1246080.29 C=73 T=1
   L 256342.03 1246063.40 C=168 T=1
   L 256342.00 1246060.59 C=166 T=1
   L 256340.66 1246039.40 B=790330 C=11 T=1
   L 256340.67 1246037.90 C=12 T=1
...
   L 256342.98 1246096.65 C=170 T=1
   L 256342.37 1246084.45 C=72 S=30 T=1
O13
Rozsah vecného bremena
TARCHY
VKMč, VKMi, VKMt, SPM, VGPm, VGPi, VGPt
n×&L L11
&O TARCHY 1903
&L P 268460.91 1244984.99 B=140634 C=150 K=18 T=1
   L 268417.51 1244994.52 C=149 T=1
   L 268356.03 1245005.89 C=148 T=1
...
   L 267909.02 1245210.86 C=127 T=1
&L P 268323.76 1245162.58 B=140634 C=120 K=18 T=1
   L 268272.12 1245173.79 C=119 T=1
   L 268218.82 1245185.02 C=118 T=1
   L 268171.09 1245198.19 C=117 T=1
O14
Areál BPEJ
BPEJ
BJ
1×&A A8
1×&L L13
1×&T Tx4
&O BPEJ 113
&A BJ=1081885
&L P 434386.42 1227656.12 K=7
   L 434370.33 1227670.98
   L 434359.63 1227678.78
   L 434342.93 1227671.58
...
   L 434273.01 1227774.61
   L 434386.90 1227657.58
   L 434386.42 1227656.12
&T 434352.11 1227723.94 '1081885' D=1 F=4 H=4 K=1
O15
Identické body
BODY
VKMč, VGPm
n×&L L12 alebo n×&L S4
&O BODY 5628
&L P 264119.88 1207161.57 B=506033 C=23 K=1 S=1310 T=1
   P 264109.92 1207163.46 C=24 K=1 S=1310 T=1
   P 264102.81 1207158.46 B=508382 C=8 K=1 S=1310 T=1
   P 264102.90 1207164.92 C=6 K=1 S=1310 T=1

4. Súbor
Súbor vznikne zoskupením objektov. Súbor začína vetou „&V názov_súboru YX cm 0 0 T“ a končí vetou „&K“.
Poradie predstavuje poradie vety v súbore.
Formát predstavuje formát zápisu vety s príkladom.
Rozsah predstavuje povolený obsah príslušnej vety.
Poradie
Veta
Formát a rozsah
Príklad
1
&V
(povinný údaj)
&V názov_súboru YX cm 0 0 T
názov_súboru: alfanunerický reťazec
	obsah je totožný s názvom súboru (diakritika sa nepoužíva)

T: rozsah podľa bodu 1
	implicitný kód kvality bodu

kód kvality bodu, ktorý platí pre všetky body v súbore, pokiaľ nie sú označené iným kódom
Súbor KN873101_3_2_t.VGI:
&V KN873101_3_2_t YX cm 0 0 5
Súbor PE0152_kn_i.VGI
&V PE0152 YX cm 0 0 3
2
&R
(povinný údaj)
&R Ymin Xmin Ymax Xmax mierka
Ymin Xmin Ymax Xmax: rozsah v medziach prvkov Y a X podľa bodu 1
	súradnice opísaného obdĺžnika zobrazovanej plochy súboru

mierka: 720, 1000, 1440, 2000, 2880, 3600, 5000, 7200
	odporúčaná hodnota 1000

predstavuje vzťažnú mierku pre veľkosť grafických prvkov pri tlači na papier
&R 401906.02 1169416.80 404977.62 1175598.88 1000
3 až 10
len pre VKM a VMUO
&B
(povinný údaj vo VKM a VMUO)
&B KVALITA=x
x: 1, 2, 3, 4

&B KVALITA=3


&B MIERKA=x
x: 720, 1000, 1440, 2000, 2880, 3600, 5000, 7200
	predstavuje mierku pôvodnej podkladovej mapy

&B MIERKA=2880


















&B POPIS=x
x: VKMc – pre VKMč
VKMn – pre VKMi a VKMt
VMUO – pre VMUO
Dočasný obsah pre nevyhlásené VKM a VMUO
ROEP – pre mapu spracovanú v rámci ROEP
ZRPS – pre mapu spracovanú v rámci ZRPS
RVP – pre mapu spracovanú v rámci RVP
RPS – pre mapu spracovanú v rámci RPS
PPU – pre mapu spracovanú v rámci PPÚ
OKO – pre mapu spracovanú v rámci OKO
	tieto hodnoty sa zmenia na VKMc, VKMn alebo VMUO po vyhlásení platnosti mapy

&B POPIS=VKMn


&B ROZSAH=x
x: I – pre mapu zobrazujúcu prevažne intravilán
E – pre mapu zobrazujúcu prevažne extravilán
C – pre mapu zobrazujúcu celé katastrálne územie
	v rámci jedného katastrálneho územia môže byť len jeden súbor s rozsahom C a žiadny iný súbor alebo niekoľko súborov s rozsahom I alebo E a žiadny s rozsahom C

&B ROZSAH=E


&B VYHLAS=dd.mm.rrrr
dd: 01 až 31 (deň)
mm: 01 až 12 (mesiac)
rrrr: 1900 a viac (rok)
	dátum vyhlásenia platnosti mapy

