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Návrh
VYHLÁŠKA
Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

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

ktorou sa vykonáva zákon č. .../2015 Z. z. o geodézii a kartografii  a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa               § 31 ods. 1 zákona č. .../2015 Z. z. o geodézii a kartografii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1
Predmet úpravy

Touto vyhláškou sa ustanovujú podrobnosti o

	geodetických referenčných systémoch a  realizáciách geodetických referenčných systémov okrem potrieb obrany štátu, potrieb správy štátnych hraníc a potrieb civilného letectva,
	podmienkach používania alternatívnych transformačných algoritmov k Rezortnej transformačnej službe,
vykonávaní geodetických a kartografických činností,

katalógoch tried objektov,
postupe pri štandardizácii geografických názvov a používaní štandardizovaných geografických názvov,
spravovaní informačného systému geodézie a kartografie a poskytovaní údajov a služieb,
popise údajov spravovaných v informačnom systéme geodézie a kartografie metaúdajmi,
druhoch a výške úhrady za poskytovanie údajov a služieb z informačného systému geodézie a kartografie,
druhoch a výške úhrady za poskytovanie údajov a služieb z Ústredného archívu geodézie a kartografie,
podmienkach odovzdávania kartografického diela v elektronickej podobe.

§ 2
Geodetické referenčné systémy a ich realizácie

Názvy a kódy geodetických referenčných systémov sú

	Európsky terestrický referenčný systém 1989 s alfanumerickým kódom ETRS89,
	Súradnicový systém Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej s alfabetickým  kódom S- JTSK,
	Baltský výškový systém po vyrovnaní s alfabetickým kódom Bpv,

Európsky vertikálny referenčný systém s alfabetickým kódom EVRS,
	Gravimetrický systém s alfabetickým kódom S-Gr.

	Definície a parametre geodetických referenčných systémov  sú


	Európsky terestrický referenčný systém 1989 je definovaný na základe rezolúcie č. 1 Technicko-riadiacej skupiny subkomisie Európskeho referenčného rámca (EUREF TWG) prijatej na mítingu konanom v roku 1990 vo Florencii. Rezolúcia definuje ETRS89 ako systém, ktorý je stotožnený s Medzinárodným terestrickým referenčným systémom (ITRS) v epoche a ktorý je fixovaný na stabilnú časť Eurázijskej tektonickej platne. Týmto ETRS89 nesie všetky vlastnosti a charakteristiky ITRS:


	geocentricita – počiatok systému sa nachádza v ťažisku hmôt celej Zeme vrátane oceánov a atmosféry,
	jednotkou dĺžky je meter (sústava SI) a mierka je konzistentná s geocentrickým koordinovaným  časom  v  súlade  s  rezolúciami  Medzinárodnej  astronomickej  únie  a Medzinárodnej únie geodézie a geofyziky (Viedeň 1991), čo je zabezpečené vhodným relativistickým  modelovaním,
	orientácia systému je definovaná orientáciou BIH(*) v epoche 1984.0,
	vývoj orientácie v čase je zabezpečený použitím podmienky „sieť bez rotácie“ (NNR – z anglického no net rotation) s ohľadom na horizontálne pohyby tektonických platní celej Zeme.


Súradnice Európskeho terestrického  referenčného systému 1989 sa vyjadrujú buď v pravouhlých karteziánskych súradniciach XYZ, alebo v elipsoidických (geodetických) súradniciach φλh, kde „φ“ je elipsoidická (geodetická) šírka, „λ“ elipsoidická (geodetická) dĺžka a „h“ elipsoidická (geodetická) výška. Elipsoidické (geodetické) súradnice ETRS89 sú vztiahnuté na elipsoid Geodetického referenčného systému 1980 so základným poludníkom Greenwich a s konštantami a=6 378 137 m a f=1:298,257222101, kde „a“ je dĺžka hlavnej
 polosi a „f“ sploštenie, ktoré je vypočítané z konštánt GM = 3 986 005 × 108 m3.s-2, J  = 108 263 × 10-8 a ω = 7 292 115 × 10-11 rad.s-1, kde „GM“ je geocentrická gravitačná konštanta, „J2“ je zonálny geopotenciálny koeficient druhého stupňa a „ω – omega“ je uhlová rýchlosť rotácie Zeme.

	Súradnicový systém  Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej je definovaný


	Besselovým elipsoidom 1841 so základným poludníkom Ferro nachádzajúcim sa 17o40` západne od poludníka Greenwich a s parametrami a = 6 377 397,155m a f = 1: 299,152
	8128, kde „a“ je dĺžka hlavnej polosi a „f“ je sploštenie, Křovákovým zobrazením popisujúcim výpočet pravouhlých rovinných súradníc konformného  kužeľového  zobrazenia  vo  všeobecnej  polohe  z  daných  zemepisných súradníc na Besselovom elipsoide 1841. Křovákovo zobrazenie pozostáva zo štyroch na seba nadväzujúcich krokov: zo zobrazenia Besselovho elipsoidu na guľovú plochu, z transformácie zemepisných sférických súradníc na sférické kartografické súradnice na guľovej ploche, zo zmenšenia guľovej plochy a jej konformného zobrazenia na dotykový kužeľ vo všeobecnej polohe a z rozvinutia plochy dotykového kužeľa do roviny, pričom os x pravouhlého rovinného súradnicového systému smeruje na juh a os y na západ. Konštanty vystupujúce v zobrazovacích rovniciach Křovákovho zobrazenia sú φ0 = 49o30`, λ o

	42o30`, α = 1,000 597 498 372, k = 1,003 419 164, a = 30o17`17,30311``, k = 0,9999 a Š0=78130`, kde „φ0“ je hodnota zemepisnej šírky základnej neskreslenej rovnobežky na Besselovom  elipsoide,  „λ“  je  zemepisná  dĺžka  kartografického  pólu  na  Besselovom elipsoide definovaná od základného poludníka Ferro, „α“ a „k“ predstavujú parametre charakterizujúce konformné zobrazenie Besselovho elipsoidu na guľovú plochu, „a“ je pólová vzdialenosť kartografického pólu na guľovej ploche, „k1“ je koeficient zmenšenia guľovej plochy a „Š0“ je základná kartografická šírka na guľovej ploche,

	Baltský výškový systém po vyrovnaní je kinematický výškový referenčný systém vztiahnutý na strednú hladinu Baltského mora prostredníctvom referenčného bodu, ktorým je nula morského vodočtu v Kronštadte. Baltský výškový systém po vyrovnaní používa normálne výšky, t. j. pri výpočte výšok bodov vyrovnaním sa uplatňujú normálne korekcie v zmysle Molodenského teórie na namerané prevýšenia získané meraniami v nivelačných sieťach,


	Európsky výškový referenčný systém je kinematický výškový referenčný  systém. Definícia Európskeho výškového referenčného systému je založená na štyroch konvenciách:


vzťažná výšková hladina je definovaná ako ekvipotenciálna plocha, na ktorej je potenciál tiažového poľa Zeme konštantný W0 =  W0E = konšt. a ktorý je vo výške vodočtu v Amsterdame – Normaal Amsterdams Peil, jednotka dĺžky je meter (sústava SI), jednotka času je sekunda (sústava SI), mierka je konzistentná s geocentrickým koordinovaným	časom v súlade s rezolúciami Medzinárodnej astronomickej únie a Medzinárodnej únie geodézie a geofyziky (Viedeň 1991), čo  je zabezpečené vhodným relativistickým modelovaním,  výškové zložky predstavujú rozdiely ΔWP medzi potenciálmi WP tiažového poľa Zemeprechádzajúcimi  bodmi  P  a  potenciálom  W0E konvenčnej nulovej hladiny Európskeho výškového  referenčného  systému.  Rozdiel  potenciálu  – ΔWP  je  označovaný aj ako geopotenciálna kóta cp,  takže platí  – ΔWp = cp =W0E – W. Normálne výšky sú ekvivalentné s geopotenciálnymi kótami za predpokladu, že je špecifikované referenčné tiažové pole, Európsky výškový referenčný systém je nulový slapový systém, čo je v súlade s IAG rezolúciami č. 9 a 16 prijatými v Hamburgu v roku 1983,

	Gravimetrický systém je kinematický referenčný systém definovaný geometrickými a fyzikálnymi parametrami, kde geometrické parametre definujú polohy bodov a fyzikálne parametre definujú charakteristiky tiažového poľa Zeme vztiahnuté k týmto bodom.


	Realizácia ľubovoľného geodetického systému predstavuje určenie požadovaných parametrov, ako sú súradnice, výšky alebo tiažové zrýchlenia v zmysle definície systému, ktoré sa vzťahujú na fyzické body stabilizované na zemskom povrchu pre konkrétny (definovaný) okamih. Takáto výsledná množina bodov s určenými parametrami predstavuje referenčný rámec geodetického systému a označuje sa často názvom totožným s názvom geodetického systému, pričom  sa  niekedy  písmeno  S  znamenajúce  systém  v  kóde  názvu  systému  nahradzuje písmenom F znamenajúcim rámec (z anglického frame = rámec). Na odlíšenie jednotlivých realizácií geodetických systémov, resp. jednotlivých referenčných rámcov sa používa pripojenie dvojčísla alebo štvorčíslia k názvu referenčného rámca geodetického systému, pričom tento číselný údaj predstavuje rok výpočtu parametrov alebo rok zavedenia realizácie geodetického systému. V prípade, že dochádza k zmenám určovaných parametrov v jednotlivých realizáciách geodetických systémov, resp. v referenčných rámcoch, ktoré je možné matematicky vyjadriť napríklad pohybovými rovnicami v prípade polohových súradníc, označujeme jednotlivé realizácie, resp. referenčné rámce aj epochou. Epocha realizácie reprezentuje presný dátum, na ktorý sa vzťahuje vypočítaná realizácia, resp. referenčný rámec a vyjadruje sa v jednotkách kalendárneho roka na tri desatinné miesta.


	Realizácia Európskeho terestrického referenčného systému 1989 predstavuje súbor geocentrických priestorových súradníc, ročných zmien súradníc a charakteristík presností vybraných bodov Štátnej priestorovej siete s alfabetickým kódom ŠPS, spracovaných k určitému dátumu pomocou množiny staníc EUREF permanentnej siete postupom definovaným v EUREF smerniciach, na ktoré sú naviazané ostatné body ŠPS. Jej názov je Slovenský terestrický referenčný rámec s alfanumerickým kódom SKTRFyy a ten zodpovedá a reprezentuje národné zhustenie konkrétne zvolenej epochy Európskeho terestrického referenčného rámca s alfanumerickým kódom ETRFyyyy a epochou yyyy.yyy. Súradnice a charakteristiky presností ostatných bodov ŠPS sú určené vo väzbe na realizáciu SKTRFyy, a tým preberajú jej charakteristiky z pohľadu ETRFyyyy a epochy yyyy.yyy. Realizáciou ETRS89 je SKTRF09. ktorý zodpovedá ETRF2000 v epoche 2008.5.


	Realizácia súradnicového systému Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej predstavuje:


	súbor rovinných súradníc bodov Štátnej trigonometrickej siete, s označením JTSK. Výsledky geodetických a kartografických činností, ktoré sa preberajú do informačného systému geodézie a kartografie alebo do informačného systému katastra nehnuteľností, sa dokumentujú v JTSK.


	súbor rovinných súradníc bodov Štátnej priestorovej siete s jednoznačne definovaným matematickým vzťahom k ETRS89 s označením JTSK03 a primárne sa využíva na transformáciu z ETRS89 do JTSK.


	Realizácia Baltského výškového systému po vyrovnaní predstavuje súbor normálnych výšok a charakteristík presností bodov Štátnej nivelačnej siete určených vyrovnaním opakovaných nivelačných meraní vzhľadom na jeden základný alebo množinu viacerých základných nivelačných bodov a označuje sa alfanumerickým kódom Bpvyy. Normálna výška základného nivelačného bodu alebo základných nivelačných bodov je určená vo väzbe na medzinárodné vyrovnanie európskych nivelačných sietí k strednej hodnote reprezentujúcej nulu morského vodočtu v Kronštadte. Realizáciou Baltského výškového systému po vyrovnaní je Bpv.


	Realizácia Európskeho výškového referenčného systému predstavuje súbor  geopotenciálnych kót, normálnych výšok a charakteristík presností bodov Štátnej nivelačnej siete určených  vyrovnaním  vzhľadom  na  jeden  základný  alebo  množinu  viacerých  základných nivelačných bodov určených v rámci medzinárodného vyrovnania vyšších rádov nivelačných sieti Európskych  štátov.  Realizáciu  EVRS  nazývame  Slovenský  vertikálny  referenčný  rámec  a označujeme ju alfanumerickým kódom SKVRFyy, pričom SKVRFyy zodpovedá a reprezentuje národné	zhustenie	konkrétnej	realizácie	Európskeho vertikálneho referenčného rámca označeného alfanumerickým kódom EVRFyyyy. Realizáciou EVRF je SKVRF05, ktorý zodpovedá EVRF2007.
	Realizácia Gravimetrického systému predstavuje súbor tiažových zrýchlení a charakteristík presností vybraných bodov geodetických základov určených z národného vyrovnania absolútnych a  relatívnych  gravimetrických  meraní  vykonaných  v  Štátnej  gravimetrickej  sieti.  Realizácia Gravimetrického systému sa označuje alfanumerickým kódom S-Gryy. Realizáciou Gravimetrického systému je S-Gr.	


	Na transformovanie súradníc bodov medzi realizáciou Európskeho terestrického referenčného systému 1989 a realizáciou súradnicového systému Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej sa používa globálny transformačný kľúč vyjadrujúci vzťah medzi elipsoidom Geodetického referenčného systému 1980 a Besselovým elipsoidom 1841 a zobrazovacie rovnice Křovákovho konformného kužeľového zobrazenia bodov z Besselovho elipsoidu 1841 do roviny.  Globálny  transformačný  kľúč  je  platný  pre  celé  územie  Slovenska.  Na  výpočet priestorových súradníc bodov vychádzajúcich z realizácie rovinných súradníc súradnicového systému Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej sa používajú aj normálne výšky realizácie Baltského výškového systému po vyrovnaní a digitálny výškový referenčný model. Globálny transformačný kľúč  reprezentujúci vzťah medzi realizáciou ETRS89 a JTSK03 predstavuje sedem transformačných parametrov vypočítaných priestorovou podobnostnou transformáciou. Burša-Wolfovým modelom. Parametre tohto globálneho transformačného kľúča sú: Smer transformácie JTSK03 - (ETRS89)


Translácia v smere osi X: tx = 485,021 m,
Translácia v smere osi Y: ty = 169,465 m,
Translácia v smere osi Z: tz = 483,839 m,
Rotácia osi X: rx = –7,786342",
Rotácia osi Y: ry = –4,397554",
Rotácia osi Z: rz = –4,102655".
Parameter zmeny mierky: m = 0,000000 ppm,
Smer transformácie (ETRS89) ® JTSK03
Translácia v smere osi X: tx = –485,014 m,
Translácia v smere osi Y: ty = –169,474 m,
Translácia v smere osi Z: tz = –483,843 m,
Rotácia osi X: rx = 7,78625453",
Rotácia osi Y: ry = 4,39770887",
Rotácia osi Z: rz = 4,10248899",
Parameter zmeny mierky: m = 0,000000 ppm.

	Jednoznačné určenie polohy v JTSK sa vykonáva prostredníctvom transformačného modelu odvodeného z polohy 670 bodov Štátnej trigonometrickej siete, ktoré sú zároveň bodmi Štátnej priestorovej siete. Súradnice týchto bodov sú určené v JTSK, JTSK03 a v  realizácii ETRS89 a sú zverejnené na webovom sídle úradu.


	Rezortná transformačná služba je transformačná služba zriadená úradom, ktorá zabezpečuje záväznú obojsmernú transformáciu medzi národnou realizáciou ETRS89 a  JTSK prostredníctvom JTSK03.


	Transformácia súradníc určujúcich polohu geodetických bodov, dočasne stabilizovaných bodov a podrobných bodov z národnej realizácie ETRS89 do JTSK na účely meračských a výpočtových prác a na dokumentovanie výsledkov merania sa vykonáva prostredníctvom Rezortnej transformačnej služby alebo prostredníctvom iných algoritmov spĺňajúcich požadovanú presnosť, ktorá je stanovená maximálnymi prípustnými odchýlkami voči hodnotám získaným prostredníctvom Rezortnej transformačnej služby: Δp = 0,02 m, ΔH=0,02 m, kde . Δp je maximálna prípustá odchýlka medzi rovinnými súradnicami určenými transformáciou prostredníctvom Rezortnej transformačnej služby a transformáciou prostredníctvom alternatívneho transformačného algoritmu a  ΔH je maximálna prípustá odchýlka medzi výškami určenými transformáciou prostredníctvom Rezortnej transformačnej služby a transformáciou prostredníctvom alternatívneho transformačného algoritmu.


	Na prevod normálnych výšok určených v realizácii Baltského výškového systému po vyrovnaní a elipsoidických výšok určených v realizácii Európskeho terestrického referenčného systému 1989, definovaných nad elipsoidom Geodetického referenčného systému 1980 sa používa digitálny výškový referenčný model s alfabetickým kódom DVRM.


Geodetické základy
§ 3

	Pasívne geodetické základy tvoria geodetické body geodetických základov, ktorých parametre sú určené aspoň v jednom geodetickom referenčnom systéme. Parametre geodetických bodov geodetických základov sa určujú v týchto špecializovaných sieťach


	Štátnej priestorovej sieti označovanej s alfabetickým kódom ŠPS,

Štátnej trigonometrickej sieti označovanej s alfabetickým kódom ŠTS,
Štátnej nivelačnej sieti označovanej s alfabetickým kódom ŠNS,
Štátnej gravimetrickej sieti označovanej s alfabetickým kódom ŠGS.

	Aktívne geodetické základy tvorí Slovenská priestorová observačná služba označovaná registrovanou známkou obsahujúcu alfabetický kód SKPOS. 


	Medzi geodetické základy patria aj referenčné modely vyjadrujúce vzťah medzi realizáciami geodetických referenčných systémov.


§ 4

Geodetické základy (aktívne aj pasívne) zriaďuje a spravuje právnická osoba zriadená úradom (ďalej len „správca“).

§ 5

Správou geodetických základov je

	komplexná správa a prevádzkovanie SKPOS,

komplexná správa a prevádzkovanie informačného systému geodetických základov,
správa realizácií geodetických referenčných systémov a správa referenčných modelov  a transformačných parametrov vyjadrujúcich jednoznačný vzťah medzi realizáciami geodetických referenčných systémov,
správa štátnych geodetických sietí (ŠPS, ŠNS, ŠGS a ŠTS),
výkon geodetických činností pri budovaní, obnove a údržbe geodetických bodov geodetických základov,
geodetické určovanie a kontrola parametrov geodetických bodov geodetických základov,
zriaďovanie, spravovanie, ochraňovanie, obnovovanie, odstraňovanie a premiestňovanie geodetických bodov geodetických základov,
evidovanie a vybavovanie hlásení a žiadostí týkajúcich sa geodetických bodov geodetických základov,
navrhovanie ochranných území geodetického bodu geodetických základov  úradu,
poskytovanie údajov a informácií o geodetických bodoch geodetických základov a automatizované poskytovanie údajov z SKPOS prostredníctvom webových portálov a internetu,
zabezpečenie väzby národných geodetických základov na európske a medzinárodné geodetické základy (siete, systémy a ich realizácie),
poskytovanie podnetov katastrálnej inšpekcii ÚGKK SR na správne konanie pri priestupkoch proti poriadku na úseku geodézie a kartografie (zničenie alebo iné znehodnotenie zariadení geodetických bodov geodetických základov).

§ 6

	Nedostatky zistené na bodoch geodetických základov oznamujú osoby vykonávajúce geodetické a kartografické činnosti v listinnej podobe alebo elektronickej podobe. Oznámenie je potrebné zaslať správcovi geodetických základov. 


	Oznámenie podľa odseku 1 má obsahovať


	popis lokalizácie bodu geodetických základov: obec, katastrálne územie, číslo parcely, na ktorej je zariadenie bodu geodetických základov umiestnené, alebo iné bližšie určenie umiestnenia geodetického bodu geodetických základov,

popis zisteného nedostatku, ako je nesúlad s geodetickým údajom, zničenie, poškodenie alebo ohrozenie zariadenia bodu geodetických základov; prípadne  poslanie fotodokumentácie,
meno, priezvisko, adresu  oznamovateľa alebo názov a sídlo oznamovateľa.

§ 7

	Žiadosť o premiestnenie, odstránenie alebo vykonanie opatrenia na ochranu bodu geodetických základov predkladá osoba správcovi.


	Žiadosť podľa odseku 1 sa predkladá v listinnej podobe alebo elektronickej podobe a musí obsahovať


	popis lokalizácie bodu geodetických základov, obec, katastrálne územie, číslo parcely, na ktorej je  zariadenie bodu geodetických základov umiestnené, alebo iné bližšie určenie umiestnenia geodetického bodu geodetických základov,

odôvodnenie,
návrh termínu, do ktorého navrhuje opatrenie vykonať,
polohopisný náčrt priestoru dotknutého výstavbou pri žiadosti o premiestnenie z dôvodu výstavby,
meno, priezvisko, adresu  žiadateľa alebo názov a sídlo právnickej osoby, meno, priezvisko a adresu štatutárneho zástupcu žiadateľa.

	V prípade schválenia žiadosti na zrušenie alebo premiestnenie bodu geodetických základov správcom bude v zmysle zákona o správe štátneho majetku požadovaná finančná náhrada, ktorá sa vypočíta ako súčet činností potrebných na osadenie, opätovné určenie parametrov a vyhotovenie dokumentácie nového bodu geodetických základov.