01.01.1900 pre mapu, ktorej platnosť nie je vyhlásená
&B VYHLAS=01.10.2008


&B EXPORT=x
x: 0 – pre mapu, ktorá sa nemá zobraziť na katastrálnom portáli
1 – pre mapu, ktorá sa má zobraziť na katastrálnom portáli
&B EXPORT=1


&B MAPA=xx
xx: KN – pre katastrálnu mapu
UO – pre mapu určeného operátu
&B MAPA=KN


&B AKTUAL=dd.mm.rrrr hh:mm:ss
dd: 01 až 31 (deň)
mm: 01 až 12 (mesiac)
rrrr: 1900 a viac (rok)
hh: 00 až 23 (hodina)
mm: 00 až 59 (minúta)
ss: 00 až 59 (sekunda)
	dátum poslednej aktualizácie mapy

&B AKTUAL=20.02.2014 11:00:06
11 a ďalšie
pre VKM a VMUO
3 a ďalšie
pre ostané
&O
(povinný aspoň jeden objekt)
Podľa bodu 3 vrátane viet objektu
	súbor musí obsahovať aspoň jeden objekt

&O KLADPAR 125
Všetky vety súvisiace s objektom
koniec
&K
(povinný údaj)
&K
	veta konca súboru

&K
kdekoľvek
&*
(nepovinný údaj)
&* text
	veta komentára

môže byť kdekoľvek v súbore
&* komentár



74



Príloha č. 21 k vyhláške č. .../2015 Z. z.
Štruktúra formátu XML

XML schéma – XSD
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- XSD schema pre validaciu vykazu vymer vo formate XML -->
<!-- verzia 4.0.1 19.4.2013 (c) VUGK -->
<!-- Poznamky: -->
<!-- tato XSD schema vychadza z doterajsej DTD schemy pre vykaz vymer verzie 3 -->
<!-- vo vykaze vymer sa pouziva kodova stranka Win1250 -->
<!-- pokial je  GP pre viac k.u., musi cku,nku,cok,nok korespondovat s k.u., do ktoreho patri uvedene ZPMZ -->
<!-- je nutne rozlisovat poznamku k celemu GP a poznamky k jednotlivym parcelam -->
<!-- drn - druh nehnutelnosti: 1=parcela C-KN, 2=parcela E-KN, 5=parcela inej evidencie (napr. PKV) -->

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified">

<xs:element name="ROOT">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="GP_POPIS" />
      <xs:element ref="VYHOTOVITEL" />
      <xs:element ref="AUT_OVER" />
      <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" ref="KU" />
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="ZMENY_HRANICE" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

  <!-- GP_POPIS: povinne zadavany tag -->
    <!-- cku       : cislo katastralneho uzemia (podla ciselnika RKU - register katastralnych uzemi), 6 cifier, povinny -->
    <!-- nku       : text-nazov katastralneho uzemia, max. 30 znakov, povinny -->
    <!-- cok       : cislo okresu (podla ciselnika ROK - register okresov), 3 cifry, povinny -->
    <!-- nok       : text-nazov okresu, max. 30 znakov, povinny -->
    <!-- zpmz      : text-cislo ZPMZ, max. 10 cifier, povinny -->
    <!-- clm       : text-cislo listu mapy (pri viacerych listov mapy sa uvedu vsetky), max. 30 znakov, nepovinny -->
    <!-- gpc       : text-cislo GP, max. 20 znakov, povinny -->
    <!-- ucel      : text-ucel GP, max. 255 znakov, povinny -->    
    <!-- ozn_hranic: text-oznacenie hranic, max. 100 znakov, nepovinny -->
    <!-- poznamka  : text-uvedie sa poznamka, ktora plati vseobecne pre cely GP, max. 500 znakov, nepovinny -->
  <xs:element name="GP_POPIS">
    <xs:complexType>
      <xs:attribute name="cku" type="cku" use="required" />
      <xs:attribute name="nku" type="text30" use="required" />
      <xs:attribute name="cok" type="rok" use="required" />
      <xs:attribute name="nok" type="text30" use="required" />
      <xs:attribute name="zpmz" type="zpmz" use="required" />
      <xs:attribute name="clm" type="text30" />
      <xs:attribute name="gpc" type="gpc" use="required" />
      <xs:attribute name="ucel" type="ucel" use="required" />
      <xs:attribute name="ozn_hranic" type="ozn_hra" />
      <xs:attribute name="poznamka" type="pozn" />
    </xs:complexType>
  </xs:element>


  <!-- VYHOTOVITEL: povinne zadavany tag -->
    <!-- nazov: text-nazov firmy vyhotovitela, max. 150 znakov, povinny -->
    <!-- ico  : text-ICO vyhotovitela GP, max. 16 znakov, povinny -->
    <!-- tel  : text-telefon vyhotovitela, max. 30 znakov, nepovinny -->
    <!-- email: text-emailova adresa vyhotovitela, max. 50 znakov, nepovinny -->
  <xs:element name="VYHOTOVITEL">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="ADRESA" />
        <xs:element ref="VYHOTOVIL" />
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="nazov" type="text150" use="required" />
      <xs:attribute name="ico" type="text16" use="required" />
      <xs:attribute name="tel" type="text30" />
      <xs:attribute name="email" type="text50" />
    </xs:complexType>
  </xs:element>