Vykonávanie geodetických a kartografických činností

Zriaďovanie geodetických bodov a aktualizácia údajov o geodetických bodoch

§ 8
	Zriaďovanie a aktualizácia bodov podrobného polohového bodového poľa


	Podrobné polohové bodové pole tvoria


	pevné body podrobného polohového bodového poľa,

dočasne stabilizované body podrobného polohového bodového poľa.

	Body podrobného polohového bodového poľa eviduje okresný úrad. Body podrobného polohového bodového poľa zriaďujú osoby vykonávajúce geodetické a kartografické činnosti vtedy, ak je to potrebné na vykonanie podrobného merania alebo vytyčovania. Body podrobného  polohového  bodového  poľa  sa  pri  pozemkových  úpravách  a  pri  obnove katastrálneho operátu novým mapovaním zriaďujú vždy.


	Bod podrobného polohového bodového poľa je bod, ktorý má určené súradnice v realizácii systému  Jednotnej  trigonometrickej  siete  katastrálnej  podľa §  2  ods.  5 transformované Rezortnou transformačnou službou do JTSK a zároveň môže mať určenú výšku v Baltskom výškovom  systéme  po  vyrovnaní.  Ak  sa  poloha  bodu  určuje  technológiou  globálnych navigačných  satelitných  systémov,  určia  sa  zároveň  priestorové  súradnice  v  realizácii Európskeho	terestrického	referenčného  systému  1989.  Zariadenie  bodu  podrobného polohového bodového poľa tvorí meračská značka.


	Charakteristikou presnosti určenia súradníc bodov podrobného polohového bodového poľa je základná stredná súradnicová chyba δxy. Bod podrobného polohového bodového poľa sa určí  tak,  aby  charakteristika  presnosti  určenia  súradníc  v  realizácii  systému  Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej neprekročila hodnotu δxy = 0,04 m. Uvedená hodnota vyjadruje presnosť určenia súradníc k bodom Štátnej priestorovej siete. Krajná odchýlka sa stanovuje na dvojnásobok hodnoty δxy.


	Charakteristikou presnosti určenia výšok bodov podrobného polohového bodového poľa je základná stredná výšková chyba δH.Bod podrobného polohového bodového poľa sa určí tak, aby charakteristika presnosti určenia výšky neprekročila hodnotu δH = 0,06 m. Uvedená hodnota vyjadruje presnosť určenia výšky k bodom Štátnej nivelačnej siete. Krajná odchýlka sa stanovuje na dvojnásobok hodnoty δH.


	Osoby zriaďujúce body podrobného polohového bodového poľa vypracujú dokumentáciu o ich zriadení vo forme „Výsledného operátu zriadenia bodov podrobného polohového bodového poľa“ (ďalej len „výsledný operát“). Výsledný operát sa odovzdá okresnému úradu a obsahuje


	zoznam súradníc a prípadne výšok bodov podrobného polohového bodového poľa, ak boli určené,

geodetické údaje o bodoch podrobného polohového bodového poľa,
technickú správu.
Podrobnosti o vyhotovení a obsahu výsledného operátu sú uvedené v prílohe.

§ 9
	Meranie a zobrazenie objektov, ktoré sú obsahom tematických mapových diel s veľkou mierkou
	

	Tematické mapové dielo s veľkou mierkou je technická mapa mesta, základná mapa letiska, základná mapa diaľnice, jednotná železničná mapa, základná mapa závodu, základná mapa rýchlodráhy a mapa podzemných inžinierskych sietí.


	Výsledný operát merania alebo digitalizácie a zobrazenia objektov, ktoré sú obsahom tematických mapových diel s veľkou mierkou a sú súčasne aj obsahom základných štátnych mapových diel s veľkou mierkou v rozsahu nad 0,025 km2, sa odovzdá okresnému úradu okrem výsledného operátu merania alebo digitalizácie a zobrazenia objektov tematického obsahu tematických mapových diel s veľkou mierkou vyhotovených na podkladoch získaných zo štátnej dokumentácie.


Geodetické a kartografické činnosti vo výstavbe
§ 10

	Geodetické a kartografické činnosti v jednotlivých fázach výstavby sú  zabezpečované prostredníctvom autorizovaných geodetov a kartografov jednotlivých účastníkov výstavby. Fázami výstavby sa rozumie


	fáza spracovania projektovej dokumentácie stavby,

fáza realizácie stavby,
fáza kolaudácie a prevádzky stavby.

	Zameranie územia pre projekt stavby sa vykonáva v záväzných geodetických systémoch v súlade s § 3 zákona. Realizácia geodetického systému, v ktorom bolo zameranie územia vykonané, je záväzná počas všetkých fáz výstavby.


	Pri spracovaní projektovej dokumentácie stavieb autorizovaný geodet a kartograf stavebníka zabezpečuje


	prípravu mapových podkladov,

vyhotovenie geodetických podkladov na úpravu majetkovoprávnych vzťahov, na vyňatie pozemkov z poľnohospodárskej pôdy a z lesných pozemkov,
geodetické údaje bodov geodetických základov a bodov podrobného polohového bodového poľa.

	Pri spracovaní projektovej dokumentácie stavieb autorizovaný geodet a kartograf projektanta (zhotoviteľa projektu) zabezpečuje


	vypracovanie projektu vytyčovacej siete,

spoluprácu s projektantom,
kontrolu vytyčovacích výkresov na vytýčenie priestorovej polohy objektov,
kontrolu vytyčovacích výkresov na podrobné vytýčenie,
	vytyčovacie výkresy sú súčasťou projektu stavby
vytyčovacie výkresy musia byť autorizačne overené autorizovaným geodetom a kartografom projektanta.

	Pri realizácii stavieb autorizovaný geodet a kartograf stavebníka zabezpečuje


	protokolárne odovzdanie geodetických a kartografických podkladov súvisiacich so stavbou zhotoviteľovi,

vybudovanie vytyčovacej siete a určenie jej parametrov, jej ochranu pred poškodením a jej odovzdanie zhotoviteľovi,
vyznačenie existujúcich podzemných vedení inžinierskych sietí na povrchu v areáli staveniska,
kontrolné meranie terénu v priestore staveniska pred začatím zemných prác,
vytýčenie priestorovej polohy stavby, ako je vytýčenie hlavných polohových čiar alebo hlavných osí a hlavných polohových bodov trás, hlavných výškových bodov v súlade s územným rozhodnutím a protokolárne odovzdanie zhotoviteľovi,
tvorbu informačného systému výstavby z projektovej dokumentácie pri líniových stavbách,
kontrolu geodetických a kartografických činností zhotoviteľa v priebehu výstavby,
kontrolu správnosti geodeticky meraných položiek predkladaných zhotoviteľom na fakturáciu.

	Pri realizácii stavieb autorizovaný geodet a kartograf projektanta (zhotoviteľa projektu) zabezpečuje  kontrolu  dodržiavania  projektovaných  parametrov  stavebných  objektov  v spolupráci s autorským dozorom.


	Pri realizácii stavieb autorizovaný geodet a kartograf zhotoviteľa zabezpečuje


	protokolárne prevzatie geodetických podkladov súvisiacich so stavbou, vytyčovacej siete od autorizovaného geodeta a kartografa stavebníka vrátane kontrolného merania terénu pred začatím zemných prác,

realizáciu podrobného vytýčenia jednotlivých objektov a technologických zariadení stavby podľa projektovej dokumentácie vrátane kontroly podkladov a výkresov podrobného vytýčenia,
realizáciu merania skutočného vyhotovenia stavebných objektov a ich častí, ako aj terénnych úprav a priebehu podzemných inžinierskych sietí pred ich zakrytím, vyhotovenie geodetickej  časti  dokumentácie  skutočného  vyhotovenia  stavieb  a  technologických zariadení,
vypracovanie projektu na meranie posunov a deformácií stavieb, ak si to vyžaduje charakter stavby alebo to ukladá projektová dokumentácia,
meranie posunov a deformácií stavieb počas výstavby, ako aj základné meranie posunov a deformácií pred kolaudáciou stavby, ak si to vyžaduje charakter stavby alebo to ukladá projektová dokumentácia,
vyhotovenie technickej účelovej mapy (základná mapa diaľnice, základná mapa závodu, základná mapa letiska, technická mapa mesta, atď.), ak si to vyžaduje stavebník,
meranie a kvantifikáciu geodeticky merateľných položiek vykonaných stavebných prác, ktoré sa predkladajú na fakturáciu stavebníkovi,
archivovanie meračských dokumentov, vytyčovacích výkresov, vytyčovacích protokolov a záznamov v stavebnom denníku.

	Pri kolaudácii stavieb a následnej prevádzke stavieb autorizovaný geodet a kartograf stavebníka zabezpečuje


	súborné spracovanie vrátane tvorby informačného systému a archivovanie geodetickej časti dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby podľa reálne vykonaných stavebných prác,

porealizačnú dokumentáciu na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov podľa skutočného vyhotovenia stavby a vyhotovenie geometrických plánov,
meranie posunov a deformácií objektov a zariadení, ak si to vyžaduje charakter stavby alebo to ukladá projektová dokumentácia. 

§ 11
Budovanie vytyčovacích sietí

Projekt vytyčovacej siete stavby alebo komplexu stavieb obsahuje

	geodetický systém a jeho realizáciu pre meračské a výpočtové práce,

situáciu rozmiestnenia jednotlivých priestorových, polohových a výškových bodov,
číslovanie bodov, spôsob stabilizácie bodov a spôsob ich ochrany pred poškodením,
vyžadovanú priestorovú presnosť určenia bodov vzhľadom na body geodetických základov,
vyžadovanú relatívnu alebo lokálnu priestorovú presnosť určenia bodov potrebnú na realizáciu stavby,
návrh metódy merania, výpočtu a určenia parametrov siete a ich charakteristík presnosti,
predbežný rozpočet na stabilizáciu a meranie bodov vytyčovacej siete,
technickú správu.

	Konfiguráciu a štruktúru vytyčovacej siete navrhne autorizovaný geodet a kartograf v  súlade s tvarom a charakterom stavby alebo súboru stavieb tak, aby boli určené súradnice a výšky bodov vytyčovacej siete v realizáciách geodetických systémov v súlade s § 2.


	Vytyčovacia sieť, ktorá je z hľadiska charakteru a potrieb stavby budovaná v miestnom súradnicovom a výškovom systéme, sa pripojí na geodetické základy.


	Výsledný elaborát z budovania a merania vytyčovacej siete obsahuje


	technickú správu,

situáciu rozmiestnenia jednotlivých bodov siete,
observačný plán a spôsob observácie,
zoznam súradníc a výšok bodov aj v realizácii geodetického systému a ich geodetické údaje,
absolútne charakteristiky presnosti bodov vzhľadom na body geodetických základov,
relatívne charakteristiky presnosti a stredné súradnicové chyby, v prípade viacetapových sietí kovariančnú maticu bodov.

§ 12
Vytyčovanie priestorovej polohy stavieb

Jednoznačnú priestorovú polohu projektovanej stavby stanovuje koordinačný výkres, na základe ktorého sa vyhotovujú vytyčovacie výkresy jednotlivých objektov. Koordinačný výkres a vytyčovacie výkresy sú súčasťou projektovej dokumentácie stavby. Za súlad koordinačného výkresu a vytyčovacích výkresov zodpovedá autorizovaný geodet a kartograf projektanta.

	Vytyčovací výkres priestorovej polohy obsahuje súradnice a vytyčovacie prvky umožňujúce vytýčenie priestorovej polohy objektu v súradnicovom systéme stavby, ktorý je realizovaný vytyčovacou sieťou stavby vybudovanou podľa § 11.


	Vytýčenie priestorovej polohy objektu alebo stavby zahŕňa vytýčenie


	hlavnej polohovej čiary,

hlavnej osi, hlavných bodov trasy, charakteristických bodov,
hlavných výškových bodov.

	Podrobné vytýčenie jednotlivých objektov a technologických zariadení stavby realizuje autorizovaný geodet a kartograf zhotoviteľa na základe vytyčovacieho výkresu na podrobné vytýčenie.


	Vytyčovací výkres na podrobné vytýčenie obsahuje


	situovanie jednotlivých stavieb a ich častí,

súradnice a výšky vytyčovaných bodov alebo
číselné hodnoty vytyčovacích prvkov, ktoré sa vzťahujú na body vytyčovacej siete alebo na hlavné osi vytyčovaného objektu.

	Podrobné vytyčovanie objektu je


	vytyčovanie rozmeru a tvaru objektu vo vodorovnom a zvislom smere,

vytyčovanie jednotlivých častí a konštrukčných prvkov vnútri objektu na základe vytýčenia priestorovej polohy objektu.

	Z vytyčovania sa vyhotovuje a odovzdáva protokol o vytýčení. Protokol o vytýčení objektu môže byť aj súčasťou záznamu do stavebného denníka.


	Protokol o vytýčení priestorovej polohy a protokol z podrobného vytyčovania obsahuje


	technickú správu,

zoznam súradníc a výšok vytýčených bodov,
záznam o nezávislom kontrolnom vytýčení (kontrola správnosti vytýčenia),
grafické zobrazenie vytýčených bodov a vytyčovacích prvkov,
podpisy odovzdávajúcich a preberajúcich osôb.

	Protokol o vytýčení stavby alebo technologického zariadenia sa odovzdáva spolu s vytyčovacím výkresom ako záväzný dokument pri kolaudácii objektu.


§ 13
Kontrolné meranie geometrických parametrov

Kontrola geometrických parametrov stavieb a ich častí, priemyselných objektov a zariadení je kontrola geometrických podmienok, ako je priamočiarosť, rovnobežnosť, rovinnosť, kolmosť, zvislosť a konštantný sklon. Táto kontrola sa vykonáva na stavbách, na súboroch stavieb, v priemyselných závodoch, v priemyselných parkoch, vo výrobných halách, v ktorých treba kontrolovať technologické zariadenia ako žeriavové dráhy a žeriavy, rotačné pece, valcovacie stolice, turbogenerátory a rozsiahle oceľové konštrukcie.

	Výsledkom kontrolného merania geometrických parametrov je


	číselné a grafické znázornenie meraných parametrov,

porovnanie nameraných údajov s krajnými hodnotami uvádzanými v projekte alebo v normách,
technická správa s konštatovaním, že stavba, prípadne príslušné technologické zariadenie spĺňa alebo nespĺňa kritériá projektu alebo normy.

§ 14
Meranie posunov a deformácií stavieb a technologických zariadení

Posun a deformácia stavby alebo technologického zariadenia sú zmeny v priestorovej
polohe a tvare objektu vplyvom zaťaženia základovej škáry, vplyvom dynamických prevádzkových účinkov a ďalších faktorov pôsobiacich na objekt v danom priestore a čase. Zmeny sa určujú priamym geodetickým meraním vzhľadom na základnú etapu merania alebo predchádzajúce etapy merania.

	Meranie posunov a deformácií sa vykonáva na inžinierskych stavbách6) a technologických zariadeniach, ktoré sú dôležité z hľadiska bezpečnosti, bezporuchovej výstavby a prevádzky, a na objektoch zakladaných na nepriaznivých geologických podmienkach alebo v poddolovanom území. Meranie posunov a deformácií sa vykonáva aj pri okolitých objektoch v blízkosti novej výstavby, ktorých stabilita môže byť výstavbou ohrozená.


	Osobitnou skupinou merania posunov a deformácií sú merania posunov počas zaťažovacej skúšky stavieb a mostov. Tieto merania majú kontrolný charakter a slúžia na overenie statickej a dynamickej funkcie a kvality zaťažovanej konštrukcie. Predmetom merania sú


	zvislé posuny základových konštrukcií,

vodorovné a zvislé posuny stavby,
naklonenie nosných konštrukcií.

	Podrobné usmernenia o projekte merania posunov a deformácií, realizácii merania a vyhodnocovania zaťažovacích skúšok uvádzajú technické normy.


	Elaborát z merania a vyhodnotenia posunov a deformácií stavieb a technologických zariadení sa odovzdáva správcovi a prevádzkovateľovi stavby alebo zariadenia. Predmetný elaborát obsahuje


	technickú správu,

definíciu a realizáciu vzťažného systému a jeho vzťah k záväzným geodetickým systémom,
situáciu rozmiestnenia vzťažných a pozorovaných bodov,
zoznam súradníc a výšok vzťažných a pozorovaných bodov,
relatívne charakteristiky presnosti pozorovaných bodov voči vzťažným bodom, stredné súradnicové chyby, v prípade viacetapových sietí kovariančnú maticu bodov,
grafické znázornenie posunov, geodetickú interpretáciu dosiahnutých výsledkov.

§ 15
Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby

Vyhotovenie geodetickej časti dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby obsahuje číselné a grafické spracovanie výsledkov merania skutočnej polohy a výšok pozemných, podzemných a nadzemných objektov a zariadení v realizácii záväzného geodetického systému. Priestorové zameranie všetkých podzemných vedení a zariadení sa realizuje pred ich zakrytím. Súčasťou geodetickej časti dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby je aj vyhodnotenie splnenia podmienok stavebného povolenia, t.j. vyhodnotenia odstupových vzdialeností od vlastníckych hraníc, výškového umiestnenia stavby a ostatných geometrických parametrov, definovaných v stavebnom povolení.

	Geodetická časť dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby s vyhodnotením splnenia parametrov stavebného povolenia je podkladom na


	kolaudáciu stavby a ďalšie konanie stavebných úradov,

projektovú činnosť a zmenu stavby,
spracovanie údajov pre tvorbu geografických informačných systémov.

	Geodetická časť dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby je vyhotovená priamym geodetickým meraním nadväzujúcim na vytyčovaciu sieť stavby.


	Elaborát z geodetickej časti dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby obsahuje


	technickú správu,

zoznam súradníc a výšok podrobných bodov,
súbor údajov obsahujúci polohopis, popis, prípadne výškopis v digitálnej aj grafickej forme,
	všetky časti elaborátu geodetickej časti dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby musia byť autorizačne overené autorizovaným geodetom a kartografom zhotoviteľa stavby.

§ 16
Tvorba a správa tematickej bázy údajov pre geografické informačné systémy, ktoré sú budované a aktualizované pre potreby štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy

Geodetické činnosti pri budovaní a aktualizácii tematickej bázy údajov pre geografické informačné systémy sú získanie alebo vytvorenie podkladov, ktoré sú zdrojom priestorových údajov zdrojovej evidencie o objektoch tematickej bázy údajov pre geografické informačné systémy.

	Výsledný operát geodetických činností budovania a aktualizácie tematickej bázy údajov pre geografické informačné systémy obsahuje


	technickú správu,

sprievodný záznam tvorby alebo aktualizácie,
súbory priestorových údajov, tvoriacich zdrojovú evidenciu správcu,
	metaúdaje.


§ 17
Správa základnej bázy údajov pre geografický informačný systém

Geodetické činnosti pri budovaní a aktualizácii základnej bázy údajov pre geografický informačný systém sú získanie alebo vytvorenie podkladov, ktoré sú zdrojom priestorových údajov o objektoch základnej bázy údajov pre geografický informačný systém.

	Výsledný operát geodetických činností budovania a aktualizácie základnej bázy údajov pre geografický informačný systém obsahuje


	technickú správu,

sprievodný záznam tvorby alebo aktualizácie,
súbory priestorových údajov, ak tieto neboli aktualizované webovou službou (transakčnou službou),
metaúdaje, ak tieto neboli aktualizované webovou službou (transakčnou službou).

	Výsledný operát geodetických činností sa odovzdá právnickej osobe zriadenej úradom (ďalej len „prevádzkovateľ“). 


	Prevádzkovateľ posúdi technickú a kvalitatívnu spôsobilosť priestorových informácií do 30 dní od prevzatia výsledného operátu.


	Prevádzkovateľ po posúdení technickej spôsobilosti priestorových údajov vyhotoví sprievodný záznam o kontrole technickej spôsobilosti.


	Prevádzkovateľ výsledok posúdenia technickej spôsobilosti priestorových údajov oznámi elektronickou formou spracovateľovi.


Tvorba základného štátneho mapového diela

§ 18
Základné štátne mapové dielo

Základné štátne mapové dielo sa tvorí z aktuálnych údajov informačného systému.

	Základné štátne mapové dielo sa poskytuje v obsahovej úrovni objektov zodpovedajúcich mierke príslušného štátneho mapového diela.


	Základné štátne mapové dielo vytvorené v mierke 1: 5 000 a väčšej je základné štátne mapové dielo s veľkou mierkou.


	Obsah základného štátneho mapového diela v mierke menšej ako 1: 5 000 je daný rozsahom objektov katalógu tried objektov kartografického modelu pre príslušnú mierku.


	Údaje základnej bázy údajov pre geografický informačný systém sú záväzné pre tvorbu štátnych mapových diel v mierke menšej ako 1: 5 000.


§ 19
Autorizačné a úradné overenie výsledkov geodetických a kartografických činností

Autorizačné overenie výsledkov geodetických a kartografických činností súvisiacich so zriaďovaním a správou bodov geodetických základov a výsledky geodetických a kartografických činností uvedených v § 5 ods. 1 písm. f) a g)  vykonáva fyzická osoba, ktorá je zamestancom právnickej osoby zriadenej úradom na základe oprávnenia, ktoré jej udelí úrad.

	Úradné overenie výsledkov zriaďovania bodov podrobného polohového bodového poľa vykonáva okresný úrad, v rámci svojej pôsobnosti.


	Autorizačné overenie výsledkov geodetických a kartografických činností  uvedených v § 5 ods. 1 písm. a) okrem činností súvisiacich so zriaďovaním a správou bodov geodetických základov a výsledky geodetických a kartografických činností uvedených v § 5 ods. 1 písm b) až d) vykonáva autorizovaný geodet a kartograf. Autorizovaný geodet a kartograf pred autorizačným overením výsledkov vybraných geodetických a kartografických činností preskúma ich náležitosti, presnosť meračských, výpočtových a zobrazovacích prác a dodržanie kvalitatívnych podmienok určených technickými predpismi.


	Autorizovaný geodet a kartograf vykoná autorizačné overenie na všetkých prvopisoch výsledného operátu doložkou. Doložka obsahuje údaj o tom, že náležitosťami a presnosťou zodpovedá všeobecne záväzným právnym predpisom, meno, priezvisko, podpis, dátum a odtlačok okrúhlej pečiatky autorizovaného geodeta a kartografa.


	Pečiatka autorizovaného geodeta a kartografa má priemer 36 mm. Na vonkajšom kruhopise  sa uvedie titul, meno, priezvisko a text „Autorizovaný geodet a kartograf“. Na vnútornom kruhopise sa uvedie medzi dva spojovníky číslo položky zoznamu Komory geodetov a kartografov a text „Geodetické a kartografické činnosti na úseku geodézie a kartografie“. V strede pečiatky je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky. 


	Zamestnanec rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie, ktorý má osobitnú odbornú spôsobilosť, vykoná autorizačné overenie na všetkých prvopisoch výsledného operátu doložkou. Doložka obsahuje údaj o tom, že náležitosťami a presnosťou zodpovedá predpisom, meno, priezvisko, podpis, číslo osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti vydaného úradom, dátum a odtlačok riadkovej pečiatky organizácie, ktorej je zamestnancom.


	Znalec v odbore geodézie a kartografie podľa osobitného predpisu pri vykonávaní znaleckej činnosti vykoná autorizačné overenie na všetkých prvopisoch výsledného operátu vybraných geodetických a kartografických činností doložkou. Doložka obsahuje údaj o tom, že náležitosťami a presnosťou zodpovedá predpisom, meno, priezvisko, podpis, číslo osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti vydaného úradom, dátum a odtlačok pečiatky znalca.


§ 20
Predmetom autorizačného overenia výsledkov geodetických činností podľa § 5 zákona je výsledný operát, záznamy podrobného merania zmien, meračské náčrty a protokoly o vytýčení hraníc pozemkov.

§ 21

	Pri projektovaní stavieb podliehajú autorizačnému overeniu tieto výsledky geodetických a kartografických  činností


	geodetické podklady na projektovanie stavieb vyhotovené pôvodným meraním alebo doplnením existujúcich geodetických podkladov,

projekt vytyčovacej siete,
geodetické podklady na územné konanie,
výsledný operát zo zriadenia geodetických bodov, ktoré boli zriadené na vyhotovenie geodetických podkladov,
vytyčovacie výkresy stavieb,
projekt merania posunov.

	Pri uskutočňovaní stavieb podliehajú autorizačnému overeniu tieto výsledky geodetických a kartografických  činností


	výsledný operát z vytýčenia obvodu staveniska s osobitným právom využitia pozemku podľa osobitných predpisov,

výsledný operát zo zriadenia geodetických bodov vytyčovacej siete a kontroly vytyčovacej siete počas realizácie stavby,
výsledný operát z vytýčenia stavby v súlade s územným rozhodnutím a so stavebným povolením,
výsledný operát z vytýčenia existujúcich podzemných vedení na povrchu, ktoré majú byť dotknuté výstavbou,
výsledný operát z vytýčenia tvaru a rozmerov objektu s výnimkou drobných stavieb, ak netvoria vlastnícku hranicu,
výsledný operát z kontrolných meraní a meraní posunov objektov a zariadení.
	

	Pri vyhotovení geodetickej časti dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby podlieha autorizačnému overeniu výsledný operát merania a zobrazenia skutočného realizovania stavieb; výsledný operát sa v rozsahu nad 0,025 km2 odovzdáva do štátnej dokumentácie.


	Pri vyhotovovaní geodetických meraní geometrických parametrov stavieb výsledný operát podlieha autorizačnému overeniu.


	Pri vyhotovení geodetických meraní posunov pri prevádzke stavieb výsledný operát podlieha autorizačnému  overeniu.


Informačný systém geodézie a kartografie

§ 22
	Spravovanie informačného systému geodézie a kartografie, obsah informačného systému geodézie a kartografie
	
Spravovanie informačného systému geodézie a kartografie predstavuje


	zabezpečenie prevádzky jednotlivých častí informačného systému geodézie a kartografie,

zabezpečenie tvorby a aktualizácie údajov jednotlivých častí informačného systému geodézie a kartografie na centrálnej úrovni právnickou osobou zriadenou úradom,
	zabezpečenie sprístupnenia,
	referenčné systémy.

	 Informačný systém geodetických základov je aktualizovaný priebežne.


	 Informačný systém geodetických základov tvoria súbory textových, číselných a grafických údajov o všetkých geodetických bodoch geodetických základov vrátane metaúdajov. Ku každému bodu sú v informačnom systéme geodetických základov evidované nasledovné atribúty alebo iba niektoré z nich (podľa zaradenia bodu do príslušnej geodetickej siete)


	súradnice a/alebo výška a/alebo tiažové zrýchlenie so štandardnými neistototami v danom referenčnom geodetickom systéme v požadovanej presnosti,

úplné označenie a číslo, prípadne pôvodné označenie a číslo (ak bolo),
evidenčná jednotka,
stav a charakteristika,
typ, druh, rozmer, popis a materiál zariadenia geodetického bodu geodetických základov,
typ, druh, rozmer, popis a materiál ochrany zariadenia geodetického bodu geodetických základov,
príslušnosť ku štátnej geodetickej sieti a k pôvodnej geodetickej sieti (ak bol bod zaradený v minulosti aj v inej sieti),
trieda alebo rád v rámci štátnej geodetickej siete,
	obec, okres, katastrálneho územie,

prístup k bodu a topografický popis okolia,
druh pozemku alebo nehnuteľnosti,
voľnosť horizontu, 
miestopis a geometria,
fotografia alebo iná multimediálna informácia,
platnosť údajov,
dátum údržby a meno vykonávateľa údržby,
rôzne poiznámky,
poučenie vlastníka alebo správcu nehnuteľnosti.

	Pod správu informačného systému geodetických základov okrem evidencie atribútov patrí


	preberanie a aktualizácia údajov a informácii na základe činností vykonaných pri správe, údržbe a kontrole sietí geodetických základov a na základe získaných hlásení a vydaných rozhodnutí k žiadostiam týkajúcich sa geodetických bodov geodetických základov,

vykonávanie štatistických, rozborových a plánovacích činnosti nad údajmi z informačného systému geodézie a kartografie,
kontrola kvality vedených údajov,
sprístupnenie a poskytnutie údajov a informácii o geodetických bodoch geodetických základov pre informačný systém geodézie a kartografie, rezortný geoportál úradu, portál produktov a služieb Geodetického a kartografického ústavu v Bratislave a iných zmluvne dohodnutých partnerov a zákaznícke centrum Geodetického a kartografického ústavu v Bratislave na základe objednávok.

	 Informačný systém základnej bázy údajov pre geografický informačný systém je aktualizovaný podľa harmonogramu prác, maximálne však v 5 ročnom cykle pre priestorové údaje definované Katalógom tried objektov základnej bázy údajov pre geografický informačný systém.


	Metainformačný systém geodézie a kartografie je aktualizovaný priebežne.


§ 23

	 Informačný systém základnej bázy údajov pre geografický informačný systém je definovaný Katalógom tried objektov základnej bázy údajov pre geografický informačný systém a smernicami na tvorbu priestorových údajov (ortofotosnímky, výškové modely, základné štátne mapové dielo a ostatné).


	 Katalóg tried objektov základnej bázy údajov pre geografický informačný systém je súbor informácii ktoré jednoznačne definujú 


	všeobecné (pre všetky objekty) parametre atribútov/vlastností pre


	úroveň podrobnosti obsahu/objektu,

dovolené metódy zberu ,
prípustnú geometriu/geometrickú interpretáciu objektov,
kvalitu presnosti zberu objektov,
určenie spoľahlivosti objektov,
určenie existencie objektov,
definovanie správcov alebo autorov objektov a ich zodpovednosť za všetky informácie o spravovanom objekte,
časovú identifikáciu objektu,

	špecifické parametre atribútov/vlastností pre pre jednotlivé objekty.


§ 24

	Správa Informačného systému ZBGIS zabezpečuje okrem predchádzajúceho  zabezpečuje


	preberanie údajov od povinných osôb v súlade s kvalitatívnymi požiadavkami stanovenými KTO ZBGIS,

kontrolu kvality referenčných údajov,
sprístupnenie priestorových údajov IS ZBGIS predovšetkým prostredníctvom elektornických služieb,
popísanie priestorových údajov IS ZBGIS metaúdajmi.

	Informačný systém ZBGIS tvoria výhradne digitálne údaje, a to


	referenčné priestorové údaje 


	definované KTO ZBGIS, vrátane geografického názvoslovia, administratívneho členenia a geodetických referenčných bodov

ortofotosnímky,
digitálny výškový model územia,

	ostatné priestorové údaje


	generalizované údaje definované KTO ZBGIS, vrátane geografického názvoslovia a administratívneho členenia,
	definičné body obcí a definičné body častí obcí,
	základné štátne mapové dielo stredných mierok a malých mierok,


	kartografické diela tvorené prevádzkovateľom.


	Metainformačný systém geodézie a kartografie (MIS GaK) - tvoria metaúdaje popisujúce predovšetkým údaje ISGK podľa schválených metaúdajových profilov rezortu. Obsahujú údaje o


	identifikácii údajov, 

priestorovej reprezentácii údajov, 
kvalite, pôvode a platnosti údajov, 
distribúcii - subjektoch zodpovedných za tvorbu, spravovanie, uchovávanie a distribuovanie údajov, podmienkach a obmedzeniach prístupu k údajom a ich použitiu, 
obsahu údajov,
katalógu zobrazovania údajov,
použitom referenčnom geodetickom systéme, 
	popisných údajoch k metaúdajom, 

údržbe a správe metaúdajov.

§ 25
	Poskytovanie údajov a služieb z informačného systému geodézie a kartografie


Údaje z informačného systému geodetických základov poskytuje prevádzkovateľ informačného systému geodetických základov.

	Údaje zo základnej bázy údajov pre geografický informačný systém poskytuje prevádzkovateľ informačného systému základnej bázy údajov pre geografický informačný systém.


	Údaje z informačného systému geodézie a kartografie sa poskytujú


	prostredníctvom webových služieb a internetového portálu,

ako údajové súbory,
ako tlačové výstupy.

	Údajové súbory v digitálnej forme sa poskytujú vo výmenných formátoch ako


	vektorové alebo rastrové súbory priestorových údajov,

textové súbory.

§ 26
	Úhrady za poskytovanie údajov a služieb z informačné ho systému geodézie a kartografie a z Ústredného archívu geodézie a kartografie


Úhrady za poskytovanie údajov a služieb z informačné ho systému geodézie a kartografie a z Ústredného archívu geodézie a kartografie sú upravené osobitným predpisom.
	
Ústredný archív geodézie a kartografie
§ 27

	Ústredný archív geodézie a kartografie archivuje kartografické diela a písomnosti týkajúce sa geodézie a kartografie z územia Slovenskej republiky vydávané štátnymi organizáciami a súkromnými subjektmi v súlade s § 2 zákona.


	Kartografické diela vydávané na území Slovenskej republiky v súlade s § 2 ods. 6 zákona sa odovzdávajú do Ústredného archívu ako povinné výtlačky v analógovej a v elektronickej podobe. Diela v elektronickej podobe sa odovzdávajú na príslušnom médiu zabezpečujúcom dlhodobú archiváciu predmetného kartografického diela. 

	
	Sprístupňovanie archívnych dokumentov sa primárne vykonáva v bádateľni Ústredného archívu počas úradných hodín, pričom celý archívny fond je verejnosti prístupný na bezplatné štúdium. Pri štúdiu archívnych dokumentov bádatelia sa riadia Bádateľským poriadkom vydaným Geodetickým a kartografickým ústavom v  Bratislave, ktorý je verejne prístupným dokumentom a pred štúdiom archívnych dokumentov Ústredného archívu sú bádatelia povinní oboznámiť sa s ním.


	Sekundárne sa sprístupňujú archívne dokumenty v elektronickej a v analógovej podobe, pričom v tejto podobe sú sprístupnené


	kartografické diela vydané úradom a jeho predchodcami,

kartografické diela vydané rôznymi vydavateľmi s povolením na vyhotovenie kópií a skenov v súlade s autorskými právami. 

	Kartografické diela poskytnuté v elektronickej alebo analógovej podobe je možné publikovať v súlade s § 10 zákona.


	Podmienky odovzdávania kartografického diela do Ústredného archívu geodézie a kartografie v elektronickej podobe


	výsledné zobrazenie kartografického diela v elektronickej podobe sa odovzdá v jednom exemplári na pamäťovom médiu (CD, DVD, Blu-ray) na archívne účely Ústrednému archívu geodézie a kartografie,
	kartografické dielo v elektronickej forme sa odovzdáva vo formáte pre grafické súbory v zmysle § 20 Výnosu MFSR o štandardoch pre ISVS, 
	táto povinnosť sa nevzťahuje na fyzické osoby a právnické osoby, ktoré vykonávajú geodetické a kartografické činnosti pre potreby obrany štátu. 


	

Štandardizácia geografických názvov a používanie štandardizovaných geografických názvov
§ 28

	Názvy nesídelných geografických objektov a špecifických sídelných geografických objektov z územia Slovenskej republiky, ktoré štandardizuje úrad podľa § 19 ods. 1 zákona a ktoré nemajú charakter územnej správnej jednotky, sú


	názvy vôd a vodných stavieb, ktorými sú názvy gejzírov, hatí, hrádzí, jazier, kanálov, minerálnych prameňov, močiarov, mokradí, mŕtvych ramien, náhonov, plies, potokov, prameňov, priehrad, riečnych ramien, rybníkov, studní, vodných nádrží, vodných tokov, vodopádov, vyvieračiek,
	názvy chránených území, ktorými sú názvy podľa osobitného predpisu § 17 Zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, a názvy jaskýň, vodopádov, chránených stromov,

názvy jednotlivých útvarov vertikálneho členenia zemského povrchu, ktorými sú názvy brán, brázd, dolín, geomorfologických jednotiek, hrebeňov, chrbtov, kopcov, kotlín, krasových území, nížin, pahorkatín, planín, plošín, pohorí, priepastí, priesmykov, roklí, rovín, sediel, skál, skalných útvarov, stien, strží, svahov, tiesňav, vrchov, žľabov,
názvy špecifických sídelných objektov, ktorými sú názvy horární, horských chát, hospodárskych dvorov, katastrálnych území, kopaníc, lazov, majerov, mlynov, miestnych častí, osád, poľovníckych chát, samôt, sídlisk,
názvy historických, kultúrnych, účelových objektov, ktorými sú názvy arborét, historických múrov, hradov, kalvárií, kaplniek, kaštieľov, kláštorov, kostolov, krížov, kúpeľov, liečebných ústavov, pamätníkov, skanzenov, zámkov, zrúcanín, zvoníc,
ostatné názvy, ktorými sú názvy baní, šácht, štôlní, ciest, hámrov, chmeľníc, chodníkov, kameňolomov, lesov, lúk, ostrovov, pasienkov, parkov, polí, sadov, trstinových porastov, viníc, výškových kót, záhrad.

	Vžité podoby slovenských názvov sídelných a nesídelných geografických objektov z územia mimo Slovenskej republiky, ktoré štandardizuje úrad podľa § 19 ods. 1 zákona, sú názvy


	štátov, závislých území, oceánov, morí, podmorských objektov a antarktických objektov, ktoré nepatria pod suverenitu žiadneho štátu,

chránených objektov, jaskýň, jazier, miest, močiarov, morí, mysov, oblastí, ostrovov, paniev, plošín, pobreží, pohorí, polostrovov, preliačin, prielivov, prieplavov, púští, riek, sediel, úžin, vodných nádrží, vodopádov, vrchov, zálivov.

§ 29
Postup pri štandardizácii geografických názvov

	Návrh na štandardizáciu geografických názvov sa predkladá úradu v papierovej podobe a obsahuje


	podobu názvu geografického objektu, ktorá je navrhovaná na štandardizáciu, zdôvodnenie návrhu, v prípade opakovanej štandardizácie doterajšiu podobu názvu,

stručný opis geografického objektu a jeho lokalizáciu na mape vhodnej mierky,
meno, priezvisko, trvalý pobyt a podpis fyzickej osoby alebo názov a sídlo právnickej osoby, meno, priezvisko a podpis jej štatutárneho zástupcu.

	Návrhy názvov geografických objektov z územia Slovenskej republiky posudzuje názvoslovná komisia úradu na základe stanoviska názvoslovného zboru príslušného okresného úradu, katastrálneho odboru.


	Návrhy názvov geografických objektov z územia mimo Slovenskej republiky posudzuje názvoslovná komisia úradu.


	Názvoslovná komisia úradu pri posudzovaní návrhov názvov geografických objektov dbá na to, aby názov zodpovedal skutočnosti, aby bol vecne a jazykovo správny, spoločensky vhodný a prakticky použiteľný.


	Okresný úrad po prerokovaní navrhovaných názvov v názvoslovnom zbore zasiela úradu podľa § 4 ods. 4 písm. b) zákona písomné stanovisko v lehote 30 dní od doručenia žiadosti.


	Zmeniť štandardizovaný názov geografického objektu možno na základe odôvodnenia a postupom podľa odsekov 1 až 5.


§ 30
Súbory štandardizovaných názvov a vybrané vydané publikácie zverejňuje úrad prostredníctvom špecializovaného portálu a na svojej webovej stránke

§ 31
Používanie geografických názvov

Názvy z územia SR podľa § 1 ods. 1 písm. a) až f) sa v slovenských textoch, cudzojazyčných textoch a kartografických dielach uvádzajú v podobe, ktorú štandardizoval úrad.

	Ak je objekt málo známy môže sa v cudzojazyčnom texte uviesť spolu so štandardizovaným názvom preklad druhového označenia, ktorý sa nepovažuje za súčasť názvu.


	Vžité názvy podľa § 1 ods. 2 písm. a) sa v slovenských textoch a kartografických dielach uvádzajú v podobe, ktorú štandardizoval úrad, v cudzojazyčných textoch sa vžité názvy uvádzajú v oficiálnej podobe jazyka prekladu.


	Vžité názvy podľa § 1 ods. 2 písm. b) sa v slovenských textoch a kartografických dielach uvádzajú v zátvorke za oficiálnym názvom.


	Podrobnejšiu úpravu používania názvov geografických objektov v cudzojazyčnom texte obsahujú Zásady používania názvov geografických objektov v cudzojazyčnom texte publikácií vydávaných v Slovenskej republike, ktoré vydal úrad a sú zverejnené na jeho webovej stránke.


§ 32
Dokumentácia štandardizácie

	Predmetom dokumentácie štandardizácie geografických názvov z územia Slovenskej republiky je štandardizovaný názov, predchádzajúca podoba názvu, druh objektu, príslušnosť k okresu, obci, katastrálnemu územiu, súradnice a dátum štandardizácie.


	Predmetom dokumentácie štandardizácie geografických názvov z územia mimo Slovenskej republiky je štandardizovaný názov, predchádzajúca podoba názvu, druh objektu, príslušnosť k štátu, svetadielu, súradnice a dátum štandardizácie. Súčasťou dokumentácie sú aj ďalšie dokumenty, ktoré sú súčasťou procesu štandardizácie geografických názvov.

	


§ 34
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
















































Príloha č. 1  k vyhláške č.../2015 Z. z.

Vyhotovenie a obsah výsledného operátu podrobného polohového bodového poľa


VYHOTOVENIE A OBSAH VÝSLEDNÉHO OPERÁTU BODOV PODROBNÉHO POLOHOVÉHO BODOVÉHO POĽA

1. Výsledný operát zriaďovania bodov PPBP
1.1 Zoznam súradníc a výšok bodov PPBP obsahuje číslo bodu, súradnice x a y v JTSK; ak bol bod určený technológiou GNSS, tak aj súradnice φ, λ, H v ETRS89 a výšku bodu v systéme Bpv, ak bola určená. Odovzdáva sa v elektronickej forme vo formáte „txt“.

1.2 Geodetické údaje o bodoch PPBP sa spracujú podľa bodu 2 tejto prílohy.

1.3 Technická správa obsahuje:
a) metaúdaje merania,
b) referenčné údaje použité na pripojenie.

2. VZOR

GEODETICKÉ ÚDAJE O BODE PODROBNÉHO POLOHOVÉHO BODOVÉHO POĽA
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Kat. územie: Makov
Obec: Makov


Súradnice JTSK


y 464912,24


Bod:


3524


Bod zriadil:
Geodetická firma, s.r.o.


Rok: 2011 x 1152649,11


HBpv 744,33


Súradnice ETRS89


49°22'55,92883"


18°25'14,96883"


Popis ur enia a spôsob stabilizácie:


Bod je ur ený pomocou GNSS, je
stabilizovaný obetónovaným hranolom,
na zariadení je apová zna ka bodu ŠNS
ZD14 518.


helips 787,40


Miestopis:


Poh ad: Detail:


Súradnice JTSK


y 437 506,72


Bod:
3561


Bod zriadil:
Geodetická firma, s.r.o.