    <!-- ADRESA: nepovinne zadavany tag -->
      <!-- ulica: text-ulica, max. 50 znakov, nepovinny -->
      <!-- cislo: text-popisne cislo, max. 30 znakov, povinny -->
      <!-- mesto: text-obec, max. 50 znakov, povinny -->
      <!-- psc  : text-PSČ, 5 alebo 6 (3+2) cifier, povinny -->
    <xs:element name="ADRESA">
      <xs:complexType>
        <xs:attribute name="ulica" type="text50" />
        <xs:attribute name="cislo" type="text30" use="required" />
        <xs:attribute name="mesto" type="text50" use="required" />
        <xs:attribute name="psc" type="psc" use="required" />
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  
    <!-- VYHOTOVIL: povinne zadavany tag -->
      <!-- datum: text-datum vyhotovenia vo formate dd.mm.rrrr (d=den, m=mesiac, r=rok), povinny -->
      <!-- meno : text-vyhotovil, max. 50 znakov, povinny -->
    <xs:element name="VYHOTOVIL">
      <xs:complexType>
        <xs:attribute name="datum" type="datum" use="required" />
        <xs:attribute name="meno" type="text50" use="required" />
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  
  <!-- AUT_OVER: povinne zadavany tag -->
    <!-- datum           : text-datum autorizacneho overenia GP vo formate dd.mm.rrrr (d=den, m=mesiac, r=rok), povinny -->
    <!-- ico             : text-ICO autorizacneho overovatela, max. 16 znakov, nepovinny -->
    <!-- meno            : text-meno autorizacneho overovatela, max. 30 znakov, povinny -->
    <!-- priezvisko      : text-priezvisko autorizacneho overovatela, max. 150 znakov, povinny -->
    <!-- titul_pred      : text-titul pred menom, max. 30 znakov, nepovinny -->
    <!-- titul_za        : text-titul za menom, max. 30 znakov, nepovinny -->
    <!-- cislo_opravnenia: text-cislo opravnenia autorizovaneho overovatela, max. 16 znakov, povinny -->
  <xs:element name="AUT_OVER">
    <xs:complexType>
      <xs:attribute name="datum" type="datum" use="required" />
      <xs:attribute name="ico" type="text16" />
      <xs:attribute name="meno" type="text30" use="required" />
      <xs:attribute name="priezvisko" type="text150" use="required" />
      <xs:attribute name="titul_pred" type="text30" />
      <xs:attribute name="titul_za" type="text30" />
      <xs:attribute name="cislo_opravnenia" type="text16" use="required" />
    </xs:complexType>
  </xs:element>

  <!-- KU: udaje o zmenach parciel, povinne zadavany tag -->
    <!-- cku: cislo katastralneho uzemia (podla ciselnika RKU - register katastralnych uzemi), 6 cifier, povinny -->
    <!-- Ak ide o zmenu hranice katastralneho uzemia DS, Zmeny a NS sa nevyplna -->
  <xs:element name="KU">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="DS" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="ZMENY" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="NS" />
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="cku" type="cku" use="required" />
    </xs:complexType>
  </xs:element>

    <!-- DS: doterajsi stav vykazu vymer; obsahuje jednu, alebo viac parciel; nepovinne zadavany tag -->
    <xs:element name="DS">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
          <xs:element ref="PARCELA_DS" />
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>

      <!-- PARCELA_DS: parcela v doterajsom stave VV, jeden alebo viac vyskytov, povinne zadavany tag -->
        <!-- drn     : text-druh nehnutelnosti, povolene hodnoty 1|2|5, povinny -->
        <!-- cpa     : text-parcelne cislo v tvare cc-kkkkk/ppp/d (c=povodne k.u., k=kmenove cislo, p=podlomenie, d=diel), povinny -->
        <!-- clv     : cislo-cislo LV, max. 6 cifier, pokial LV neexistuje uvadza sa "0", povinny -->
        <!--            pokial je hodnota nenulova, musi odpovedat platnemu stavu SPI -->
        <!-- pkv     : text-cislo pozemkovokniznej vlozky alebo inej evidencie, max. 10 cifier, nepovinny -->
        <!-- vym     : cislo-vymera parcely, max. 8 cifier, povinny -->
        <!--            pre drn: 1 - musi byt kladna ciselna nenulova hodnota -->
        <!--            pre drn: 2 a 5 - moze byt kladna ciselna hodnota alebo nula, ak je vym="0" - jedna sa o parcelu s neznamou vymerou --> 
        <!-- drp     : text-kod druhu pozemku, povolene hodnoty 2|3|4|5|6|7|10|11|13|14 alebo 0, max. 2 cifry, povinny -->
        <!--            pre drn: 1 a 2 musi hodnota odpovedat ciselniku druhov pozemkov -->
        <!--            pre drn: 5 moze hodnota odpovedat ciselniku druhov pozemkov alebo moze mat hodnotu "0" -->
        <!-- poznamka: text-poznamka sa tyka konkretnej parcely DS, max. 500 znakov, nepovinny -->
      <xs:element name="PARCELA_DS">
        <xs:complexType>
          <xs:attribute name="drn" type="drn" use="required" />
          <xs:attribute name="cpa" type="cpa" use="required" />
          <xs:attribute name="clv" type="cis6_0" use="required" />
          <xs:attribute name="pkv" type="ntext10" />
          <xs:attribute name="vym" type="vym0" use="required" />
          <xs:attribute name="drp" type="drp" use="required" />
          <xs:attribute name="poznamka" type="pozn" />
        </xs:complexType>
      </xs:element>



    <!-- ZMENY: nepovinne zadavany tag -->
    <xs:element name="ZMENY">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" ref="DIEL" />
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
      
      <!-- DIEL: pokial je uvedeny tag ZMENY, je zadany povinne, jeden alebo viacej vyskytov -->
        <!-- cdi   : cislo-cislo dielu, max. 5 cifier, povinny -->
        <!-- ds_cpa: text-parcelne cislo DS v tvare cc-kkkkk/ppp/d (c=povodne k.u., k=kmenove cislo, p=podlomenie, d=diel), povinny -->
        <!-- ds_drn: text-druh nehnutelnosti (parcely DS), povolene hodnoty 1|2|5, povinny -->
        <!-- ns_cpa: text-parcelne cislo NS v tvare cc-kkkkk/ppp/d (c=povodne k.u., k=kmenove cislo, p=podlomenie, d=diel), povinny -->
        <!-- ns_drn: text-druh nehnutelnosti (parcely NS), povolene hodnoty 1|2|5, povinny -->
        <!-- vym   : cislo-vymera dielu, kladne nenulove cislo, max. 8 cifier, povinny -->
      <xs:element name="DIEL">
        <xs:complexType>
          <xs:attribute name="cdi" type="cis5_1" use="required" />
          <xs:attribute name="ds_cpa" type="cpa" use="required" />
          <xs:attribute name="ds_drn" type="drn" use="required" />
          <xs:attribute name="ns_cpa" type="cpa" use="required" />
          <xs:attribute name="ns_drn" type="drn" use="required" />
          <xs:attribute name="vym" type="vym" use="required" />
        </xs:complexType>
      </xs:element>

    <!-- NS - novy stav vykazu vymer; nepovinne zadavany tag -->
    <xs:element name="NS">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" ref="PARCELA_NS" />
          <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="RUSENE_STAVBY" />
        </xs:sequence>
        </xs:complexType>
    </xs:element>

      <!-- PARCELA_NS: parcela v novom stave VV, povinne zadavany tag, jeden alebo viac vyskytov -->
        <!-- drn     : text-druh nehnutelnosti, povolene hodnoty 1|2|5, povinny -->
        <!-- cpa     : text-parcelne cislo v tvare cc-kkkkk/ppp/d (c=povodne k.u., k=kmenove cislo, p=podlomenie, d=diel), povinny -->
        <!-- vym     : text-vymera parcely, max. 8 cifier alebo "0" alebo "zaniká", povinny -->
        <!--            pre drn: 1 - musi byt kladna ciselna nenulova hodnota -->
        <!--            pre drn: 2 a 5 moze byt kladna ciselna hodnota alebo nula, alebo neciselna hodnota; -->
        <!--            ak vym=nenulove cislo - parcela zostava platna, dochadza k jej modifikacii (obvykle znizenie vymery) -->
        <!--            ak vym=0 - jedna sa o parcelu s neznamou vymerou, parcela moze byt modifikovana, ale v novom stave ostava vym=0 a parcela nezanika, --> 
        <!--                       odpovedajuca parcela v doterajšom stave musi mat rovnako hodnotu vym=0 -->
        <!--            ak vymera zanika pouzije sa oznacenie: vym="" alebo vym="zaniká" -->
        <!-- drp     : text-kod druhu pozemku, povolene hodnoty 2|3|4|5|6|7|10|11|13|14 alebo 0, max. 2 cifry, povinny -->
        <!--            pre drn: 1 a 2 musi hodnota odpovedat ciselniku druhov pozemkov -->
        <!--            pre drn: 5 moze hodnota odpovedat ciselniku druhov pozemkov alebo moze mat hodnotu "0" -->
        <!-- pkk     : text-kod sposobu vyuzivania pozemku, max. 5 cifier, povinny -->
        <!--            pre drn: 1 musi hodnota odpovedat ciselniku sposobu vyuzivania pozemku, 1-38 a 99 -->
        <!--            pre drn: 2 a 5 je uvedena "0" -->
        <!-- poznamka: text-poznamka sa tyka konkretnej parcely NS, max. 500 znakov, nepovinny -->
      <xs:element name="PARCELA_NS">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" ref="STAVBA" />
          </xs:sequence>
          <xs:attribute name="drn" type="drn" use="required" />
          <xs:attribute name="cpa" type="cpa" use="required" />
          <xs:attribute name="vym" type="vym_zanika" use="required" />
          <xs:attribute name="drp" type="drp" use="required" />
          <xs:attribute name="pkk" type="pkk" use="required" />
          <xs:attribute name="poznamka" type="pozn" />
        </xs:complexType>
      </xs:element>
  
  <!-- RUSENE_STAVBY: nepovinne zadavany tag -->
    <!-- moze obsahovat jednu alebo viac stavieb, ktore su urcene na zrusenie -->
  <xs:element name="RUSENE_STAVBY">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" ref="STAVBA" />
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