Rok: 2011 x 1 302 175,22


HBpv 153,07


Súradnice ETRS89


48 03 41,64571


18 57 18,51872


Popis ur enia a spôsob stabilizácie:


Bod je ur ený pomocou GNSS, je
stabilizovaný zna kou GEOHARPOON
a signalizovaný farebnou zna kou na el.
st pe a asfalte


helips 196,87


Miestopis:


Poh ad: Detail:
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3. VZOR VÝSLEDNÉHO OPERÁTU ZRIADENIA BODOV PODROBNÉHO POLOHOVÉHO BODOVÉHO POĽA


Názov, adresa a IČO firmy
V zmysle § 20 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. ........ Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. ....... Z. z. o geodézii a kartografii žiadam o úradné overenie zriadenia polohového geodetického bodu.

Technická správa

Metaúdaje merania:
Označenie GNSS prijímača a typ antény alebo iného geodetického prístroja: výrobca, model
Sériové číslo: xxxxx
Zvislá výška antény od značky po referenčný bod antény (ARP) pri použití metódy s dodatočným spracovaním s pripojením na referenčnú stanicu postavenú na bode ŠPS.
Implementovaný DVRM číslo (len pre metódu GNSS): xxxxx
Metóda merania: napr. GNSS-RTK-SKPOS alebo GNSS-RTK-dočasná referenčná stanica alebo GNSS-Postprocessing-SKPOS alebo GNSS-Postprocessing statická metóda-dočasná referenčná stanica (a podobne)
Poznámky: napr. „Bodu bola určená výška niveláciou alebo pri znovuurčení pôvodného bodu ŠTS alebo PPBP jeho staré číslo“ a pod.

Overenie presnosti: xxxxx

Referenčné údaje:
Geodetické údaje bodu ŠPS číslo xxxxx v prílohe
Prihlasovacie meno SKPOS (pri využití SKPOS): xxxxx
Časový harmonogram: xxxxx (záleží od metódy merania)
Zoznam súradníc a výšok polohových geodetických bodov

Zoznam súradníc a výšok podrobných geodetických bodov
Kat. územie: xxxxxxx
Okres: xxxxxxxx
Súradnice v systéme ETRS89
φ= 49o18´10, 0000´´ 
λ= 19o20´20,0000´´
Elips. výška = 543,15m
Súradnice v realizácii JTSK, výška H je v Bpv
y = 385 000, 00 m
X= 1 166 000, 00 m
H = 500,00 m
Č. b. 
Spôsob stabilizácie



Autorizačne overil 
Úradne overil
Meno:
Dňa:
Meno:
Dňa:
Číslo: 
Náležitosti a presnosť zodpovedá
predpisom

Otlačok pečiatky a podpis



Odtlačok pečiatky a podpis







V xxxxx dňa xxxxxxxxx

Služba overená na bode ŠPS (nepovinný údaj)
Číslo bodu ŠPS
dátum
Deltax
[m]
Deltay
[m]
Deltaz
[m]










	




Príloha č. 2  k vyhláške č.../2015 Z. z.

Katalóg tried objektov



Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
Geodetický a kartografický ústav Bratislava









KATALÓG TRIED OBJEKTOV - KTO
ZBGIS®
verzia 2015.1







 ÚGKK SR
						201598


Obsah
Úvod	4
Objekty 3D polohopisu a Výškopisu	11
AK160 Amfiteáter	11
AK020 Atrakcia v zábavnom parku, akvaparku	11
AK170 Bazén, požiarna nádrž	12
AL116 Božie muky, kríž	13
AP040 Brána, závora	13
BH070 Brod	14
AL015 Budova	14
AP030 Cesta	18
AK130 Dostihová a iné dráhy	20
AT030 Elektrické vedenie	21
BH075 Fontána	21
ZD040 Geografický názov	22
BI020 Hať, stavidlo	26
EA055 Chmeľnica	27
AP050 Chodník	28
AK040 Ihrisko	28
DB030 Jaskyňa	29
AF010 Komín	31
BA051 Koruna hrádze	31
FA002 Kraj	32
AQ010 Lanovka, vlek	32
EC015 Les	34
EB010 Lúka	35
BH015 Močiar, slanisko	35
AQ040 Most	36
BI031 Plavebná komora	37
DB090 Násyp	37
OA010 Neidentifikovateľné objekty	38
DA020 Neúrodná pôda	39
FA004 Obec	39
AM020 Obilné silo, sýpka	40
FA003 Okres	41
AH010 Opevnenie, hradba, obranný val	41
EA010 Orná pôda	42
OA020 Ostatné objekty	42
EA040 Ovocný sad, záhrada	44
AQ140 Parkovisko	44
BI041 Plavebná brána	45
SA021 Plocha bez typického využitia	45
GB007 Plocha letiska	46
SA010 Plocha vodného toku	47
FC042 Plochy okolo líniových objektov	47
AL070 Plot	48
AL130 Pomník	49
BH170 Prameň	50
AQ065 Priepust	51
ZB060 Referenčný geodetický bod	51
AC030 Sedimentačná nádrž	54
AM032 Skládka materiálu	54
FA001 Slovenská republika	55
AA011 Stena lomu	56
AT040 Stĺp, stožiar elektrického vedenia	56
AQ020 Stĺp lanovky	57
FA015 Strelnica	58
EC030 Strom	59
AA050 Studňa	60
AM070 Tank na uskladnenie kvapalín alebo plynov	61
AK050 Tenisový kurt	62
AD030 Transformátor	62
EB015 Trávnatý a krovinatý porast	63
AK110 Tribúna	64
EC016 Úžitková zeleň	65
AL241 Veža	65
EA050 Vinica	66
BH080 Vodná plocha	67
BH140 Vodný tok	68
AM080 Vodojem	69
BH180 Vodopád	70
CA010 Vrstevnica	71
CA030 Výšková kóta	71
AL019 Zakryté skladisko	72
DB070 Zárez	73
AL101 Zrub, chatrč, búda	74
AN010 Železnica	75
AQ063 Železničné priecestie	76
EA020 Živý plot, stromoradie	77




Úvod

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky je zodpovedný za prevádzkovanie informačného systému geodézie, kartografie a katastra v Slovenskej republike (ISGKK), súčasťou ktorého je správa priestorových informácií o topografických objektoch. ISGKK  tvoria - informačný systém geodetických základov (ISGZ), informačný systém katastra nehnuteľností (ISKN) a základná báza údajov pre geografický informačný systém (ZBGIS®). Do ISGKK je zahrnutý aj rezortný metainformačný systém (MIS), na ktorý sú v súčasnosti kladené požiadavky a to nielen so strany štandardov ISO (International  Standardization  Organization) resp. OGC (Open Geospatial Consortium), ale aj v rámci európskej smernice INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe). Splnením týchto požiadaviek sa zabezpečí interoperabilita nielen medzi portálmi v SR, ale aj v rámci Európy. Na základe všeobecných požiadaviek sú všetky údaje a služby ZBGIS® popísané metúdajmi, ktoré sú dostupné cez Vyhľadávaciu službu  rezortu.  
Katalóg tried objektov ZBGIS® (ďalej len „KTO ZBGIS®“) je súbor informácií, ktoré popisujú skupiny objektov spravovaných v geodatabázach  ISGKK, definujú metódy ich zberu, typ geometrie a ich vlastnosti (atribúty).
Medzirezortnou spoluprácou sa v roku 2001 začali tvoriť priestorové geodatabázy SR a v úzkej spolupráci GKÚ, VÚGK s TOPÚ Banská Bystrica vznikol v roku 2004 harmonizovaný katalóg objektov (KO) 10/2004 TOPÚ Banská Bystrica a ÚGKK SR, ktorý zohľadnil pripomienky zainteresovaných organizácii disponujúcich priestorovými údajmi.
KTO ZBGIS® verzia 2013.4 vznikol prepracovaním  verzie 2008, ktorá reflektovala všetky koncepčné predpoklady a možnosti rezortu pri aktualizácii  ZBGIS®. Bola vykonaná revízia tried objektov a atribútov (vlastností), ktorých zber a aktualizácia nie je relevantná z pohľadu prínosu informačnej hodnoty vo vzťahu k nákladovosti na zber takýchto údajov. Východiskom boli doposiaľ získané praktické skúsenosti pri realizácii zberu ZBGIS® a výsledná redukcia pozostávala zo zrušenia tried objektov ktoré sa nezbierajú (ktorých špecifikácia je pre rezort nadštandardná), ich početnosť výskytu je nízka alebo sú v zodpovednosti iných organizácii (správcov). Ďalším druhom redukcie bolo zrušenie viacnásobnej geometrickej interpretácie vybraných tried objektov a odstránenie atribútových hodnôt určujúcich funkčné vlastnosti triedy objektov, ktorými zväčša disponuje ich správca (napr. nosnosť mosta, jazdná rýchlosť a pod.).
ZBGIS® je geodatabáza, ktorá bezošve pokrýva celé územie SR. Každý topografický objekt je reprezentovaný iba raz a tým spĺňa podmienku topologickej správnosti. Jedinú topologickú výnimku tvorí trieda objektov Most (AQ040), ktorá môže prekrývať ostatné triedy objektov.  ZBGIS® obsahuje informácie o objektoch hmotného (geometria), ale taktiež aj nehmotného charakteru (vlastnosti/atribúty). Geodatabáza v sebe integruje údaje získané nielen  fotogrametrickým zberom, ale taktiež údaje získané geodetickým meraním, ktorých základom sú pasívne referenčné geodetické body SR (v podobe geodetického bodu – ZB060) alebo aktívne geodetické služby technológie GNSS – SKPOS. Zdrojom sú aj údaje katastra nehnuteľností (napr. v podobe vybraných objektov v triede objektov Budova).
Štruktúra geodatabázy ZBGIS:
76  Tried objektov (86 samostatných vrstiev podľa typu geometrie)
98  Atribútových domén
35  Relačných vzťahov
Hlavným cieľom aktualizácie údajov ZBGIS® je preveriť existenciu a správnosť všetkých objektov a ich atribútov získaných k danému časovému horizontu a zaznamenanie zmien, ako je zánik objektu, vznik nového objektu alebo zmena vlastností existujúceho objektu. Metódy využívané pre aktualizáciu sú:
	Fotogrametrické metódy (spracovanie digitálnych fotogrametrických údajov)


	Laserové skenovanie územia


	Miestne šetrenie (spolu s možnosťou geodetického zamerania objektov)


	Preberanie údajov z rezortných systémov a od ostatných povinných osôb (web mapové služby/poskytnuté databázy)


	Štandardizácia geografického názvoslovia


Vybraný druh metódy je popísaný hodnotou stavu poznania objektu, ktorá stanovuje hodnoty všeobecných atribútov/vlastností ako sú presnosť určenia súradníc objektu (horizontálna a vertikálna presnosť), dátum kedy daná metóda bola realizovaná a spoľahlivosť určenia existencie objektu. Metódy aktualizácie majú svoju následnosť. Primárne sa využíva fotogrametrická metóda zberu (preverovanie a získanie objektu a jeho vybraných vlastností nad leteckými meračskými snímkami), následne miestne šetrenie (preverovanie a získanie objektu a jeho vybraných vlastností priamo v teréne spolu s geodetickým zameraním nových objektov) a v neposlednom rade preberanie údajov od správcov. Na záver aktualizované údaje prejdú procesom kontroly kvality, ktorý určí vhodnosť použitia údajov na poskytovanie.
Rozsah jednotlivých tried objektov je definovaný platným KTO ZBGIS®, ktorý bol štandardizovaný na základe medzinárodnej normy DIGEST s využitím FACC kódovania pre jednotlivé objekty. Každá trieda objektov má svoj FACC kód, na základe ktorého objekt patrí do príslušnej kategórie a subkategórie. DIGEST určuje jasnú štruktúru bázy údajov a kódovanie na úrovni:
	kategória  (jedno písmeno A až Z)

subkategória  (jedno písmeno A až Z)
objekt  (jedno písmeno kategórie a subkategórie + trojčíslie od 000 po 999)
atribút  (kód pozostávajúci z troch písmen A až Z)
hodnota atribútu  (číslo, interval čísiel, text)

	Kategória – určuje charakteristiku objektov do nej patriacich. ZBGIS®  ako celok je zložený z 10 vybraných kategórii (tab. č.1), v ktorých obsahovosti (zatriedení) je možné rozpoznať podľa tém jednotlivé topografické objekty. Kód kategórie používaný v ZBGIS® určuje prvé písmeno FACC kódu triedy objektov.


DIGEST FACC ( Feature Attribute Coding Catalogue)
Kód kategórie
Názov kategórie
A
Antropogénne prvky - kultúra
B
Vodstvo
C
Výškopis
D
Povrch
E
Vegetácia
F
Hranice
G
Letecko-navigačné informácie
O
Cesty špeciálne
S
Špeciálne použitie
Z
Všeobecné
Tab. 1: Zoznam kategórií objektov podľa DIGEST

	Subkategória – podrobnejšie definuje kategorizáciu objektu. Určuje ju druhé písmeno vo FACC kóde, viď tabuľka č.2.



A  – Antropogénne prvky - kultúra
 E – Vegetácia
AA
Pobyt človeka / Ťažba
EA, EB
Poľnohospodársky využívaná krajina
AB
Riadenie
EC
Lesná krajina
AC
Spracovateľský priemysel
ED, EE
Ostatná vegetácia
AD
Výroba energie


AE
Výrobný priemysel


AF
Pridružené priemyselné odvetvia
 F – Hranice
AG
Komerčné činnosti
FA
Hranice/okraje/zóny  (administratívne)
AH
Úrady
FB
Hranice/okraje/zóny  (letecké)
AI
Obydlia
FC
Hranice/okraje/zóny  (hydrografické)
AJ
Poľnohospodárstvo


AK
Rekreácia
 G – Letecko-navigačné informácie
AL
Ďalšie objekty
GA
Vzdušné cesty
AM
Sklady
GB
Letiská
AN
Doprava - železnice
 I – Kataster
AP
Doprava - cesty
IA
Plochy
AQ
Pridružená doprava
ID
Referenčné body
AR
Obsluha leteckej dopravy
IE
Špeciálne charakteristiky
AT
Komunikácie
O – Cesty špeciálne
AU
Letisko
OZ
Námorné cesty
B – Vodstvo
  S – Špeciálne využitie
BB
Prístavy
SA
Množina údajov pre terénnu analýzu
BC
Navigácia
SB
Množina údajov pre zobrazenie pozadia
BD
Ohrozenie
SC
Množina údajov pre dopravu a logistiku
BE
Informácie o hĺbke
SD
Množina údajov pre letectvo
BF
Objekty dna
SE
Množina údajov pre toponymiku
BH
Vnútrozemské vody
SF
Množina údajov pre simuláciu
BI
Ostatné vnútrozemské vodstvo
SU
Množina údajov pre vývoj
BJ
Sneh/ľad
Z – Všeobecné
C – Výškopis
ZA
Vysvetlivky
CA
Zobrazenie reliéfu
ZB
Kontrolné body
D – Povrch
ZC
Magnetické odchýlky
DA
Odkrytý povrchový materiál
ZD
Ostatné
DB
Formy krajiny
ZE
Objekty pozadia
Tab. 2:  Zoznam subkategórií objektov podľa DIGEST
	Objekt – presne stanovuje o aký druh topografického objektu sa jedná, ako môže byť interpretovaný. Jeho FACC kód pozostáva z prvého písmena - kategória, druhé písmeno – subkategória, plus trojčíslie od 000 po 999 podľa číselníku DIGEST. Napríklad FACC kód triedy objektov budova je AL015.

Atribút – je vlastnosť objektu, ktorá môže byť popísaná viacerými typmi hodnôt (viď bod číslo 5). Atribút má taktiež svoj kód podľa číselníka DIGEST, ktorý pozostáva troch písmen A až Z (napr. atribút „Výška nad povrchom“ má kód HGT). Každá trieda objektov má všeobecné a špecifické (vlastné) atribúty. Všeobecné atribúty sú pre všetky triedy objektov rovnaké a popisujú ich základné vlastnosti – charakteristiky presnosti, spôsob získania, ich aktuálnosť a unikátny identifikátor. V KTO  ZBGIS®  sú preto popísané len raz.  Špecifické atribúty sú definované pre každú triedu objektov podľa vybraných vlastností, ktoré sú pre danú triedu objektov zistiteľné.
Hodnota atribútu – definuje rozsah v akom sa daná vlastnosť zisťuje alebo meria. Spôsoby získania atribútu sú závisle od metódy získania objektu. Každý atribút môže nadobúdať hodnoty -číselné, textové alebo interval čísiel, tzv. doménovú hodnotu.  Číselné atribúty nadobúdajú svoje reálne hodnoty, či už merané (zistené priamo) alebo získané od správcu. Textové atribúty sa vypĺňajú textovým reťazcom charakterizujúcim danú vlastnosť. Atribúty s doménovou hodnotou majú predvolené (preddefinované) zoznamy možností (číselníky) nadobúdania ich hodnôt, ktorým je pridelená hodnota vo forme celého čísla.

KTO ZBGIS® definuje pre každú triedu objektov :
	všeobecné atribúty (spoločné pre všetky triedy objektov)

	Unikátny identifikátor ZBGIS®  objektu

Dátum vzniku objektu
Dátum zmeny stavu poznania objektu
Presnosť horizontálnu a vertikálnu
Stav poznania objektu
Spoľahlivosť
FACC kód ZBGIS® objektu
	charakteristiku objektov patriacich do danej triedy

kategóriu objektu
spôsob geometrickej interpretácie objektu
špecifické atribúty a ich hodnoty určujúce danú triedu objektov.




Ak KTO ZBGIS® nedefinuje inak platí nasledovné:
	Pre typ geometrie objektov - ktorou môže byť prvok interpretovaný (modelovaný) sú stanovené minimálne hodnoty jeho rozmerov od ktorých sa zaznamenáva (zbiera). Ak pri triede objektov nie sú stanovené hodnoty dodržiavajú sa všeobecné pravidla:
	Línia –interpretuje sa ak je dĺžka  ≥ 5m
	Plocha – interpretuje sa ak má rozlohu ≥ 15m². (plochy menšie ako 15m² sa zahrnú do okolitej plochy)

	Pre špecifické atribúty – ak nie je možné zadať skutočnú hodnotu atribútu, ale hodnota atribútu nie je zistiteľná z dôvodov neexistencie, nepopísateľnosti alebo nedostupnosti  tejto hodnoty sú povolené hodnoty atribútov nasledovné:
	Textové →    N/A (Not Available, Not Applicable = nedostupné, neaplikovateľné)

Číselné →	-32768 (neaplikovateľná hodnota/ hodnota sa nezisťuje)
-32767 (neznáma hodnota)
	Doménové → ak je použitá hodnota iný ( 999)  musí byť doplnená informácia v atribúte popis (TXT)

 Všeobecné atribúty a ich hodnoty pre jednotlivé objekty sú nasledovné:

ZBGIS_ID		Unikátny identifikátor ZBGIS objektu (GUID)	
Globálne jedinečný identifikátor pre každý objekt ZBGIS, ktorý je nemenný a so zánikom objektu zaniká. 
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná hodnota	     ...

DOW			Dátum zmeny stavu poznania objektu	
Udáva dátum, kedy bol naposledy zmenený stav poznania objektu. Udáva sa mesiacom a rokom, v ktorom bolo vykonané letecké meračské snímkovanie, geodetické meranie, miestne šetrenie alebo iná činnosť, ktorá spoľahlivo preukázala platnosť a správnosť informácii o objekte.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná hodnota
	     ...
AUG			Autor, pôvodca  geometrie objektu	
Udáva autora, pôvodcu alebo správcu geometrickej interpretácie objektu, ktorými môžu byť povinné osoby podľa § 15 ods. 1 zákona č. ... /2015 Z. z. o geodézii a kartografii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná hodnota	     ...

SPA			Správca špecifických atribútov objektu	
Udáva autora, pôvodcu alebo správcu vybraných špecifických atribútov objektu, ktorými môžu byť povinné osoby podľa § 15 ods. 1 zákona č. ... /2015 Z. z. Pokiaľ špecifický atribút nepatrí pod daného správcu je tak uvedené v jeho popise. 
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná hodnota	     ...


ACH			Presnosť horizontálna	
Udáva presnosť, s akou sú určené súradnice x, y (v predpísanom súradnicovom systéme). Metódy zberu geometrického aspektu objektov môžu byť geodetické a fotogrametrické. Prednosť má vždy presnejšia metóda.  
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Neznáma	0
Odhadovaná poloha, priebeh	997
Neaplikuje sa	998
Geodetická (< 10 cm)	1
Fotogrametrická (< 1 m)	2
Do 5 m	3

ACV			Presnosť vertikálna		
Udáva presnosť, s akou je určená súradnica z (výška nad strednou hladinou mora v predpísanom výškovom systéme). Metódy zberu geometrického aspektu objektov môžu byť geodetické a fotogrametrické. Prednosť má vždy presnejšia metóda.  
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Neznáma	0
Odhadovaná	997
Neaplikuje sa	998
Geodetická (< 10 cm)	1
Fotogrametrická (< 1 m)	2
Do 5 m	3
 
SOI			Stav poznania objektu	
			Udáva stav poznania objektu.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Vo fotogrametrickom spracovaní	2
Po fotogrametrickom spracovaní	3
Údaj od správcu - nekontrolovaný	4
Údaj od správcu – kontrolovaný	5
V miestnom šetrení	6
Po miestnom šetrení	7
Preverený údaj	9
Po miestnom šetrení nepreverený	10
Aktualizovaný v 2. fg spracovaní	11
Aktualizácia v 2. fg spracovaní nie je možná	12

CNF			Spoľahlivosť		
			Udáva spoľahlivosť existencie objektu.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Nespoľahlivý	1
Spoľahlivý	2

Pre geografické názvoslovie:
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Neštandardizovaný	1
Štandardizovaný	2


FACC		DIGEST kód	
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná hodnota	     ...



		Objekty 3D polohopisu

AK160 Amfiteáter
Areál určený na kultúrne a spoločenské podujatia.