    <!-- STAVBA : nepovinne zadavany tag; tento tag sa uvadza len v pripade, ak sa na konkretnej parcele riesi stavba -->
      <!-- ds_cpa: text-parcelne cislo doterajsieho stavu na ktorom bola stavba v tvare cc-kkkkk/ppp/d (c=povodne k.u., k=kmenove cislo, p=podlomenie, d=diel) alebo "0", povinny -->
      <!--          ak sa jedna o novo vznikajucu stavbu v novom stave, tak sa uvedie ds_cpa="0" -->
      <!--          ak je ds_cpa= nenulove cislo - tato hodnota je odkazom na cislo parcely suboru C platneho stavu SPI --> 
      <!--           a parcela suboru C s odpovedajucim parcelnym cislom musi byt uvedena v casti DS -->
      <!-- pec   : text-supisne cislo stavby, max. 6 znakov, pre rozostavane stavby a stavby bez supisneho cisla je zadana hodnota "0"; povinny -->
      <!-- drs   : text-kod druhu stavby (budovy), podla ciselnika druhov stavieb, max. 3 cifry, povinny -->
      <!-- popis : text, max. 50 znakov, nepovinny -->
    <xs:element name="STAVBA">
      <xs:complexType>
        <xs:attribute name="ds_cpa" type="cpa_0" use="required" />
        <xs:attribute name="pec" type="pec" use="required" />
        <xs:attribute name="drs" type="drs" use="required" />
        <xs:attribute name="popis" type="text50" />
      </xs:complexType>
    </xs:element>

  <!-- ZMENY_HRANICE: udaje o zmenach parciel na hranici dvoch katastralnych uzemi, povinne zadavany tag -->
  <xs:element name="ZMENY_HRANICE">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" ref="HDIEL" />
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>



    <!-- HDIEL: pokial je uvedeny tag ZMENY_HRANICE, je zadany povinne, jeden alebo viac vyskytov -->
      <!-- cdi   : cislo-cislo dielu, max. 5 cifier, nepovinny -->
      <!-- ds_cpa: text-parcelne cislo DS v tvare cc-kkkkk/ppp/d (c=povodne k.u., k=kmenove cislo, p=podlomenie, d=diel), povinny -->
      <!-- ds_drn: text-druh nehnutelnosti (parcely DS), povolene hodnoty 1|2|5, povinny -->
      <!-- ds_cku: cislo katastralneho uzemia parcely DS, 6 cifier, povinny -->
      <!-- ns_cpa: text-parcelne cislo NS v tvare cc-kkkkk/ppp/d (c=povodne k.u., k=kmenove cislo, p=podlomenie, d=diel), povinny -->
      <!-- ns_drn: text-druh nehnutelnosti (parcely NS), povolene hodnoty 1|2|5, povinny -->
      <!-- ns_cku: cislo katastralneho uzemia parcely NS, 6 cifier, povinny -->
      <!-- vym   : cislo-vymera dielu, kladne nenulove cislo, max. 8 cifier, povinny -->
    <xs:element name="HDIEL">
      <xs:complexType>
        <xs:attribute name="cdi" type="cis5_1" />
        <xs:attribute name="ds_cpa" type="cpa" use="required" />
        <xs:attribute name="ds_drn" type="drn" use="required" />
        <xs:attribute name="ds_cku" type="cku" use="required" />
        <xs:attribute name="ns_cpa" type="cpa" use="required" />
        <xs:attribute name="ns_drn" type="drn" use="required" />
        <xs:attribute name="ns_cku" type="cku" use="required" />
        <xs:attribute name="vym" type="vym" use="required" />
      </xs:complexType>
    </xs:element>

<!-- vlastne datove typy -->
  <xs:simpleType name="cku">
  <!-- 6-miestny kod k.u. -->
    <xs:restriction base="xs:unsignedInt">
      <xs:minInclusive value="800000" />
      <xs:maxInclusive value="999999" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

  <xs:simpleType name="cok">
  <!-- 3-miestny kod okresu -->
    <xs:restriction base="xs:unsignedInt">
      <xs:minInclusive value="101" />
      <xs:maxInclusive value="815" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

  <xs:simpleType name="rok">
  <!-- register okresov -->
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:pattern value="101|102|103|104|105|106|107|108|201|202|203|204|205|206|207|301|302|303|304|305|306|307|308|309|401|402|403|404|405|406|407|501|502|503|504|505|506|507|508|509|510|511|601|602|603|604|605|606|607|608|609|610|611|612|613|701|702|703|704|705|706|707|708|709|710|711|712|713|801|802|803|804|805|806|807|808|809|810|811|812|813|814|815" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>



  <xs:simpleType name="zpmz">
    <xs:restriction base="xs:unsignedInt">
      <xs:minInclusive value="1" />
      <xs:maxInclusive value="9999" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

  <xs:simpleType name="vym0">
    <xs:restriction base="xs:unsignedInt">
      <xs:minInclusive value="0" />
      <xs:maxInclusive value="99999999" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

  <xs:simpleType name="vym">
    <xs:restriction base="xs:unsignedInt">
      <xs:minInclusive value="1" />
      <xs:maxInclusive value="99999999" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

  <xs:simpleType name="vym_zanika">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:pattern value="\d*|zanika|zaniká" />
      <xs:minLength value="0" />
      <xs:maxLength value="8" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

  <xs:simpleType name="cis5_1">
    <xs:restriction base="xs:unsignedInt">
      <xs:minInclusive value="1" />
      <xs:maxInclusive value="99999" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

  <xs:simpleType name="cis6_0">
    <xs:restriction base="xs:unsignedInt">
      <xs:minInclusive value="0" />
      <xs:maxInclusive value="999999" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

  <xs:simpleType name="ntext10">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="10" />
      <xs:pattern value="[0-9]*" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

  <xs:simpleType name="cpa">
  <!-- parcelne cislo v tvare cc-kkkkk/ppp/d -->
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:pattern value="([0-9]{1,2}-)?[0-9]{1,5}(/[0-9]{1,3})?(/[0-9])?" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

  <xs:simpleType name="cpa_0">
  <!-- parcelne cislo v tvare cc-kkkkk/ppp/d alebo 0 -->
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:pattern value="([0-9]{1,2}-)?[0-9]{1,5}(/[0-9]{1,3})?(/[0-9])?|0" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

  <xs:simpleType name="datum">
  <!-- datum v tvare dd.mm.rrrr -->
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:pattern value="([0]?[1-9]|[1-2][0-9]|[3][0-1]).([0]?[1-9]|[1][0-2]).[1-2][0-9]{3}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

 <xs:simpleType name="gpc">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="20" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

  <xs:simpleType name="ozn_hra">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="100" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

  <xs:simpleType name="pec">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="6" />
      <xs:pattern value="[0-9]+" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

  <xs:simpleType name="psc">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:pattern value="[0-9]{5}|[0-9]{3} [0-9]{2}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

 <xs:simpleType name="pozn">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="500" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

 <xs:simpleType name="ucel">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="255" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

  <xs:simpleType name="text16">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="16" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

  <xs:simpleType name="text30">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="30" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

  <xs:simpleType name="text50">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="50" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

  <xs:simpleType name="text150">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="150" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

  <xs:simpleType name="drn">
  <!-- hodnoty: 1|2|5 (1=parcela C-KN, 2=parcela E-KN, 5=parcela inej evidencie napr. PKV) -->
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:pattern value="1|2|5" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

  <xs:simpleType name="drp">
  <!-- hodnoty: 2|3|4|5|6|7|10|11|13|14 alebo 0 -->
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:pattern value="2|3|4|5|6|7|10|11|13|14|0" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

  <xs:simpleType name="drs">
  <!-- hodnoty: 1-23 -->
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:pattern value="1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

  <xs:simpleType name="drs_old">
  <!-- hodnoty: 1-23 alebo 100|200|300|310|320|360|370|400|500|510|610|620|630|640|650|660|670|680|700|720|703|707 -->
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:pattern value="1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|100|200|300|310|320|360|370|400|500|510|610|620|630|640|650|660|670|680|700|720|703|707" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

  <xs:simpleType name="pkk">
  <!-- hodnoty: 1-38 a 99 -->
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:pattern value="0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|99" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

  <xs:simpleType name="pkk_old">
  <!-- hodnoty: 1-38 a 99 alebo 02100|02120|03100|03150|04100|04150|05100|05120|05130|05150|06100|07100|07150|10200|10230|10240|10260|11110|11130| -->
  <!--                          13100|13104|13105|13200|13301|13311|13321|13331|13361|13600|13603|13700|14270|14280|14370|14410|14420|14500|14600|14700|14730|14800 -->
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:pattern value="0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|99|02100|02120|03100|03150|04100|04150|05100|05120|05130|05150|06100|07100|07150|10200|10230|10240|10260|11110|11130|13100|13104|13105|13200|13301|13311|13321|13331|13361|13600|13603|13700|14270|14280|14370|14410|14420|14500|14600|14700|14730|14800" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

</xs:schema>
   

Príloha č. 21 k vyhláške č. .../2015 Z. z.
Štruktúra vektorového geodetického podkladu meraného 

&V DV3333kn_m YX CM 0 0 3
&R 582650.31 1272494.42 582673.10 1272522.74 1000
&O KLADPAR 1
&A PARCIS=211.001
&L P 582656.03 1272518.40 B=140051 C=237 K=1
      L 582657.57 1272522.73 C=450
      L 582673.09 1272517.51 C=266
      L 582671.51 1272506.95 C=453
      L 582663.68 1272507.95 C=236
      L 582665.01 1272514.88 C=454
      L 582656.03 1272518.40 C=237
&T 582668.15 1272514.76 '211/1' D=5 F=1 H=1.6 K=1
&L P 582668.11 1272512.65 K=1 S=45
&O KLADPAR 2
&A PARCIS=211.003
&L P 582669.49 1272494.42 B=140051 C=452 K=1
      L 582659.58 1272497.92 C=232
      L 582650.31 1272500.93 B=141897 C=1
      L 582651.51 1272504.59 B=143333 C=4
      L 582662.45 1272500.56 C=2 T=1
      L 582663.50 1272505.49 C=1 T=1
      L 582670.81 1272502.63 C=3  L 582669.49 1272494.42 B=140051 C=452
  &T 582664.47 1272498.09 '211/3' D=5 F=1 H=1.6 K=1
  &L P 582666.12 1272501.85 K=1 S=431
  &O KLADPAR 3
  &A PARCIS=211.002
  &L P 582670.81 1272502.63 B=143333 C=3 K=1
        L 582663.50 1272505.49 C=1 T=1
        L 582662.45 1272500.56 C=2 T=1
        L 582651.51 1272504.59 C=4
        L 582652.45 1272507.47 B=142364 C=5
        L 582656.03 1272518.40 B=140051 C=237
        L 582665.01 1272514.88 C=454
        L 582663.68 1272507.95 C=236
        L 582671.51 1272506.95 C=453
        L 582670.81 1272502.63 B=143333 C=3
&T 582659.15 1272510.46 '211/2' D=5 F=1 H=1.6 K=1
&L P 582659.29 1272508.23 K=1 S=431
&K