Kategória			
A	Antropogénne prvky - kultúra
Typ geometrie, ktorou môže byť prvok reprezentovaný (modelovaný)
Plocha

Interpretuje sa okrajom hľadiska so zahrnutím pódia a ostatných častí amfiteátra.

EXS 			Stav objektu							
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Neznámy	0
Opustený/Nepoužívaný	6
Prevádzkový	28
Iný	999

HGT 			Výška nad povrchom				
Výška sa meria medzi najnižším a najvyšším miestom v amfiteátri. 
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná 	...
Neznáma 	-32767
	
TXT 			Popis, poznámka	
Akékoľvek iné doplňujúce informácie viažuce sa k objektu, ktoré nebolo možné použiť pri iných atribútoch z dôvodu ich jednoznačnosti.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná hodnota	...

AK020 Atrakcia v zábavnom parku, akvaparku
Trvalá alebo dočasná budova, zariadenie alebo konštrukcia výškového alebo plošného charakteru, slúžiaca na území parku k zábave.

Kategória			
A	Antropogénne prvky - kultúra
Typ geometrie, ktorou môže byť prvok reprezentovaný (modelovaný)
Bod

Interpretuje sa stred objektu na teréne.



EXS			Stav objektu
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Neznámy	0
Uzatvorený/uzamknutý	27
(použije sa pri neprístupnom objekte)
Prevádzkový	28
Iný	999

HGT			Výška nad povrchom
Výška sa meria od päty objektu po najvyššie miesto. HGT ≥ 3m
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná 	     ...
Neznáma 	-32767
Neaplikovaná 	-32768

TXT			Popis, poznámka
Akékoľvek iné doplňujúce informácie viažuce sa k objektu, ktoré nebolo možné použiť pri iných atribútoch z dôvodu ich jednoznačnosti.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná hodnota	     ...

AK170 Bazén, požiarna nádrž
Účelová stavba určená na kúpanie a plávanie, alebo ako zdroj vody pre požiarne účely.

Kategória			
A	Antropogénne prvky - kultúra
Typ geometrie, ktorou môže byť prvok reprezentovaný (modelovaný)
Plocha

Interpretuje sa po obvode objektu.

EXS			Stav objektu
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Neznámy	0
Vo výstavbe	5
Uzatvorený/uzamknutý	27
(použije sa pri neprístupnom objekte)
Prevádzkový 	28
Iný	999

TXT			Popis, poznámka
Akékoľvek iné doplňujúce informácie viažuce sa k objektu, ktoré nebolo možné použiť pri iných atribútoch z dôvodu ich jednoznačnosti
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná hodnota	  ...

AL116 Božie muky, kríž
Malá murovaná sakrálna stavba, obyčajne s krížom na vrchole, s výklenkom pre sochu alebo inú skulptúru; sakrálna konštrukcia krížového tvaru (drevená, kovová, kamenná, betónová), s nápisom, obrázkom, soškou alebo bez.

Kategória			
A	Antropogénne prvky - kultúra
Typ geometrie, ktorou môže byť prvok reprezentovaný (modelovaný)
Bod

Interpretuje sa stred objektu na teréne. Interpretujú sa významné orientačné objekty v teréne. 

TXT			Popis, poznámka
Akékoľvek iné doplňujúce informácie viažuce sa k objektu, ktoré nebolo možné použiť pri iných atribútoch z dôvodu ich jednoznačnosti.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná hodnota	     ...

AP040 Brána, závora
Objekt určený na dočasné alebo trvalé uzavretie komunikácií, vjazdov, hrádzí a pod.

Kategória			
A	Antropogénne prvky - kultúra
Typ geometrie, ktorou môže byť prvok reprezentovaný (modelovaný)
Bod

Interpretuje sa stred objektu na teréne (prichytáva sa na komunikáciu).

EXS			Stav objektu
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Neznámy	0
Dočasný	11
(závora,  brána)
Trvalý	18
(betónové bloky, rôzne stĺpiky pevne spojené so zemou)
Iný	999

TXT			Popis, poznámka
Akékoľvek iné doplňujúce informácie viažuce sa k objektu, ktoré nebolo možné použiť pri iných atribútoch z dôvodu ich jednoznačnosti
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná hodnota	     ...

BH070 Brod
Plytký úsek vodného toku vhodný na jeho prechod brodením, s úpravami brehov, dna alebo i bez, s napojením na komunikácie.

Kategória			
B	Vodstvo
Typ geometrie, ktorou môže byť prvok reprezentovaný (modelovaný)
Bod

Interpretuje sa na križovaní komunikácií (cesta, chodník) s vodným tokom.

TXT			Popis, poznámka
Akékoľvek iné doplňujúce informácie viažuce sa k objektu, ktoré nebolo možné použiť pri iných atribútoch z dôvodu ich jednoznačnosti.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná hodnota	     ...

AL015 Budova
Účelový objekt z rôznych stavebných materiálov, rôzneho pôdorysu, výšky a tvaru, určený na bývanie, kultúrne, sociálne, správne, právne, hospodárske a pod. účely.

Kategória			
A	Antropogénne prvky – kultúra

Typ geometrie, ktorou môže byť prvok reprezentovaný (modelovaný)
Plocha ≥ 6m2

	Pri fotogrametrickej presnosti sa interpretuje po obvode strešného plášťa. Kostol sa interpretuje ako celok. Pri radovej zástavbe rodinných domov môžu byť budovy oddelené.
	Pri geodetickej presnosti sa interpretuje po obvode objektu na teréne.

BFC			Typ, účel využitia budovy
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Neznámy
  0
Administratívna budova
28
Autobusová stanica
41
Autoservis
21
Banka
53
Budova opery
88
Budova vojenskej správy
8
Budova využívaná na náboženské účely
7
Bytový dom
17
Colnica
31
Čerpacia stanica PHM
54
Depo
27
Divadlo
127
Dom smútku, márnica
18
Domov prestárlych občanov
109
Galéria
340
Garáž
342
Hangár
30
Hasičská stanica
37
Horáreň
304
Hostinec, krčma, bufet
56
Hotel
95
Hrad
4
Hvezdáreň, observatórium
10
Chata
343
Kaštieľ
338
Kino
339
Knižnica, študovňa
128
Kombinovaná hasičská a policajná stanica
723
Kontrola, riadenie prístavu
80
Kontrolná budova
345
Konzulát
67
Kotolňa
347
Krematórium
327
Krytá plaváreň
350
Kúpeľný dom
330
Mestský, obecný úrad
331
Meteorologická stanica
92
Motel
117
Multifunkčná budova
346
Múzeum
9
Nákupné stredisko
122
Nápravné zariadenie, polepšovňa
105
Nemocničná budova
6
Obchod
97
Ozdravovňa, sanatórium
106
Palác
11
Policajná stanica
12
Poliklinika
100
Poľnohospodárska budova
19
Poľovnícka chata
344
Pošta
35
Radnica
52
Regulačná stanica plynu
348
Reštaurácia
57
Rodinný dom
16
Senník
315
Sklad
24
Skleník
20
Spoločenské centrum
118
Spoločné garáže
328
Správna a súdna budova
61
Stavadlová búdka/hradlo
76
Strážnica
39
Škola
15
Šopa, kôlňa
98
Športová hala, telocvičňa
351
Športové zariadenie
111
Transformovňa
303
Tržnica
51
Ubytovňa, penzión, detský domov
115
Údržbárska dielňa pre lietadlá
29
Univerzita/Fakulta, vysoká škola
60
Väznica
13
Veľvyslanectvo
66
Vínna pivnica
332
Vládna budova
2
Vodný mlyn/mlyn na obilie
22
Výrobná, technologická budova
(patria sem všetky budovy, v ktorých prebieha výroba alebo technológia a nie je možné vybrať iný typ/účel z ponúkaných vlastností)
1
Vyslanectvo
62
Zámok
337
Zariadenie na železnici na uskladnenie/opravu
26
Zastávka
42
Zdravotné stredisko
33
Zimný štadión
349
Zotavovňa
341
Železničná stanica
94
Iný
999

EXS			Stav objektu
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Neznámy	0
Vo výstavbe	5
(patrí sem aj v rekonštrukcii)
Opustený/Nepoužívaný	6
(dlhodobo neobývaná stavba bez akýchkoľvek opráv a rekonštrukcií)
Zničený; porušený	7
Prevádzkový	28
Ruina	33
Iný	999



HGT			Výška nad povrchom
Výška sa meria od päty objektu po najvyššie miesto. 
Pri budove zloženej z viacerých častí rôznych výšok ale jedného typu využitia (BFC), je za výšku celej budovy považovaná jej najvyššia časť.
Pri rôznom type využitia budovy je každý objekt interpretovaný samostatne so svojou skutočnou výškou. 
Pri EXS=5 (vo výstavbe) sa výška objektu udáva iba v prípade, že má objekt dokončenú strechu a jeho výstavba do výšky nebude pokračovať.
Pri EXS=33 (ruina) sa výška nemeria.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná 	     ...
Neznáma 	-32767
Neaplikovaná 	-32768	

HWT			Typ budovy využívanej na náboženské účely
Používané (povolené) hodnoty atribútu	

Neznámy
0
Fara, farská budova
301
Kaplnka
3
Katedrála, chrám, dóm
2
Kňazský seminár
302
Kostol
4
Mešita
9
Mužský kláštor, ženský kláštor
7
Neaplikovateľný, nepoužiteľný
22
Svätostánok, svätyňa, modlitebňa
15
Synagóga
20
Iný
999


NAM			Meno, názov (prípadne kód)
V prípade, že objekt má názov, tento sa použije.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná hodnota	     ...

TXT			Popis, poznámka
Akékoľvek iné doplňujúce informácie viažuce sa k objektu, ktoré nebolo možné použiť pri iných atribútoch z dôvodu ich jednoznačnosti.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná hodnota	     ...




AP030 Cesta
Úsek cesty s rovnakými charakteristikami.

Kategória			
A	Antropogénne prvky – kultúra

Typ geometrie, ktorou môže byť prvok reprezentovaný (modelovaný)
Línia ≥ 2m

Interpretuje sa osou cestnej komunikácie na teréne. Celý interpretovaný úsek musí mať rovnaké vlastnosti. Vjazdy k domom sa neinterpretujú - nejedná sa o uličnú sieť. 
U diaľnic, ak je medzi cestnými telesami pruh zelene, zvodidlá a pod, sa interpretuje každý smer ako samostatný objekt.
 Pri napájaní objektov sa cestný úsek rozvetvuje iba v prípade, že je medzi nimi zjavná prekážka prejazdu (ostrovček, vyvýšená prekážka). Vodiace čiary nepredstavujú prekážku prejazdu.
Pri ceste na moste je zakončenie cestného úseku medzi vonkajšími hranami mostu.
Cestný úsek vchádzajúci do plošného objektu (parkovisko, neidentifikovateľná plocha, závod a pod.) sa interpretuje v rozsahu, aby boli dopravne zabezpečené všetky objekty nachádzajúce sa na danej ploche.
Ak plošný objekt, napr. parkovisko má len jeden prístup, tak cestný úsek sa ukončí na obvode plošného objektu na vjazde.

EXS			Stav objektu
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Neznámy	0
Vo výstavbe	5
Prevádzkový	28
Ťažko zjazdný	301
Uzavretá cesta pre verejnú dopravu	331
V zime neudržiavaná	332
Iný	999

RDT			Typ cesty
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Neznámy	0
Diaľnica	300
Cesta pre motorové vozidlá	301
Cesta 1. triedy	302
Cesta 2. triedy	303
Cesta 3. triedy	304
Ulica	1
Miestna, účelová komunikácia	305
Lesná, poľná cesta	306
Privádzač	307
Iný	999





RST			Typ povrchu cesty
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Neznámy	0
Tvrdý, pevný/dláždený	1
Voľný/nespevnený	2
Iný	999

LOC			Poloha objektu
 Údaj sa nepreberá od správcu.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Neznámy	0
Na povrchu	8
Pod povrchom/v tuneli	40
Na moste	300
Kompa, prievoz	301
Iný	999

SMC			Materiálové zloženie
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Neznámy	0
Asfalt	5
Dlažba	18
Betón	21
Štrk	86
Kameň	108
Neaplikovaná	997
Iný	999

RTN			Oficiálne číslo cesty
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná 	     ...
Neznáma 	-32767
Neaplikovaná 	-32768	

WD2			Celková využiteľná šírka cesty v dm
WD2 je najmenšia šírka meraná kolmo k osi cestnej komunikácie vyjadrená hodnotou šírky jazdného pásu. Ak sú na cestnej komunikácii zvýšené obruby, WD2 sa meria medzi vnútornými lícami zvýšených obrúb.
WD2 sa meria iba v prípade, že RST=1 (Tvrdý, pevný/dláždený).
Pri ceste nachádzajúcej sa v plošnom objekte (spevnená plocha, parkovisko, PHM) sa vypĺňa menšia hodnota WD2 vchádzajúceho/vychádzajúceho úseku do/z objektu. Pri tejto kombinácii je nutnosť popisu v TXT.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná 	     ...

TXT			Popis, poznámka
Akékoľvek iné doplňujúce informácie viažuce sa k objektu, ktoré nebolo možné použiť pri iných atribútoch z dôvodu ich jednoznačnosti.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná 	     ...
AK130 Dostihová a iné dráhy
Trvale vymedzený okruh v teréne určený na dostihové, autokrosové, cyklokrosové, motokrosové a iné športy.

Kategória			
A	Antropogénne prvky – kultúra

Typ geometrie, ktorou môže byť prvok reprezentovaný (modelovaný)
Línia

Interpretuje sa osou líniového objektu na teréne. Interpretuje sa iba trať určená na pretekanie. Príjazdové komunikácie sa interpretujú ako cesta.

EXS			Stav objektu
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Neznámy	0
Vo výstavbe	5
Uzatvorený/uzamknutý	27
(použije sa pri neprístupnom objekte)
Prevádzkový	28
Iný	999

USE 			Účel
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Neznámy	0
Dostihová dráha	319
Autokros	320
Motokros	321
Cyklokros	342
Iný	999

TXT			Popis, poznámka
Akékoľvek iné doplňujúce informácie viažuce sa k objektu, ktoré nebolo možné použiť pri iných atribútoch z dôvodu ich jednoznačnosti.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná hodnota	     ...





AT030 Elektrické vedenie
Líniový systém vodičov, upevnený na podpornej konštrukcii, určený na prenos elektrickej energie stanoveného napätia.

Kategória			
A	Antropogénne prvky – kultúra

Typ geometrie, ktorou môže byť prvok reprezentovaný (modelovaný)
Línia

Interpretuje sa na teréne. Zbierajú sa  elektrické vedenia od 22  kV. Pri transformovniach sa línie el. vedení ukončia na plote objektu alebo posledným stožiarom, stĺpom pred ukončením vedenia v objekte transformovne.

NAP	Prenášané napätie
Pri nefunkčnom vedení sa vypĺňa hodnota -32768. 
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná 	     ...
Neznáma 	-32767
Neaplikovaná	-32768
	
TXT	Popis, poznámka
Akékoľvek iné doplňujúce informácie viažuce sa k objektu, ktoré nebolo možné použiť pri iných atribútoch z dôvodu ich jednoznačnosti.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná hodnota	     ...

BH075 Fontána
Menšia stavebná konštrukcia, s tečúcou alebo striekajúcou vodou, umiestnená v parkoch alebo na námestiach miest.

Kategória			
B	Vodstvo

Typ geometrie, ktorou môže byť prvok reprezentovaný (modelovaný)
Bod

Interpretuje sa stred objektu na teréne.

TXT			Popis, poznámka
Akékoľvek iné doplňujúce informácie viažuce sa k objektu, ktoré nebolo možné použiť pri iných atribútoch z dôvodu ich jednoznačnosti.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná hodnota	     ...

ZD040 Geografický názov
Názvy nesídelných geografických objektov a špecifických sídelných objektov z územia Slovenskej republiky, ktoré štandardizuje Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky a ktoré nemajú charakter správnej jednotky. Oficiálne názvy prevzaté od správcov objektov. Názvy neštandardizované získané z mimorezortných zdrojov a z miestneho šetrenia s rôznym statusom a stavom názvu.

Kategória			
Z	Všeobecné

Typ geometrie, ktorou môže byť prvok reprezentovaný (modelovaný)
Bod

Polohu geografického názvu poskytne správca.

EXS			Stav názvu
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Neznámy	0
Zaniknutý/Nepoužívaný	6
Platný	28
Iný	999

NAM			Geografický názov
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná 	 ...

CAT			Kategória geografického názvu
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Aleja	1
Arborétum	109
Archeologická lokalita	112
Autobusová stanica	206
Autokemping	2
Baňa, šachta, štôlňa	3
Banka	217
Botanická záhrada	108
Cesta	4
Cintorín	5
Časť obce	92
Divadlo	207
Dolina	6
Galéria	218
Gejzír	7
Geomorfologická oblasť	95
Geomorfologický celok	96
Geomorfologický podcelok	97
Halda	9
Hámor	10
Hasiči	208
Hať	11
Hlavné mesto	84
Horáreň	12
Hospodársky dvor	13
Hostinec, motorest, salaš	14
Hotel	15
Hrad, zámok	16
Hrebeň, chrbát	17
Hvezdáreň	114
Chata, chaty	18
Chmeľnica	19
Chodník	20
Chránená krajinná oblasť	98
Chránené vtáčie územie	106
Chránený areál	100
Chránený krajinný prvok	105
Chránený strom	107
Jaskyňa, priepasť	21
Jazero, jazerá	22
Justícia	219
Kameňolom	23
Kanál	24
Kaplnka	25
Kaštieľ	26
Katastrálne územie	94
Kláštor	27
Kostol	28
Kotlina	29
Kraj	82
Krajské mesto	85
Kríž	30
Kúpalisko	31
Kúpele	32
Kúpeľné mesto	93
Les	33
Les, lúka, pasienok	34
Les, pole	35
Lesná škôlka	36
Letisko	37
Liečebný ústav	38
Majer, osada, samota, miestna časť	41
Mesto	87
Mestská časť BA	90
Mestská časť KE	91
Mestský, obecný úrad	210
Mlyn	42
Močiar	43
Mohyla, pamätník, pomník	44
Mŕtve rameno	45
Múzeum	211
Národná prírodná pamiatka	104
Národná prírodná rezervácia	102
Národný park	99
Nemocnica	212
Obec	88
Zvernica	111
Okres	83
Okresné mesto	86
Ostatné objekty	46
Ostrov	47
Park	48
Pevnosť	113
Planina, plošina	49
Pleso, plesá	50
Pole	51
Polícia	213
Poľovnícka chata	52
Pošta	214
Prameň	53
Priemyselný areál	54
Priesmyk, sedlo	55
Prírodná pamiatka	103
Prírodná rezervácia	101
Prístav	56
Rameno rieky	57
Rekreačná oblasť, rekreačné stredisko	58
Roklina, strž, žľab	59
Rybník, rybníky	60
Sad, záhrada	61
Sídlisko	62
Skala, skaly	63
Skanzen	64
Slepé rameno	116
Studňa	65
Suchá nádrž	66
Svah	67
Škola	215
Školstvo	205
Športový areál	68
Štát	81
Štrkovisko, pieskovisko	117
Trstinový porast	69
Tunel	70
Vedecký, výskumný ústav	115
Vinica	71
Vodná elektráreň	72
Vodná nádrž	73
Vodné dielo	74
Vodný tok	75
Vodopád	76
Vojenský obvod	89
Vrch	77
Výšková kóta	78
Zastávka	201
Zoologická záhrada	110
Zrúcanina 	79
Zvonica	80
Železničná stanica	216
Kultúrno-spoločenský objekt	204
Ulica	221
Pamiatka	220
Technologický objekt	202
Úradný objekt	200
Vojenský objekt	203
Iný	999

ROK_ST		Rok štandardizácie
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná 
	 ...
NATIVENESS	Miestny charakter názvu
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Endonym	1
Exonym	2

NAMESTATUS	Status geografického názvu
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Official	1
Standardised	2
Historical	3
Other	4

SOURCEOFNAME		 Zdroj geografického názvu
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
GKÚ	1
ZM	2
TM	3
NLC (Lesoprojekt)	4
MŠ	5
iný	6




MOSTDETAILEDVIEWINGRESOLUTION	Maximálna mierka zobrazenia
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
500	1
1000	2
2000	3
5000	4
10000	5
25000	6
50000	7
100000	8
500000	9
1000000	10
2000000	11

LEASTDETAILEDVIEWINGRESOLUTION	Minimálna mierka zobrazenia
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
500	1
1000	2
2000	3
5000	4
10000	5
25000	6
50000	7
100000	8
500000	9
1000000	10
2000000	11
TXT			Popis, poznámka
Akékoľvek iné doplňujúce informácie viažuce sa k objektu, ktoré nebolo možné použiť pri iných atribútoch z dôvodu ich jednoznačnosti.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná hodnota	 ...

BI020 Hať, stavidlo
Stavebné konštrukcie slúžiace na úpravu výšky hladiny a reguláciu vodného toku. 

Kategória			
B	Vodstvo

Typ geometrie, ktorou môže byť prvok reprezentovaný (modelovaný)
Línia		Šírka ≤ 2m (viac ako 50% z celej dĺžky objektu)
Interpretuje sa osou líniového objektu.
	Plocha	Šírka ≥ 2m (viac ako 50% z celej dĺžky objektu)
Interpretuje sa po obvode objektu.


Objekt predstavuje priečnu stavbu na toku, t.j. vždy križuje vodný tok naprieč.  