Štruktúra vektorového geodetického podkladu meraného-transformovaného

&V DE3333kn_mt YX CM 0 0 3
&R 580011.67 1279097.24 580057.07 1279140.61 1000
&O KLADPAR 1
&A PARCIS=1753.001
&L P 580049.14 1279097.25 B=280073 C=8 K=1
   L 580023.69 1279114.99 B=283333 C=1
   L 580027.69 1279120.72 C=6
   L 580022.69 1279124.21 C=5
   L 580024.42 1279126.68 C=4
   L 580021.96 1279128.40 C=3
   L 580016.23 1279120.19 C=2
   L 580015.52 1279120.68 B=280073 C=161
   L 580011.67 1279123.36 B=280080 C=73
   L 580014.02 1279121.99 B=280458 C=2
   L 580030.36 1279140.60 C=1
   L 580057.07 1279106.83 C=4
   L 580053.77 1279102.84 B=281456 C=7
   L 580049.39 1279097.56 C=12
   L 580049.14 1279097.25 B=280073 C=8
&T 580036.88 1279114.13 '1753/1' D=5 F=1 H=2 K=1
&L P 580037.33 1279113.40 K=1 S=30
&O BODY 2
&L P 580081.23 1279072.22 B=280073 C=15 K=1 S=1310 T=1
   P 580049.19 1279096.97 C=8 S=1310 T=1
   P 580031.99 1279104.92 B=280000 C=659 S=1310 T=1
   P 580016.02 1279132.70 B=280073 C=6 S=4 T=1
   P 580023.71 1279114.76 B=283333 C=1 K=1 S=1310 T=1
   P 580016.25 1279119.95 C=2 S=1310
   P 580021.96 1279128.17 C=3 S=1310 T=1
   P 580024.43 1279126.46 C=4 S=1310 T=1
   P 580022.70 1279123.98 C=5 S=1310 T=1
   P 580027.70 1279120.50 C=6 S=1310 T=1
   P 580023.71 1279114.76 C=1 T=1
&O KLADPAR 3
&A PARCIS=1753.006
&L P 580016.23 1279120.19 B=283333 C=2 K=1
   L 580021.96 1279128.40 C=3
   L 580024.42 1279126.68 C=4
   L 580022.69 1279124.21 C=5
   L 580027.69 1279120.72 C=6
   L 580023.69 1279114.99 C=1
   L 580016.23 1279120.19 C=2
&T 580022.17 1279119.60 '1753/6' D=5 F=1 H=1.6 K=1
&L P 580022.52 1279118.55 K=1 S=45
&K

Štruktúra vektorového geodetického podkladu implementovaného

&V JA0100kn_i YX CM 0 0 3
&R 545800.31 1262926.55 545827.00 1262966.55 2000
&O KLADPAR 1
&A PARCIS=856.003
&L P 545822.46 1262947.34 B=170100 C=7 K=1 T=1
   L 545816.09 1262949.96 C=2 T=1
   L 545813.03 1262942.45 C=1 T=1
   L 545805.22 1262946.42 C=6
   L 545813.74 1262964.99 B=170073 C=18
   L 545814.36 1262966.55 B=170100 C=4 T=1
   L 545826.99 1262957.72 C=5 T=1
   L 545822.46 1262947.34 C=7 T=1
&T 545817.09 1262955.98 '856/3' D=5 F=1 H=1.6 K=1
&L P 545816.60 1262953.52 K=1 S=431
&O KLADPAR 2
&A PARCIS=856.006
&L P 545813.39 1262926.56 B=170100 C=3 K=1 T=1
   L 545800.31 1262935.72 B=170073 C=6
   L 545805.22 1262946.42 B=170100 C=6
   L 545813.03 1262942.45 C=1 T=1
   L 545816.09 1262949.96 C=2 T=1
   L 545822.46 1262947.34 C=7 T=1
   L 545816.10 1262932.76 T=5
   L 545813.39 1262926.56 B=170100 C=3 T=1
&T 545810.39 1262937.90 '856/6' D=5 F=1 H=1.6 K=1
&L P 545810.39 1262934.70 K=1 S=431
&O KLADPAR 3
&A PARCIS=856.002
&L P 545816.10 1262932.76 K=1 T=5
   L 545822.46 1262947.34 B=170100 C=7 T=1
   L 545826.99 1262957.72 C=5 T=1
   L 545841.40 1262948.22 T=5
   L 545840.90 1262947.08 T=5
   L 545833.51 1262930.11 T=5
   L 545830.60 1262923.43 T=5
   L 545816.10 1262932.76 T=5
&T 545829.38 1262944.18 '856/2' D=5 F=1 H=1.6 K=1 U=74.99
&L P 545832.02 1262945.03 K=1 S=431 T=5
&O KLADPAR 4
&A PARCIS=979.001
&L P 546171.98 1262611.68 B=170200 C=84 K=1 T=5
   L 546159.37 1262622.58 T=5
   …
   …
   L 546156.97 1262639.44 C=1 T=5
   L 546172.58 1262624.56 C=43 T=5
   L 546172.20 1262616.22 B=170200 C=83 T=5
   L 546171.98 1262611.68 C=84 T=5
&T 545861.34 1262886.26 '979/1' D=5 F=1 H=1.6 K=1 U=360.01
&L P 545854.86 1262893.55 K=1 S=432 T=5
&O KLADPAR 5
&A PARCIS=856.004
&L P 545841.40 1262948.22 K=1 T=5
   L 545826.99 1262957.72 B=170100 C=5 T=1
   L 545833.46 1262971.32 T=5
   L 545847.19 1262962.26 T=5
   L 545841.40 1262948.22 T=5
&T 545835.55 1262960.66 '856/4' D=5 F=1 H=1.6 K=1 U=74.99
&L P 545840.60 1262959.75 K=1 S=30 T=5
&O KLADPAR 6
&A PARCIS=856.005
&L P 545826.99 1262957.72 B=170100 C=5 K=1 T=1
   L 545814.36 1262966.55 C=4 T=1
   L 545821.22 1262981.96 B=170073 C=19
   L 545833.46 1262971.32 T=5
   L 545826.99 1262957.72 B=170100 C=5 T=1
&T 545822.62 1262969.85 '856/5' D=5 F=1 H=1.6 K=1 U=74.99
&L P 545826.39 1262969.48 K=1 S=30 T=5
&O KLADPAR 7
&A PARCIS=857.002
&L P 545821.22 1262981.96 B=170073 C=19 K=1
   L 545814.36 1262966.55 B=170100 C=4 T=1
   L 545813.74 1262964.99 B=170073 C=18
   L 545803.50 1262969.48 C=3
   L 545790.03 1262941.91 C=21
   L 545784.10 1262945.61 C=4
   L 545791.57 1262962.48 C=9
   L 545797.57 1262975.51 B=170256 C=17
   L 545803.20 1262989.07 B=170073 C=20
   L 545808.85 1262986.84 T=5
   L 545821.22 1262981.96 B=170073 C=19
&T 545806.97 1262978.95 '857/2' D=5 F=1 H=1.6 K=1 U=74.99
&L P 545809.73 1262978.81 K=1 S=30 T=5
&O KLADPAR 8
&A PARCIS=856.001
&L P 545830.60 1262923.43 K=1 T=5
   L 545827.80 1262917.01 T=5
   L 545813.39 1262926.56 B=170100 C=3 T=1
   L 545816.10 1262932.76 T=5
   L 545830.60 1262923.43 T=5
&T 545821.08 1262925.10 '856/1' D=5 F=1 H=1.5 K=1 U=365.29
&L P 545821.26 1262924.65 K=1 S=431 T=5
&K

Štruktúra vektorového geodetického podkladu transformovaného

&V DU0320kn_t YX CM 0 0 5
&R 1110000.00 150000.00 1350000.00 600000.00 2000
&O KLADPAR 1
&A PARCIS=2164.001
&L P 554291.48 1257486.48 K=1
   L 554295.10 1257494.97
   L 554305.46 1257517.07
   L 554317.45 1257538.18
  NL 554315.13 1257525.31
   L 554310.45 1257516.03
   L 554316.64 1257512.90
   L 554321.32 1257522.17
   L 554315.13 1257525.31
  NL 554317.45 1257538.18
   L 554326.44 1257530.51
   L 554315.11 1257509.32
   L 554310.44 1257499.40
   L 554303.00 1257478.41
   L 554291.48 1257486.48
&T 554302.95 1257497.42 '2164/1' D=5 F=1 H=1.4 K=1 U=74.17
&L P 554304.77 1257496.38 K=1 S=431
&O KLADPAR 2
&A PARCIS=2164.002
&L P 554316.64 1257512.90 K=1
   L 554310.45 1257516.03
   L 554315.13 1257525.31
   L 554321.32 1257522.17
   L 554316.64 1257512.90
&L P 554317.02 1257522.84 K=1 S=489 U=210.72
&L P 554316.47 1257518.67 K=1 S=45
&T 554316.21 1257528.28 '2164/2' D=5 F=1 H=1.4 K=1 U=69.90
&K





















Príloha č. 22 k vyhláške č. .../2015 Z. z.


Označenie vektorového geodetického podkladu


Vektorový podklad meraný „XY9999kn_m.vgi“ 
Vektorový podklad meraný-transformovaný „XY9999kn_mt.vgi“
Vektorový podklad implementovaný „XY9999kn_i.vgi“
Vektorový podklad transformovaný „XY9999kn_t.vgi“
Vektorový podklad pre určený operát „XY9999uo.vgi“

 V prípade ak sa eviduje v časti katastrálneho územia číselná mapa a v časti katastrálneho územia transformovaná mapa, označí sa vektorový podklad na aktualizáciu súboru prevzatých meraní „XY9999spm.vgi“

kde „XY“ je dvojpísmenová skratka katastrálneho územia a „9999“ je číslo príslušného záznamu podrobného merania zmien 
 