EXS			Stav objektu
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Neznámy	0
Opustený/Nepoužívaný	6
Prevádzkový	28
Iný	999

HGT			Výška nad povrchom
Výška sa meria od viditeľnej päty objektu po najvyššie miesto. HGT >= 2m.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná 	     ...
Neaplikovaná	-32768
	
	
TXT			Popis, poznámka
Akékoľvek iné doplňujúce informácie viažuce sa k objektu, ktoré nebolo možné použiť pri iných atribútoch z dôvodu ich jednoznačnosti.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná hodnota	     ...

EA055 Chmeľnica
Účelovo vymedzená plocha, ohradená alebo nie, určená na pestovanie chmeľu.

Kategória			
E	Vegetácia

Typ geometrie, ktorou môže byť prvok reprezentovaný (modelovaný)
-	Plocha ≥ 300m2

Interpretuje sa po obvode objektu na teréne, ktorý je spravidla definovaný plotom. 

EXS			Stav objektu
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Neznámy	0
Opustený/Nepoužívaný	6
Prevádzkový	28
Iný	999

TXT			Popis, poznámka
Akékoľvek iné doplňujúce informácie viažuce sa k objektu, ktoré nebolo možné použiť pri iných atribútoch z dôvodu ich jednoznačnosti.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná hodnota	  ...

AP050 Chodník
Účelová komunikácia, s nevyhnutnými úpravami alebo bez, určená pre chodcov, cyklistov a zvieratá.

Kategória			
A	Antropogénne prvky – kultúra

Typ geometrie, ktorou môže byť prvok reprezentovaný (modelovaný)
Línia

Interpretuje sa osou líniového objektu. Interpretujú sa iba významné chodníky, t.j. tie, ktoré umožňujú prekonávať prekážky alebo sprístupňujú iné objekty, ktoré nie sú sprístupnené cestným úsekom. 
Týmto objektom sa interpretujú aj schody (informácia uvedená v TXT).

TXT			Popis, poznámka
Akékoľvek iné doplňujúce informácie viažuce sa k objektu, ktoré nebolo možné použiť pri iných atribútoch z dôvodu ich jednoznačnosti.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná hodnota	     ...

AK040 Ihrisko
Vymedzený priestor, oplotený alebo nie, určený na rôzne druhy športu alebo voľný čas.

Kategória			
A	Antropogénne prvky – kultúra

Typ geometrie, ktorou môže byť prvok reprezentovaný (modelovaný)
Plocha
Interpretuje sa po obvode objektu. 
EXS			Stav objektu
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Neznámy	0
Vo výstavbe	5
Opustený/Nepoužívaný	6
Prevádzkový	28
Iný	999











USE			Účel
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Neznámy	0
Futbalový	312
Atletický	313
Plochodrážny	314
Cyklistický	315
Ľadová plocha, klzisko	339
Biatlon	340
Parkúr	341
Na využitie voľného času	354
Iný	999

TXT			Popis, poznámka
Akékoľvek iné doplňujúce informácie viažuce sa k objektu, ktoré nebolo možné použiť pri iných atribútoch z dôvodu ich jednoznačnosti.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná hodnota	 ...


DB030 Jaskyňa
Podzemná dutina, ktorá sa vytvorila prírodnými procesmi.

Kategória			
D	Povrch

Typ geometrie, ktorou môže byť prvok reprezentovaný (modelovaný)
Bod

Interpretuje sa vchod/východ jaskyne.

DEP			Hĺbka (vyjadrená ako kladná hodnota)
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná 	 ...
Neznáma 	-32767

	
EXS			Stav objektu
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Neznámy	0
Uzatvorený/uzamknutý	27
Prevádzkový	28
Iný	999



HGT			Výška nad povrchom
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná 	 ...
Neznáma 	-32767
	
	
LGT			Dĺžka, priemer
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná 	 ...
Neznáma 	-32767
Neaplikovaná 	-32768
	
OHC			Najmenšia výška
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná 	...
Neznáma 	-32767
	
TXT			Popis, poznámka
Akékoľvek iné doplňujúce informácie viažuce sa k objektu, ktoré nebolo možné použiť pri iných atribútoch z dôvodu ich jednoznačnosti.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná hodnota	     ...

NAM			Meno, názov (prípadne kód)
V prípade, že objekt má názov, tento sa použije.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná hodnota	     ...

WID			Šírka
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná 	     ...
Neznáma 	-32767
	





AF010 Komín
Zvislá, dutá výšková konštrukcia, určená na odvedenie spalín, plynov a výparov na ich rozptyl v príslušnej výške nad terénom.

Kategória			
A	Antropogénne prvky – kultúra

Typ geometrie, ktorou môže byť prvok reprezentovaný (modelovaný)
Bod

Interpretuje sa stred objektu na teréne. Interpretujú sa všetky komíny, ktorých výška je viac ako 10m, alebo ak je komín súčasťou budovy, interpretuje sa len ak ju prevyšuje o viac ako 3 m a celková výška je väčšia ako 10m. 

EXS			Stav objektu
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Neznámy	0
Vo výstavbe	5
Opustený/Nepoužívaný	6
Prevádzkový	28
Iný	999

HGT			Výška nad povrchom
Výška sa meria od úrovne terénu po najvyššie miesto a to aj v prípade, že je objekt súčasťou iného objektu (napr. budovy).
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná 	     ...
Neznáma 	-32767
	
TXT			Popis, poznámka
Akékoľvek iné doplňujúce informácie viažuce sa k objektu, ktoré nebolo možné použiť pri iných atribútoch z dôvodu ich jednoznačnosti.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná hodnota	     ...

BA051 Koruna hrádze
Vrchná časť hrádzového telesa (napr. ochrannej hrádze), spevnená alebo nie, s komunikáciou alebo bez zväčša pozdĺž vodného toku.

Kategória			
B	Vodstvo

Typ geometrie, ktorou môže byť prvok reprezentovaný (modelovaný)
Línia		Šírka ≤ 2m (viac ako 50% z celej dĺžky objektu)
Interpretuje sa osou líniového objektu.
	Plocha	Šírka ≥ 2m (viac ako 50% z celej dĺžky objektu)
Interpretuje sa po obvode objektu.

TXT			Popis, poznámka
Akékoľvek iné doplňujúce informácie viažuce sa k objektu, ktoré nebolo možné použiť pri iných atribútoch z dôvodu ich jednoznačnosti.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná hodnota	     ...


FA002 Kraj
Najvyššia územnosprávna jednotka štátnej správy tvorená z okresov.

Kategória			
F	Hranice

Typ geometrie, ktorou môže byť prvok reprezentovaný (modelovaný)
Plocha

IDN2			Identifikačné  číslo kraja
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná 	     ...

NM2			Názov kraja
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná 	     ...

AQ010 Lanovka, vlek
Dopravné zariadenie, určené na prepravu osôb alebo nákladu, v ktorom sa ako nosný prvok využíva lano alebo koľaje.

Kategória			
A	Antropogénne prvky – kultúra

Typ geometrie, ktorou môže byť prvok reprezentovaný (modelovaný)
Línia

Interpretuje sa osou líniového objektu na teréne.

EXS			Stav objektu
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Neznámy	0
Vo výstavbe	5
Uzatvorený/uzamknutý	27
Prevádzkový	28
Iný	999

HGT			Výška nad povrchom
Výška sa meria od terénu po najvyššie miesto ak TUC =27, 306, 308, inak -32768. Výška objektu je rovná najvyššej výške stĺpov jeho dráhy. Pri previsoch ponad údolia, terénne prekážky, cestné komunikácie, vodné toky, vodné plochy a pod., je to kolmá vzdialenosť medzi najnižším miestom prekleňovanej prekážky a najnižším vodičom nad týmto miestom.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná 	     ...
Neaplikovaná 	-32768
TUC			Identifikátor užívania, funkcie
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Neznámy	0
Sedačkový výťah	27
Lyžiarsky vlek	28
Kabínová lanovka	306
Priemyselná lanovka	308
Iný	999

TXT			Popis, poznámka
Akékoľvek iné doplňujúce informácie viažuce sa k objektu, ktoré nebolo možné použiť pri iných atribútoch z dôvodu ich jednoznačnosti.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná hodnota	     ...














EC015 Les
Plocha porastená lesnými drevinami, ktorá je minimálne 15 m široká, výmerou nie menšia ako 400 m2 a kde zápoj stromov je väčší ako 25%. Potenciálna výška drevín na tejto ploche musí byť vyššia ako 5 m (s výnimkou kosodreviny).

Kategória			
E	Vegetácia

Typ geometrie, ktorou môže byť prvok reprezentovaný (modelovaný)
Plocha ≥ 400m2

Interpretuje sa po obvode objektu. Menšie plochy sa riešia objektom EC030 (Strom). V zastavanom území sa porast stromov rieši týmto objektom len v jednoznačných prípadoch, inak sa vyjadrí pomocou objektov - EC030 (Strom), EC016 (Úžitková zeleň), EA040 (Ovocný sad, záhrada), EA020 (Živý plot, súvislý pruh krovín a stromov, vetrolamy, stromoradia). Miestne šetrenie tento objekt nepreveruje na celej plošnej výmere objektu.

EXS			Stav objektu
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Neznámy	0
Dorastený	309
Polomy	311
Vyrúbaný	312
Vyhorený alebo uschnutý	313
Zakrpatený	314
Riedky vyrastený	329
Riedky zakrpatený	330
(výška porastu ≤ 4 m)
Mladina	338
(aj lesná škôlka)
Iný	999


TRE			Typ lesného porastu
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Neznámy	0
Listnatý	1
Zmiešaný	3
Ihličnatý	302
Iný	999

TXT			Popis, poznámka
Akékoľvek iné doplňujúce informácie viažuce sa k objektu, ktoré nebolo možné použiť pri iných atribútoch z dôvodu ich jednoznačnosti.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná hodnota	     ...

EB010 Lúka
Plocha porastená súvislým trávnatým porastom, určená na kosenie, pastvu alebo iné účely.

Kategória			
E	Vegetácia

Typ geometrie, ktorou môže byť prvok reprezentovaný (modelovaný)
Plocha ≥ 300m2

Interpretuje sa po obvode objektu. Plochy menšie ako 300 m2 sa zahrnú  do okolitej plochy.

TXT			Popis, poznámka
Akékoľvek iné doplňujúce informácie viažuce sa k objektu, ktoré nebolo možné použiť pri iných atribútoch z dôvodu ich jednoznačnosti.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná hodnota	     ...

BH015 Močiar, slanisko
Plocha (celoročne alebo dočasne) zaplavená vodou alebo trvale podmáčaná spodnou vodou, s porastom.

Kategória			
B	Vodstvo

Typ geometrie, ktorou môže byť prvok reprezentovaný (modelovaný)
Plocha

Interpretuje sa po obvode objektu.

VEG			Typ vegetácie
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Neznámy	0
Trávnatý porast	305
Trsťový	306
Pálkový	307
Iný	999

TXT			Popis, poznámka
Akékoľvek iné doplňujúce informácie viažuce sa k objektu, ktoré nebolo možné použiť pri iných atribútoch z dôvodu ich jednoznačnosti.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná hodnota	     ...

AQ040 Most
Dopravná stavba rôznej konštrukcie a materiálu, určená na prekonanie prirodzených a umelých prekážok.

Kategória			
A	Antropogénne prvky – kultúra

Typ geometrie, ktorou môže byť prvok reprezentovaný (modelovaný)
Plocha

Interpretuje sa po obvode plochy nad terénom. Komunikácia na ploche mostnej konštrukcie je segmentovaná. 
Riešené musia byť všetky križovania komunikácií (cesta, železnica) a iných líniových objektov.

EXS			Stav objektu
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Neznámy	0
Vo výstavbe	5
Zničený; porušený	7
Prevádzkový	28
Iný	999

LOB			Dĺžka premostenia
Dĺžka premostenia je vodorovná vzdialenosť v m, zaokrúhlená na dm, medzi krajnými oporami mosta meraná v osi cestnej komunikácie:
-  pri hornej hrane úložných prahov
-  pod pätkami klenieb alebo oblúkov
-  pod nábehmi rámov v mieste najväčšej svetlosti 
Meria sa iba v prípadoch ak dĺžka premostenia ≥  2,0 m 
Pre lávky pre peších (v spojení s objektom chodník) ≥  15m.
Pri železničných mostoch sa použije hodnota -32768
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná 	     ...
Neznáma 	-32767
Neaplikovaná 	-32768

MCC			Primárne, základné materiálové zloženie
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Neznámy	0
Betón	21
Kov	64
Železobetón	83
Kameň	108
Drevo	117
Iný	999




IDN			Identifikačné číslo
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná 	     ...
Neznáma 	-32767
Neaplikovaná 	-32768

TXT			Popis, poznámka
Akékoľvek iné doplňujúce informácie viažuce sa k objektu, ktoré nebolo možné použiť pri iných atribútoch z dôvodu ich jednoznačnosti.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná hodnota	     ...

BI031 Plavebná komora
Vnútorná časť plavebnej komory slúžiaca ako miesto pre plavidlo.

Kategória			
B	Vodstvo

Typ geometrie, ktorou môže byť prvok reprezentovaný (modelovaný)
Plocha

Interpretuje sa po obvode objektu.

TXT			Popis, poznámka
Akékoľvek iné doplňujúce informácie viažuce sa k objektu, ktoré nebolo možné použiť pri iných atribútoch z dôvodu ich jednoznačnosti.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná hodnota	     ...

DB090 Násyp
Plošný terénny objekt so skloneným svahom s plochou korunou, určený na rôzne účely (ochranné riečne násypy, dopravné, hraničné a pod.)

Kategória			
D	Povrch

Typ geometrie, ktorou môže byť prvok reprezentovaný (modelovaný)
Línia		Šírka ≤ 2m (viac ako 50% z celej dĺžky objektu)
Interpretuje sa osou líniového objektu.
	Plocha	Šírka ≥ 2m (viac ako 50% z celej dĺžky objektu)
Interpretuje sa po obvode objektu.

Interpretujú sa iba objekty s HGT > 3 m. Objekt sa použije pre interpretáciu svahov sypaných hrádzí a prírodných násypov.
Ak sa objekt interpretuje ako línia, potom sa vyhodnocuje hornou hranou objektu.


HGT			Výška nad povrchom
Výška sa meria od päty objektu po najvyššie miesto.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná 	     ...
		
TXT			Popis, poznámka
Akékoľvek iné doplňujúce informácie viažuce sa k objektu, ktoré nebolo možné použiť pri iných atribútoch z dôvodu ich jednoznačnosti.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná hodnota	     ...

OA010 Neidentifikovateľné objekty
Objekty, ktoré nie je možné identifikovať fotogrametricky alebo ich nebolo možné preveriť v miestnom šetrení.

Kategória			
O	Cesty špeciálne

Typ geometrie, ktorou môže byť prvok reprezentovaný (modelovaný)
Bod 
Línia
Plocha 

HGT			Výška nad povrchom
Výška sa meria od päty objektu po najvyššie miesto. 
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná 	     ...
Neznáma 	-32767
Neaplikovaná 	-32768

TXT			Popis, poznámka
Akékoľvek iné doplňujúce informácie viažuce sa k objektu, ktoré nebolo možné použiť pri iných atribútoch z dôvodu ich jednoznačnosti.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná hodnota	     ...






DA020 Neúrodná pôda
Plocha s pôdou nevyhovujúcou na poľnohospodárske účely. 

Kategória			
D	Povrch

Typ geometrie, ktorou môže byť prvok reprezentovaný (modelovaný)
Plocha

Interpretuje sa po obvode objektu a to iba v prípade, že šírka jeho väčšej časti je > 2 m.
Tento objekt sa použije aj na interpretáciu plochy okolo vodných tokov, kde sú zreteľné štrkové naplaveniny a tieto sa nedajú zahrnúť do okolitej plochy.   

TXT			Popis, poznámka
Akékoľvek iné doplňujúce informácie viažuce sa k objektu, ktoré nebolo možné použiť pri iných atribútoch z dôvodu ich jednoznačnosti.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná hodnota	     ...

FA004 Obec
Najmenší územnosprávny celok, územie ktoré tvorí jedno alebo viac katastrálnych území, slúžiace na výkon štátnej správy a samosprávy.

Kategória			
F	Hranice

Typ geometrie, ktorou môže byť prvok reprezentovaný (modelovaný)
Plocha

IDN4			Identifikačné číslo obce
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná 	     ...

NM4			Názov obce
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná 	     ...




AM020 Obilné silo, sýpka
Účelová výšková budova slúžiaca ako zásobník obilia alebo iných poľnohospodárskych výrobkov na ich dočasné alebo trvalé uloženie.

Kategória			
A	Antropogénne prvky – kultúra
Typ geometrie, ktorou môže byť prvok reprezentovaný (modelovaný)
Plocha ≥ 12m2

Interpretuje sa po obvode objektu. Kruhový objekt sa  interpretuje iba ak  je jeho priemer > 4 m. Ak sú objekty pri sebe bližšie menej ako 2m interpretujú sa jedným objektom. 

EXS			Stav objektu
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Neznámy	0
Opustený/Nepoužívaný	6
Zničený; porušený	7
Uzatvorený/uzamknutý	27
(použije sa pri neprístupnom objekte)
Prevádzkový	28
Iný	999

HGT			Výška nad povrchom
Výška sa meria od päty objektu po najvyššie miesto.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná 	     ...
Neznáma 	-32767

TXT			Popis, poznámka
Akékoľvek iné doplňujúce informácie viažuce sa k objektu, ktoré nebolo možné použiť pri iných atribútoch z dôvodu ich jednoznačnosti.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná hodnota	     ...







FA003 Okres
Územnosprávna jednotka tvorená z obcí, slúžiaca na výkon štátnej správy.

Kategória			
F	Hranice

Typ geometrie, ktorou môže byť prvok reprezentovaný (modelovaný)
Plocha

IDN3			Identifikačné číslo okresu
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná 	     ...

NM3			Názov okresu
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná 	     ...

AH010 Opevnenie, hradba, obranný val
Stabilné stavby slúžiace na obranné účely (ako súčasť opevneného objektu) a na ohraničenie územia.

Kategória			
A	Antropogénne prvky – kultúra

Typ geometrie, ktorou môže byť prvok reprezentovaný (modelovaný)
Línia - šírka objektu do 10 m. Interpretuje sa osou líniového objektu. 
Plocha - šírka objektu nad 10 m. Interpretuje sa po obvode objektu.

EXS			Stav objektu
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Neznámy	0
Udržiavaný	26
Ruina	33
Čiastočne zničený	62
Iný	999

HGT			Výška nad povrchom
Výška sa meria od päty objektu po najvyššie miesto, HGT > 2 m.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná 	     ...
Neznáma 	-32767
Neaplikovaná 	-32768



TXT			Popis, poznámka
Akékoľvek iné doplňujúce informácie viažuce sa k objektu, ktoré nebolo možné použiť pri iných atribútoch z dôvodu ich jednoznačnosti.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná hodnota	     ...

EA010 Orná pôda
Úrodná alebo zúrodnená obrábaná pôda určená na poľnohospodárske účely (pestovanie zeleniny, obilia a iných poľnohospodárskych plodín).

Kategória			
E	Vegetácia
Typ geometrie, ktorou môže byť prvok reprezentovaný (modelovaný)
Plocha ≥ 400m2

Interpretuje sa po obvode objektu. Plochy menšie ako 400 m2 sa zahrnú do okolitej plochy. 

TXT			Popis, poznámka
Akékoľvek iné doplňujúce informácie viažuce sa k objektu, ktoré nebolo možné použiť pri iných atribútoch z dôvodu ich jednoznačnosti.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná hodnota	   ...

OA020 Ostatné objekty
Objekty, ktoré sa po miestnom šetrení nedajú zaradiť do definovaných kategórií a majú prevažne informačný charakter.

Kategória			
O	Cesty špeciálne

Typ geometrie, ktorou môže byť prvok reprezentovaný (modelovaný)
Bod
Línia
Plocha

EXS			Stav objektu
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Neznámy	0
Vo výstavbe	5
Opustený/Nepoužívaný	6
Uzatvorený/uzamknutý	27
(použije sa pri neprístupnom objekte)
Prevádzkový	28
Neaplikovateľný, nepoužiteľný	998
Iný	999

HGT			Výška nad povrchom
Výška sa meria od päty objektu po najvyššie miesto.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná 	     ...
Neznáma 	-32767
Neaplikovaná 	-32768

OBJ			Typ objektu
Bod
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Miesto vstupu, výstupu	1
Mostná veža, pylón	2
Osvetľovacie zariadenie	3
Ponor rieky	4
(nie je predmetom aktualizácie)
Radarový vysielač, prijímač	5
Skaly	6
(nie je predmetom aktualizácie)
Ťažná veža	7
Veža na ťažbu kvapalín a plynov	8
Iný	999

Línia
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Mólo	9
Mostný oblúk	10
Nábrežie	11
Potrubie	12
Premietacie plátno v auto-kine	13
Skokanský mostík	14
Terénna hrana	15
Výhon	16
(nie je predmetom aktualizácie)
Iný	999

Plocha
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Altánok	17
Chladiaca veža	18
Miesto pre vykládku (nakládku) materiálu na železnici, rampa	19
Násypník, zásobník na sypké materiály	20
Prístrešok	21
Spojovacia chodba	22
Suchý dok	23
Vykladacia, nakladacia rampa pre plavidlá	24
Iný	999




TXT			Popis, poznámka
Akékoľvek iné doplňujúce informácie viažuce sa k objektu, ktoré nebolo možné použiť pri iných atribútoch z dôvodu ich jednoznačnosti.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná hodnota	     ...


EA040 Ovocný sad, záhrada
Účelovo vymedzená plocha, s oplotením alebo bez, určená na pestovanie ovocných drevín a iných úžitkových rastlín, záhrady, záhradkárske osady.

Kategória			
E	Vegetácia

Typ geometrie, ktorou môže byť prvok reprezentovaný (modelovaný)
Plocha ≥ 300m2


Interpretuje sa po obvode objektu, ktorý je spravidla definovaný plotom. Plochy menšie ako 300 m2 sa zahrnú do okolitej plochy. Týmto objektom sa plochy okolo obytných domov a predzáhradky neinterpretujú. 


TXT			Popis, poznámka
Akékoľvek iné doplňujúce informácie viažuce sa k objektu, ktoré nebolo možné použiť pri iných atribútoch z dôvodu ich jednoznačnosti.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná hodnota	     ...

AQ140 Parkovisko
Vymedzený areál s napojením na cestný systém, s príslušným zariadením a vybavením alebo bez, určený na odstavenie a parkovanie dopravných prostriedkov.

Kategória			
A	Antropogénne prvky – kultúra

Typ geometrie, ktorou môže byť prvok reprezentovaný (modelovaný)
Plocha ≥ 200m2

Vyhodnocuje sa po obvode objektu. Plochy menšie ako 200m2 sa zahrnú do okolitej plochy. 

TXT			Popis, poznámka
Akékoľvek iné doplňujúce informácie viažuce sa k objektu, ktoré nebolo možné použiť pri iných atribútoch z dôvodu ich jednoznačnosti.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná hodnota	     ...

BI041 Plavebná brána
Zariadenie na úpravu výšky vodnej hladiny (na začiatku plavebnej dráhy, plavebnej komory a pod.)

Kategória			
B	Vodstvo

Typ geometrie, ktorou môže byť prvok reprezentovaný (modelovaný)
Línia

Interpretuje sa osou líniového objektu zvrchu.

EXS			Stav objektu
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Neznámy	0
Vo výstavbe	5
Opustený/Nepoužívaný	6
Prevádzkový	28
Iný	999

TXT			Popis, poznámka
Akékoľvek iné doplňujúce informácie viažuce sa k objektu, ktoré nebolo možné použiť pri iných atribútoch z dôvodu ich jednoznačnosti.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná hodnota	     ...

SA021 Plocha bez typického využitia
Plocha, ktorá nemá typické využitie.

Kategória			
S	Špeciálne použitie

Typ geometrie, ktorou môže byť prvok reprezentovaný (modelovaný)
Plocha 

Interpretuje sa po obvode objektu. Plochy okolo rodinných domov sa riešia od okraja chodníka, cesty až po poslednú budovu vo dvore. Zahrnú sa tu plochy, ktoré sa nedajú priradiť k žiadnej triede objektov (plochy v spracovateľských závodoch, plochy okolo budov, rodinných domov, pod mostom a pod.).

TXT			Popis, poznámka
Akékoľvek iné doplňujúce informácie viažuce sa k objektu, ktoré nebolo možné použiť pri iných atribútoch z dôvodu ich jednoznačnosti.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná hodnota	     ...

GB007 Plocha letiska
Letisková plocha alebo časť letiskovej plochy (spevnený povrch, ohraničená, osvetlená, vizuálne označená a pod.) určená na vzlietnutie a pristátie lietadiel a pod..

Kategória			
G	Letecko-navigačné informácie

Typ geometrie, ktorou môže byť prvok reprezentovaný (modelovaný)
Plocha

Interpretuje sa po obvode objektu.

EXS			Stav objektu
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Neznámy	0
Opustený/Nepoužívaný	6
Uzatvorený/uzamknutý	27
(použije sa pri neprístupnom objekte)
Prevádzkový	28
Iný	999

APT			Typ letiskovej plochy
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Neznámy	0
Helikoptéry	10
Lietadlá	14
Iný	999

SMC			Materiálové zloženie
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Neznámy	0
Asfalt	5
Betón	21
Tráva/slama	45
Štrk	46
Piesok	88
Iný	999

NAM			Meno, názov (prípadne kód)
V prípade, že objekt má názov, tento sa použije.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná hodnota	     ...





TXT			Popis, poznámka
Akékoľvek iné doplňujúce informácie viažuce sa k objektu, ktoré nebolo možné použiť pri iných atribútoch z dôvodu ich jednoznačnosti.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná hodnota	     ...


SA010 Plocha vodného toku
Plocha zahrňujúca akúkoľvek tečúcu povrchovú vodu.

Kategória			
S	Špeciálne použitie

Typ geometrie, ktorou môže byť prvok reprezentovaný (modelovaný)
Plocha – šírka vodného toku ≥ 15m

Interpretuje sa po obvode vodnej plochy.

TXT			Popis, poznámka
Akékoľvek iné doplňujúce informácie viažuce sa k objektu, ktoré nebolo možné použiť pri iných atribútoch z dôvodu ich jednoznačnosti.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná hodnota	     ...



FC042 Plochy okolo líniových objektov
Plochy okolo ciest, železníc a vodných tokov.

Kategória			
F	Hranice

Typ geometrie, ktorou môže byť prvok reprezentovaný (modelovaný)
Plocha

Interpretuje sa po obvode objektu, ktorý je spravidla definovaný:
pri cestách okrajom zemného telesa cesty (krajnice, odvodňovacie rigoly, ...)max. do šírky 20m
pri železnici telesom železnice 
pri vodných tokoch, ktoré sú užšie ako 15m tvorí výplň od osi vodného toku po brehy, v prípade, že sa nachádza v ornej pôde alebo kde je to potrebné

TXT			Popis, poznámka
Akékoľvek iné doplňujúce informácie viažuce sa k objektu, ktoré nebolo možné použiť pri iných atribútoch z dôvodu ich jednoznačnosti.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná hodnota	     ...

AL070 Plot
Stavba alebo konštrukcia z rôzneho materiálu (kameň, tehla, drevo, železo, pletivo, a pod.), určená na vymedzenie plochy, zabránenie vstupu, ochranu a pod.

Kategória			
A	Antropogénne prvky – kultúra

Typ geometrie, ktorou môže byť prvok reprezentovaný (modelovaný)
Línia

Interpretuje sa na teréne. Interpretujú sa ploty okolo významných objektov, spracovateľských závodov, škôl, štadiónov, cintorínov, záhradkárskych osád. Nevyhodnocujú sa ploty v zastavanom území (napr. radová zástavba). 

EXS			Stav objektu
Uvádza sa prevládajúci stav objektu.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Neznámy	0
Zničený; porušený	7
Udržiavaný	26
Iný	999

FTI			Typ ohrady (plotu)
Pri plotoch zložených z viacerých materiálov sa uvedie prevládajúci materiál.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Neznámy	0
Kov	1
Drevo	2
Kameň	3
Murovaný	301
Železobetón	306
Pletivo	307
Plech (vlnovec)	308
Plast (vlnovec)	309
Iný	999

HGT			Výška nad povrchom
Výška sa meria od päty objektu po najvyššie miesto. Výška sa meria iba v prípade, že HGT ≥ 2 m.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná 	     ...
Neaplikovaná 	-32768

TXT			Popis, poznámka
Akékoľvek iné doplňujúce informácie viažuce sa k objektu, ktoré nebolo možné použiť pri iných atribútoch z dôvodu ich jednoznačnosti.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná hodnota	     ...


AL130 Pomník
Samostatne stojaci účelový objekt rôzneho tvaru a konštrukcie postavený k pripomenutiu významnej udalosti, osoby alebo k sakrálnym účelom.

Kategória			
A	Antropogénne prvky – kultúra

Typ geometrie, ktorou môže byť prvok reprezentovaný (modelovaný)
Bod

Interpretuje sa stred objektu na teréne.

BFC			Typ, účel využitia budovy
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Neznámy	0
Pamätník	306
Pomník	309
Socha	320
Mohyla	321
Iný	999

EXS			Stav objektu
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Neznámy	0
Zničený; porušený	7
Neudržiavaný	25
Udržiavaný	26
Iný	999

HGT			Výška nad povrchom
Výška sa meria od päty objektu po najvyššie miesto. Výška sa meria iba v prípade, že HGT ≥ 5m.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná 	     ...
Neaplikovaná 	-32768

NAM			Meno, názov (prípadne kód)
V prípade, že objekt má názov, tento sa použije.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná hodnota	     ...

TXT			Popis, poznámka
Akékoľvek iné doplňujúce informácie viažuce sa k objektu, ktoré nebolo možné použiť pri iných atribútoch z dôvodu ich jednoznačnosti.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná hodnota	     ...

BH170 Prameň
Sústredené vyvieranie podzemnej vody na zemský povrch.

Kategória			
B	Vodstvo

Typ geometrie, ktorou môže byť prvok reprezentovaný (modelovaný)
Bod

Interpretuje sa stred objektu na teréne. Objektom sa nezačína vodný tok.
Trieda nie je predmetom aktualizácie.

NAM			Meno, názov (prípadne kód)
V prípade, že objekt má názov, tento sa použije.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná hodnota	     ...

SCC			Typ podľa mineralizácie
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Neznámy	0
Minerálny	4
Soľ/ slaný	10
Sladkovodný; pitný	11
Horkoslaný	301
Iný	999

TXT			Popis, poznámka
Akékoľvek iné doplňujúce informácie viažuce sa k objektu, ktoré nebolo možné použiť pri iných atribútoch z dôvodu ich jednoznačnosti.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná hodnota	     ...







AQ065 Priepust
Mostu podobný objekt (z kameňa, betónu, kovu a pod.), určený na prevod iného prvku (vody, potrubia, vedenia a pod.) popod cestu alebo železnicu bez vplyvu na križovaný objekt.

Kategória			
A	Antropogénne prvky – kultúra

Typ geometrie, ktorou môže byť prvok reprezentovaný (modelovaný)
Bod

Interpretuje sa v priesečníku križovanej komunikácie s líniovým objektom  na komunikácii.
Tento objekt sa použije, ak dĺžka premostenia mostnej konštrukcie (LOB) < 2,0 m. Riešené musia byť všetky križovania komunikácií (cestný úsek, železničný úsek) a iných líniových objektov. V prípade, že popod komunikáciu neprechádza žiadny iný líniový prvok, tento objekt sa zbiera iba ak je  jeho priemer ≥ 50 cm.

EXS			Stav objektu
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Neznámy	0
Zničený; porušený	7
Neudržiavaný	25
Prevádzkový	28
Iný	999

TXT			Popis, poznámka
Akékoľvek iné doplňujúce informácie viažuce sa k objektu, ktoré nebolo možné použiť pri iných atribútoch z dôvodu ich jednoznačnosti.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná hodnota	     ...


ZB060 Referenčný geodetický bod
Stabilizovaný geodetický bod, signalizovaný alebo nie, s geodetickými súradnicami, s nadmorskou výškou a tiažovým údajom (alebo len s niektorým z týchto údajov) v stanovených geodetických systémoch .

Kategória			
Z	Všeobecné

Typ geometrie, ktorou môže byť prvok reprezentovaný (modelovaný)
Bod

OZNACENIE_BODU		Kompletné označenie bodu
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná 	     ...

ZNACKA_DRUH_POPIS	Druhu značky
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná 	     ...

ZNACKA_TYP_POPIS		Typ značky
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná 	     ...

STAB_DRUH_POPIS		Druh stabilizácie
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná 	     ...

KUID				Číslo k. ú.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná 	     ...

NM				Názov k. ú.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná 	     ...

NM4				Názov obce
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná 	     ...

NM3				Názov okresu
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná 	     ...

NM2				Názov kraja
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná 	     ...

SKUPID_STS			Určenie EJ v sieti ŠTS
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná 	     ...


SKUPID_SNS			Určenie EJ v sieti ŠNS
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná 	     ...

SKUPID_SPS			Určenie EJ v sieti ŠPS
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná 	     ...

BPV				Výška (baltský po vyrovnaní)
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná 	     ...

B				ϕ
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná 	     ...

L				λ 
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná 	     ...

H				h
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná 	     ...

F_DETAIL			Fotografia
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná 	     fotografia

MIESTOPIS			Miestopis
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná 	obrázok miestopisu







AC030 Sedimentačná nádrž
Väčšinou upravený objekt, určený na trvalé alebo dočasné uloženie kalu alebo jeho pevných zložiek.

Kategória			
A	Antropogénne prvky – kultúra
Typ geometrie, ktorou môže byť prvok reprezentovaný (modelovaný)
Plocha

Interpretuje sa po obvode objektu určeného k sedimentácii materiálu.

EXS			Stav objektu
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Neznámy	0
Uzatvorený/uzamknutý	27
(použije sa pri neprístupnom objekte)
Prevádzkový	28
Iný	999

TXT			Popis, poznámka
Akékoľvek iné doplňujúce informácie viažuce sa k objektu, ktoré nebolo možné použiť pri iných atribútoch z dôvodu ich jednoznačnosti.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná hodnota	     ...

AM032 Skládka materiálu
Plocha na otvorenom priestranstve určená na uloženie rôzneho materiálu (drevo, sypký materiál, odpad, a pod.).

Kategória			
A	Antropogénne prvky – kultúra

Typ geometrie, ktorou môže byť prvok reprezentovaný (modelovaný)
Plocha

Interpretuje sa po obvode skladovaného materiálu (určeného na trvalé skladovanie) na teréne.

EXS			Stav objektu
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Neznámy	0
Opustený/Nepoužívaný	6
Uzatvorený/uzamknutý	27
(použije sa pri neprístupnom objekte)
Prevádzkový	28
Neaplikovateľný, nepoužiteľný	998
Iný	999

PRO			Kategorizácia produktov
Skládky tuhého komunálneho odpadu PRO= 128
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Neznámy	0
Štrk	46
Stavebné drevo, rezivo	56
Piesok	88
Škvára, troska	101
Zemina, pôda	104
Drevo	117
Zvyšky, hlušina	127
Odpad, hnoj	128
Rastlinná výroba (siláž)	375
Iný	999

TXT			Popis, poznámka
Akékoľvek iné doplňujúce informácie viažuce sa k objektu, ktoré nebolo možné použiť pri iných atribútoch z dôvodu ich jednoznačnosti.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná hodnota	     ...

FA001 Slovenská republika
Komplex hraničných znakov, zariadení a topografických objektov na stanovenej línii, ktoré v zhode so zákonom, medzištátnymi zmluvami a príslušnou hraničnou dokumentáciou vymedzujú a vyznačujú rozhranie medzi susediacimi štátmi alebo jednotkami.
Slovenská republika susedí s piatimi štátmi: Česká republika, Maďarsko, Poľská republika, Rakúska republika a Ukrajina.
Kategória			
F	Hranice

Typ geometrie, ktorou môže byť prvok reprezentovaný (modelovaný)
Plocha

IDN1			Identifikačné číslo štátu
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná hodnota	     ...

NM1			Názov štátu
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná 	Slovenská republika


AA011 Stena lomu
Systém zásahov do prirodzeného terénu (jamy, steny, etáže, rampy a pod.), povrchových stavieb a zariadení, využívaných na ťažbu hornín a nerastov povrchovým (ojedinele i hĺbkovým) dobývaním.

Kategória			
A	Antropogénne prvky – kultúra

Typ geometrie, ktorou môže byť prvok reprezentovaný (modelovaný)
Plocha

Interpretuje sa po hrane (hranách) steny (stien) lomu.

HGT			Výška nad povrchom
Výška steny lomu sa meria od päty steny po najvyššie miesto steny. Výška sa meria iba v prípade, že HGT ≥ 3m.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná 	     ...
Neaplikovaná 	-32768

TXT			Popis, poznámka
Akékoľvek iné doplňujúce informácie viažuce sa k objektu, ktoré nebolo možné použiť pri iných atribútoch z dôvodu ich jednoznačnosti.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná hodnota	     ...

AT040 Stĺp, stožiar elektrického vedenia
Stĺp, stožiar s nosným zariadením, určený na zavesenie elektrického vedenia.

Kategória			
A	Antropogénne prvky – kultúra

Typ geometrie, ktorou môže byť prvok reprezentovaný (modelovaný)
Bod

Interpretuje sa stred objektu na teréne. Interpretujú  sa všetky el. stĺpy a stožiare nesúce el. vedenie 22kV, 110kV, 220kV, 400kV,  až po transformátor.  NN rozvody v intraviláne sa nevyhodnocujú. Pri zvode/vývode el. vedenia do/zo zeme sa v TXT uvedie "Zvod".
Dvojstĺp sa interpretuje v strede spojnice na teréne. 
Pri tramsformovniach  - elektrické vedenie je ukončené na plote objektu alebo posledným stožiarom, stĺpom pred ukončením vedenia v objekte. Táto informácia sa uvedie do popisu (TXT). 

HGT			Výška nad povrchom
Výška sa meria od päty objektu po najvyššie miesto.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná 	     ...
Neznáma 	-32767


MCC			Primárne, základné materiálové zloženie
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Neznámy	0
Kov	64
Železobetón	83
Drevo	117
Iný	999

TXT			Popis, poznámka
Akékoľvek iné doplňujúce informácie viažuce sa k objektu, ktoré nebolo možné použiť pri iných atribútoch z dôvodu ich jednoznačnosti.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná hodnota	     ...


AQ020 Stĺp lanovky
Stĺpovitá alebo portálová konštrukcia (železo, betón), určená na nesenie koľajnice alebo lana v potrebnej výške nad terénom.

Kategória			
A	Antropogénne prvky – kultúra

Typ geometrie, ktorou môže byť prvok reprezentovaný (modelovaný)
Bod

Interpretuje sa stred objektu na teréne. Interpretujú sa všetky podperné nosníky, stĺpy visutej dráhy, lanovky. Nie stĺpy lyžiarskeho vleku.

HGT			Výška nad povrchom
Výška sa meria od päty objektu po najvyššie miesto.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná 	     ...
Neznáma 	-32767


TXT			Popis, poznámka
Akékoľvek iné doplňujúce informácie viažuce sa k objektu, ktoré nebolo možné použiť pri iných atribútoch z dôvodu ich jednoznačnosti.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná hodnota	     ...




FA015 Strelnica
Vymedzený areál s terénnymi úpravami alebo bez, určený na nácvik streľby.

Kategória			
F	Hranice

Typ geometrie, ktorou môže byť prvok reprezentovaný (modelovaný)
Plocha

Interpretuje sa po obvode objektu.

EXS			Stav objektu
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Neznámy	0
Opustený/Nepoužívaný	6
Uzatvorený/uzamknutý	27
(použije sa pri neprístupnom objekte)
Prevádzkový	28
Iný	999

NAM			Meno, názov (prípadne kód)
V prípade, že objekt má názov, tento sa použije.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná hodnota	     ...

USE			Účel
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Neznámy	0
Vojenský	8
Spoločný Vojenský/Civilný	22
Civilný/Verejný	49
Iný	999

TXT			Popis, poznámka
Akékoľvek iné doplňujúce informácie viažuce sa k objektu, ktoré nebolo možné použiť pri iných atribútoch z dôvodu ich jednoznačnosti.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná hodnota	     ...




EC030 Strom
Vzrastová forma rastliny s drevnatým kmeňom, rozvetvenou korunou, s listami alebo ihličím, rastúci samostatne alebo v spoločenstve iných rastlín.

Kategória			
E	Vegetácia

Typ geometrie, ktorou môže byť prvok reprezentovaný (modelovaný)
Bod

Interpretuje sa stred objektu na teréne. V záhradkách, ovocných sadoch, lesných porastoch sa jednotlivé stromy neinterpretujú. Interpretujú sa osamote stojace stromy alebo skupina stromov (krovín) < 400 m2, pásy stromov (krovín) - dĺžka < 15m alebo s rozstupom  > 10m.

VEG			Typ vegetácie
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Neznámy	0
Ihličnatý	12
Listnatý	24
Kroviny	304
Zmiešané ihličnaté	303
Zmiešané listnaté	49
Zmiešané	50
Iný	999

TXT			Popis, poznámka
Akékoľvek iné doplňujúce informácie viažuce sa k objektu, ktoré nebolo možné použiť pri iných atribútoch z dôvodu ich jednoznačnosti.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná hodnota	     ...









AA050 Studňa
Hĺbkový vrt s možnosťou čerpania kvapaliny na povrch.

Kategória			
A	Antropogénne prvky – kultúra

Typ geometrie, ktorou môže byť prvok reprezentovaný (modelovaný)
Bod

Interpretuje sa stred objektu na teréne.

DEP			Hĺbka (vyjadrená ako kladná hodnota)
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná 	     ...
Neznáma 	-32767


NAM			Meno, názov (prípadne kód)
V prípade, že objekt má názov, tento sa použije.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná hodnota	     ...

PRO			Kategorizácia produktov
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Neznámy	0
Voda	116
Teplá voda	213
Iný	999

SCC			Typ podľa mineralizácie
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Neznámy	0
Neaplikovateľný, nepoužiteľný	2
Minerálny	4
Sladkovodný/pitný	9
Iný	999

TXT			Popis, poznámka
Akékoľvek iné doplňujúce informácie viažuce sa k objektu, ktoré nebolo možné použiť pri iných atribútoch z dôvodu ich jednoznačnosti.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná hodnota	     ...

AM070 Tank na uskladnenie kvapalín alebo plynov
Dutá konštrukcia rôzneho tvaru (guľa, valec, kužeľ, a pod.) a materiálu (kov, betón), určená na uskladnenie plynných alebo kvapalných látok (okrem pitnej vody).

Kategória			
A	Antropogénne prvky – kultúra

Typ geometrie, ktorou môže byť prvok reprezentovaný (modelovaný)
Plocha - len objekty s priemerom >4m

Interpretuje sa po obvode vrchnej plochy objektu. Ak sú objekty pri sebe bližšie ako 2m, interpretujú sa jedným objektom. 
Pri geodetickej presnosti sa interpretuje po obvode objektu na teréne.

EXS			Stav objektu
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Neznámy	0
Opustený/Nepoužívaný	6
Zničený; porušený	7
Uzatvorený/uzamknutý	27
(použije sa pri neprístupnom objekte)
Prevádzkový	28
Iný	999

HGT			Výška nad povrchom
Výška sa meria od päty objektu po najvyššie miesto.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná 	     ...
Neznáma 	-32767
Neaplikovaná	-32768

PRO			Kategorizácia produktov
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Neznámy	0
Plyn	38
Benzín	39
Nafta; olej; ropa	67
Zvyšky, hlušina	127
Odpad, hnoj	128
Letecký benzín	204
Etylén	205
Horľaviny	302
Iný	999






TXT			Popis, poznámka
Akékoľvek iné doplňujúce informácie viažuce sa k objektu, ktoré nebolo možné použiť pri iných atribútoch z dôvodu ich jednoznačnosti.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná hodnota	     ...

AK050 Tenisový kurt
Vymedzený priestor, určený na tenis.

Kategória			
A	Antropogénne prvky – kultúra

Typ geometrie, ktorou môže byť prvok reprezentovaný (modelovaný)
Plocha

Interpretuje sa po obvode objektu. Pri viacerých kurtoch, ktoré bezprostredne na seba nadväzujú povrchom, sa interpretuje  po vonkajšom obvode kurtov, nie každý osobitne.

EXS			Stav objektu
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Neznámy	0
Vo výstavbe	5
Opustený/Nepoužívaný	6
Prevádzkový	28
Iný	999

TXT			Popis, poznámka
Akékoľvek iné doplňujúce informácie viažuce sa k objektu, ktoré nebolo možné použiť pri iných atribútoch z dôvodu ich jednoznačnosti.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná hodnota	     ...

AD030 Transformátor
Zariadenie slúžiace k úprave a rozvodu elektrickej energie.

Kategória			
A	Antropogénne prvky – kultúra

Typ geometrie, ktorou môže byť prvok reprezentovaný (modelovaný)
Bod 

na stĺpe – Interpretuje sa bod na teréne,
na 2-och stĺpoch – Interpretuje sa v strede spojnice stĺpov na teréne,
v areáli transformovne  – Interpretuje sa v strede plochy na teréne vytvorenej jednotlivými stĺpmi.
Ak 22 kV vedenie cez stĺpový transformátor pokračuje ďalej, stĺp sa interpretuje ako AD030.

HGT			Výška nad povrchom
Výška sa meria od päty objektu po jeho vrchol - v tomto prípade po vrchol stĺpa alebo konštrukcie, na ktorom je transformátor umiestnený.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná 	     ...
Neznáma 	-32767

TXT			Popis, poznámka
Akékoľvek iné doplňujúce informácie viažuce sa k objektu, ktoré nebolo možné použiť pri iných atribútoch z dôvodu ich jednoznačnosti.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná hodnota	     ...

EB015 Trávnatý a krovinatý porast
Plocha porastená súvislým trávnatým porastom so sólovým alebo skupinovým zárastom krovín.

Kategória			
E	Vegetácia

Typ geometrie, ktorou môže byť prvok reprezentovaný (modelovaný)
Plocha ≥ 400 m2

Interpretuje sa po obvode objektu. Plochy menšie ako 400 m2 sa zahrnú do okolitej plochy.

TXT			Popis, poznámka
Akékoľvek iné doplňujúce informácie viažuce sa k objektu, ktoré nebolo možné použiť pri iných atribútoch z dôvodu ich jednoznačnosti.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná hodnota	     ...









AK110 Tribúna
Účelová stavba stupňovitého charakteru, zastrešená alebo nie, určená na sledovanie športových a iných podujatí.

Kategória			
A	Antropogénne prvky – kultúra

Typ geometrie, ktorou môže byť prvok reprezentovaný (modelovaný)
Plocha

Interpretuje sa po obvode objektu alebo jeho strešného plášťa.

EXS			Stav objektu
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Neznámy	0
Vo výstavbe	5
Uzatvorený/uzamknutý	27
(použije sa pri neprístupnom objekte)
Prevádzkový	28
Iný	999

HGT			Výška nad povrchom
Výška sa meria od päty objektu po najvyššie miesto. V Prípade, že je tribúna umiestnená vo svahu bez konštrukcie jej výška sa nemeria.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná 	     ...
Neznáma 	-32767
Neaplikovaná	-32768

TXT			Popis, poznámka
Akékoľvek iné doplňujúce informácie viažuce sa k objektu, ktoré nebolo možné použiť pri iných atribútoch z dôvodu ich jednoznačnosti.
Uviesť informáciu, či je tribúna zastrešená, alebo nie.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná hodnota	     ...






EC016 Úžitková zeleň
Udržiavaná plocha pokrytá vegetáciou (tráva, kry, stromy a pod.), ktorá môže obsahovať chodníky, slúžiaca k inému ako hospodárskemu využitiu, najmä k zlepšeniu a skrášleniu zastavaného územia (v parkoch, cintorínoch, sídlach a pod.).

Kategória			
E	Vegetácia

Typ geometrie, ktorou môže byť prvok reprezentovaný (modelovaný)
Plocha ≥ 300 m2

Interpretuje sa po obvode objektu. Plochy menšie ako 300 m2 sa zahrnú do okolitej plochy.

VEG			Typ vegetácie
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Neznámy	0
So stromami	55
Bez stromov	56
Iný	999

TXT			Popis, poznámka
Akékoľvek iné doplňujúce informácie viažuce sa k objektu, ktoré nebolo možné použiť pri iných atribútoch z dôvodu ich jednoznačnosti.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná hodnota	     ...



AL241 Veža
Štíhla výšková vežovitá stavba, stojaca samostatne alebo ako súčasť iného objektu.

Kategória			
A	Antropogénne prvky – kultúra

Typ geometrie, ktorou môže byť prvok reprezentovaný (modelovaný)
Bod

Interpretuje sa stred objektu na teréne.

HGT			Výška nad povrchom
Výška sa meria od päty objektu po najvyššie miesto.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná 	     ...
Neznáma 	-32767

TTC			Typ veže
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Neznámy	0
Rozhľadňa	10
Hasičská veža	12
Riadiaca veža	16
Zvonica	300
Telekomunikačná veža	302
Veža veternej elektrárne	303
Iný	999

NAM			Meno, názov (prípadne kód)
V prípade, že objekt má názov, tento sa použije.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná hodnota	     ...

TXT			Popis, poznámka
Akékoľvek iné doplňujúce informácie viažuce sa k objektu, ktoré nebolo možné použiť pri iných atribútoch z dôvodu ich jednoznačnosti.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná hodnota	     ...

EA050 Vinica
Účelovo vymedzená plocha, ohradená alebo nie, so zariadením alebo bez, určená na pestovanie viniča.

Kategória			
E	Vegetácia

Typ geometrie, ktorou môže byť prvok reprezentovaný (modelovaný)
Plocha ≥ 300 m2

Interpretuje sa po obvode objektu. Plochy menšie ako 300 m2 sa zahrnú do okolitej plochy.

EXS			Stav objektu
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Neznámy	0
Opustený/Nepoužívaný	6
Prevádzkový	28
Iný	999

TXT			Popis, poznámka
Akékoľvek iné doplňujúce informácie viažuce sa k objektu, ktoré nebolo možné použiť pri iných atribútoch z dôvodu ich jednoznačnosti.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná hodnota	     ...


BH080 Vodná plocha
Prírodná alebo umelá stojatá vodná plocha, využiteľná na rôzne účely.

Kategória			
B	Vodstvo

Typ geometrie, ktorou môže byť prvok reprezentovaný (modelovaný)
Plocha ≥100 m2

Interpretuje sa po obvode aktuálnej hladiny vodnej plochy. Plochy menšie ako 100 m2 sa zahrnú do okolitej plochy.

USE			Účel
Pre pleso - USE=991.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Neznámy	0
Priemyselný	41
Rekreačný	120
Zavlažovanie	124
Chov rýb	337
Neaplikovateľný, nepoužiteľný	991
Pitná voda	995
Iný	999


NAM			Meno, názov (prípadne kód)
V prípade, že objekt má názov, tento sa použije.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná hodnota	     ...

TXT			Popis, poznámka
Akékoľvek iné doplňujúce informácie viažuce sa k objektu, ktoré nebolo možné použiť pri iných atribútoch z dôvodu ich jednoznačnosti.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná hodnota	     ...






BH140 Vodný tok
Úsek vodného toku s rovnakými charakteristikami.

Kategória			
B	Vodstvo

Typ geometrie, ktorou môže byť prvok reprezentovaný (modelovaný)
Línia 

Interpretuje sa osou líniového objektu na hladine. Pri šírke > 15 m – vodný tok BH140, EXS=214 (Pomocný) + SA010 (Plocha vodného toku).
LOC=7 sa použije pre vodné toky umelo zakryté človekom (nie mosty). V mieste medzi vstupom a výstupom sa vloží vodný tok s odhadovanou polohou, priebehom zistenou na základe dostupných podkladov.
Plochy okolo vodných plôch, ktoré sú dôsledkom poklesu vodnej hladiny, sa interpretujú podľa potreby aj objektom DA020 (Neúrodná pôda).

EXS			Stav objektu
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Neznámy	0
Určitý, presný	1
Pomocný	214
Iný	999

HOC			Pôvod hydrografického objektu
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Neznámy	0
Umelý	4
Prirodzený, pôvodný	5


HYC			Hydrologická charakteristika (podľa sezónneho výskytu vody)
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Neznámy	0
Občasný	6
Celoročný	8
Iný	999

LOC			Poloha objektu
Údaj sa nepreberá od správcu.
LOC 998 sa použije v prípade, že EXS = 214
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Neznámy	0
Krytý, pokrytý > = 30 metrov	7
Na povrchu terénu	8
Neaplikovateľný, nepoužiteľný	998
Iný	999

TUC			Identifikátor užívania, funkcie
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Neznámy	0
Splavný	314
Nesplavný	315
Iný	999

NAM			Meno, názov (prípadne kód)
V prípade, že objekt má názov, tento sa použije.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná hodnota	     ...

TXT			Popis, poznámka
Akékoľvek iné doplňujúce informácie viažuce sa k objektu, ktoré nebolo možné použiť pri iných atribútoch z dôvodu ich jednoznačnosti.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná hodnota	     ...



AM080 Vodojem
Budova alebo iná konštrukcia, určená na akumuláciu vody na zaistenie potrebného tlaku vo vodovodnej sieti.

Kategória			
A	Antropogénne prvky – kultúra

Typ geometrie, ktorou môže byť prvok reprezentovaný (modelovaný)
Bod  < 12m2 
Interpretuje sa bod na teréne. Patrí sem aj vežový vodojem.

Plocha  > 12m2
Pri fotogrametrickej presnosti sa interpretuje po obvode strešného plášťa. 
Pri geodetickej presnosti sa interpretuje po obvode objektu na teréne.

EXS			Stav objektu
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Neznámy	0
Opustený/Nepoužívaný	6
Zničený; porušený	7
Uzatvorený/uzamknutý	27
(použije sa pri neprístupnom objekte)
Prevádzkový	28
Iný	999

HGT			Výška nad povrchom
Výška sa meria od päty objektu po najvyššie miesto.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná 	     ...
Neznáma 	-32767

TXT			Popis, poznámka
Akékoľvek iné doplňujúce informácie viažuce sa k objektu, ktoré nebolo možné použiť pri iných atribútoch z dôvodu ich jednoznačnosti.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná hodnota	     ...

BH180 Vodopád
Miesto na vodnom toku, v ktorom voda prekonáva výškový rozdiel hladín prepadávaním cez hranu dna koryta.

Kategória			
B	Vodstvo

Typ geometrie, ktorou môže byť prvok reprezentovaný (modelovaný)
Bod
Interpretuje sa na hrane prepadu na vodnej hladine. Interpretuje sa iba v prípade ak HGT ≥ 2 m.
Trieda nie je predmetom aktualizácie.

HGT			Výška nad povrchom
Výška vodopádu sa meria od päty objektu po najvyššie miesto.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná 	     ...
Neznáma 	-32767

NAM			Meno, názov (prípadne kód)
V prípade, že objekt má názov, tento sa použije.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná hodnota	     ...
TXT			Popis, poznámka
Akékoľvek iné doplňujúce informácie viažuce sa k objektu, ktoré nebolo možné použiť pri iných atribútoch z dôvodu ich jednoznačnosti.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná hodnota	     ...




CA010 Vrstevnica
Krivka spájajúca body s rovnakou nadmorskou výškou.

Kategória			
C	Výškopis

Typ geometrie, ktorou môže byť prvok reprezentovaný (modelovaný)
Línia

Geometria sa preberie z výškového modelu územia.

COT			Typ vrstevnice
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Neznámy	0
Zdôraznená	300
Základná	301
Doplnková	302
Pomocná	303
Iný	999

VAL			Hodnota, číslo
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná 	     ...

TXT			Popis, poznámka
Akékoľvek iné doplňujúce informácie viažuce sa k objektu, ktoré nebolo možné použiť pri iných atribútoch z dôvodu ich jednoznačnosti.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná hodnota	     ...


CA030 Výšková kóta
Vybraný bod na zemskom povrchu, ktorý má určenú polohu aj výšku (priestorovú polohu) nad hladinou mora (absolútnu výšku) alebo nad inou nulovou hladinou v príslušnom výškovom súradnicovom systéme.

Kategória			
C	Výškopis

Typ geometrie, ktorou môže byť prvok reprezentovaný (modelovaný)
Bod
VAL			Hodnota, číslo
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná 	     ...

SPE			Kategória výškovej kóty
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Neznámy	0
úroveň významnosti 1	300
úroveň významnosti 2	301
úroveň významnosti 3	302
úroveň významnosti 4	303
úroveň významnosti 5	304
úroveň významnosti 6	305
iný	999


TXT			Popis, poznámka
Akékoľvek iné doplňujúce informácie viažuce sa k objektu, ktoré nebolo možné použiť pri iných atribútoch z dôvodu ich jednoznačnosti.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná hodnota	     ...


AL019 Zakryté skladisko
Účelová zastrešená ľahká stavba alebo konštrukcia z jednej alebo viac strán otvorená, určená na uloženie a ochranu materiálu alebo techniky pred nežiadúcimi poveternostnými vplyvmi.

Kategória			
A	Antropogénne prvky – kultúra

Typ geometrie, ktorou môže byť prvok reprezentovaný (modelovaný)
Plocha ≥ 12m2

Pri fotogrametrickej presnosti sa interpretuje po obvode strešného plášťa. 
Pri geodetickej presnosti sa interpretuje po obvode objektu na teréne.
Do triedy patria aj prístrešky v spracovateľských závodoch s popisom v atribúte TXT = "Prístrešok".

EXS			Stav objektu
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Neznámy	0
Opustený/Nepoužívaný	6
Prevádzkový	28
Iný	999

HGT			Výška nad povrchom
Výška sa meria od päty objektu po najvyššie miesto.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná 	     ...
Neznáma 	-32767

TXT			Popis, poznámka
Akékoľvek iné doplňujúce informácie viažuce sa k objektu, ktoré nebolo možné použiť pri iných atribútoch z dôvodu ich jednoznačnosti.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná hodnota	     ...

DB070 Zárez
Plošný terénny objekt so skloneným svahom a spravidla plochým dnom, vytvorený na dopravné, vodohospodárske a iné účely.

Kategória			
D	Povrch

Typ geometrie, ktorou môže byť prvok reprezentovaný (modelovaný)
Línia		Šírka ≤ 2m (viac ako 50% z celej dĺžky objektu)
Interpretuje sa osou líniového objektu.
	Plocha	Šírka ≥ 2m (viac ako 50% z celej dĺžky objektu)
Interpretuje sa po obvode objektu.

Interpretujú sa iba objekty s DEP > 3 m. Ak sa objekt interpretuje ako línia, potom sa vyhodnocuje hornou hranou objektu. Oporné múry sa interpretujú týmto objektom.

DEP			Hĺbka (vyjadrená ako kladná hodnota)
Hĺbka sa meria od vrchnej hrany zárezu po najnižšie miesto zárezu.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná 	     ...

Neznáma 	-32767

TXT			Popis, poznámka
Akékoľvek iné doplňujúce informácie viažuce sa k objektu, ktoré nebolo možné použiť pri iných atribútoch z dôvodu ich jednoznačnosti.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná hodnota	     ...







AL101 Zrub, chatrč, búda
Obydlie, ktoré nie je pevne spojené so zemou prevažne drevenej, prútenej, hlinenej a inej konštrukcie, určené na prechodný pobyt alebo úkryt.

Kategória			
A	Antropogénne prvky – kultúra

Typ geometrie, ktorou môže byť prvok reprezentovaný (modelovaný)
Plocha > 12m2

Pri fotogrametrickej presnosti sa interpretuje po obvode strešného plášťa. 
Pri geodetickej presnosti sa interpretuje po obvode objektu na teréne.

BFC			Typ, účel využitia budovy
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Neznámy	0
Salaš	313
Včelín	314
Búda	335
Iný	999

EXS			Stav objektu
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Neznámy	0
Opustený/Nepoužívaný	6
Zničený; porušený	7
Prevádzkový	28
Iný	999

TXT			Popis, poznámka
Akékoľvek iné doplňujúce informácie viažuce sa k objektu, ktoré nebolo možné použiť pri iných atribútoch z dôvodu ich jednoznačnosti.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná hodnota	     ...






AN010 Železnica
Úsek železničnej trate s rovnakými charakteristikami.

Kategória			
A	Antropogénne prvky – kultúra

Typ geometrie, ktorou môže byť prvok reprezentovaný (modelovaný)
Línia

Interpretuje sa osou líniového objektu na teréne. Interpretujú sa všetky železničné trate. Točňa sa interpretuje jedným segmentovaným úsekom na hrane točne. Informácia o jej existencii sa uvedie do popisu (TXT).

EXS			Stav objektu
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Neznámy	0
Vo výstavbe	5
Uzatvorený/uzamknutý	27
Prevádzkový	28
Iný	999

LOC			Poloha objektu
 Údaj sa nepreberá od správcu.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Neznámy	0
Na povrchu	8
Pod povrchom/v tuneli	40
Na moste	300
Iný	999

RGC			Rozchod koľajníc
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Širokorozchodný	1
(rozchod 1524 mm)
Úzkorozchodný	2
(rozchod 760; 1000 mm)
Normálny, bežný (štandardný)	3
(rozchod 1435 mm)

RRA			Zdroj pohonu na železnici (elektrifikácia)
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Neznámy	0
Elektrifikovaná trať	1
Neelektrifikovaný	4
Iný	999


RRC			Kategorizácia železníc
Ako „ Hlavná trať“ (RRC=16) sa značia tie úseky, ktoré prebiehajú plynulo stanicou alebo miestom  zvýšeného počtu tratí.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Neznámy	0
Elektrická mestská železnica, električka	14
Hlavná trať, linka	16
Vlečka; vedľajšia trať	17
Ozubnicová	301
Lanová dráha, lanovka	302
Iný	999

TXT			Popis, poznámka
Akékoľvek iné doplňujúce informácie viažuce sa k objektu, ktoré nebolo možné použiť pri iných atribútoch z dôvodu ich jednoznačnosti.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná hodnota	     ...


AQ063 Železničné priecestie
Miesto križovania cesty so železnicou.

Kategória			
A	Antropogénne prvky – kultúra

Typ geometrie, ktorou môže byť prvok reprezentovaný (modelovaný)
Multipoint

Interpretuje sa na každom úrovňovom križovaní železnice s cestou (chodníkom). V prípade viackoľajovej železnice alebo viacprúdovej cesty je jeden objekt železničného priecestia interpretovaný na každom križovaní.

EXS			Stav objektu
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Neznámy	0
Uzatvorený/uzamknutý	27
Prevádzkový	28
Iný	999

CSC			Kategória zabezpečenia priecestia
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Neznámy	0
Signalizačné zariadenie	2
Železničné závory	3
Nechránené	4
Iný	999

TXT			Popis, poznámka
Akékoľvek iné doplňujúce informácie viažuce sa k objektu, ktoré nebolo možné použiť pri iných atribútoch z dôvodu ich jednoznačnosti.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná hodnota	     ...

EA020 Živý plot, stromoradie
Porast rastúcich drevín usporiadaných do úzkeho pásu, určený k ohradeniu priestranstva (živý plot), spevneniu svahov a pod.

Kategória			
E	Vegetácia

Typ geometrie, ktorou môže byť prvok reprezentovaný (modelovaný)
Línia

Interpretuje sa osou líniového objektu. Vyhodnocujú sa iba objekty, kde šírka ≤ 15 m, dĺžka >= 15 m, a jednotlivé prvky objektu EA020 sú od seba vzdialené menej ako 10m. Pri vzdialenosti > 10m sa jednotlivé prvky interpretujú ako EC030 (Strom). 

HGT			Výška nad povrchom
Výška sa meria od terénu po najvyššie miesto. Uvádza sa iba v prípade, že je > 10 m.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná 	     ...
Neznáma 	-32767
Neaplikovaná 	-32768


VEG			Typ vegetácie
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Neznámy	0
Ihličnatý	12
Listnatý	24
Zmiešané stromy	50
Ker	51
Zmiešaný – stromy a kríky	310
Iný	999

TXT			Popis, poznámka
Akékoľvek iné doplňujúce informácie viažuce sa k objektu, ktoré nebolo možné použiť pri iných atribútoch z dôvodu ich jednoznačnosti.
Používané (povolené) hodnoty atribútu	
Skutočná hodnota	     ...



