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Vec: Stanovisko k usmerneniu č. KO – 1587/2008 (DTD šablóna)

Listom (e-mailom) zo dňa 8. 4. 2008 ste nám predložili pripomienky k DTD šablóne 
Usmernenia  ÚGKK SR č.  KO-1587/2008,  ktorým sa  stanovujú  podklady na  aktualizáciu 
katastrálneho operátu. K Vašim otázkam a pripomienkam zaujímame nasledovné stanovisko.

1.  Doterajší  stav  pkv  -  povinne  číselná  hodnota  čo  v  prípade  prídelových  listín  a 
neknihovaného majetku( píšeme texty).

Odpoveď:  Áno,  v položke  „pkv“  nie  je  možné  písať  text  len  číselnú  hodnotu,  preto   je  
v danom  prípade  treba  uviesť  „0“  a v poznámke  uviesť  text  týkajúci  sa 
prídelových listín.

 
2. Doterajší stav pkv - parcela  je zapísaná na viacerých pozemnoknižných vložkách napr. 

spoločné dvory.

Odpoveď:  V „Doterajšom  stave  VV“  sa  pre  danú  parcelu  uvedie  len  jedno  z čísel  PKV 
a ostatné sa uvedú v poznámke.

3. Doterajší stav poznámka - ako riešiť prípad ak je k jednej parcele viac poznámok a text 
prekračuje 500znakov 

Odpoveď: Ak je k jednej parcele viac poznámok je ich možné uviesť v samostatnom textovom 
súbore a pripojiť ako elektronickú prílohu k výkazu výmer vytvorenom vo formáte  
XML

4. Ako uviesť poznámku, ak jedna poznámka rieši viac parciel doterajšieho i nového stavu, v 
jednej  vete  je  uvádzaných  viac  parcelných  čísel  napr.  GP okrem oddelenia  poprípade 
právneho usporiadania rieši zároveň aj vecné bremená na viac parciel.

Odpoveď: Ak jedna poznámka prináleží viacerým parcelám, uvádza sa ku každej parcele.

5. Účel plánu text 250znakov - niekedy nepostačuje. 

 

 



Odpoveď: Zatiaľ nie je možné rozširovať počet znakov, treba upraviť text účelu vyhotovenia 
geometrického  plánu. (V budúcnosti  plánujeme  pre  účel  geometrického  plánu 
vytvoriť číselník). 

6.,Ako riešiť XML v prípadoch riešenia GP podľa smernice 74.20.73.43.00 podľa prílohy č.
21, -nie sú čísla dielov ale berie sa celá parcela, príloha č.6, - jeden diel ide k viacerým 
parcelám, príloha č.13 - v právnom stave sa nerieši nový stav, príloha č.19 - ako uvádzať 
v doterajšom stave v XML parcelu v prípade keď časť  právneho vzťahu k parcele je 
uvedená na LV-C a časť v pozemkovoknižnej vložke.

Odpoveď:
K prílohe  č.  21: Ak  zmene podlieha celá  parcela,  je  pre ňu potrebné  vytvoriť  diel  (celá  
parcela  =  1  diel);  v tomto  znení  bude  táto  príloha  geometrického  plánu  upravená 
v pripravovaných  Smerniciach  na  vyhotovovanie  geometrických  plánov  a iné  geodetické  
činnosti pre kataster nehnuteľností.

Príloha č. 6: Jednému dielu môže byť priradené len jedno parcelné číslo; v tomto znení bude 
táto príloha geometrického plánu upravená v pripravovaných Smerniciach na vyhotovovanie  
geometrických plánov a iné geodetické činnosti pre kataster nehnuteľností. 

Príloha  č.  13:  V prípade  riešenia  geometrického  plánu  na  vecné  bremeno  sa  vektorový  
geodetický podklad VGP ani výkaz výmer vo výmennom formáte  XML neodovzdáva. 

Príloha č. 19: Ak je právny stav k parcele v časti na LV a v časti v pozemkovoknižnej vložke,  
v XLM sa uvedie číslo LV aj číslo pozemkovoknižnej vložky. 

7. Ako v XML označiť doterajšom stave pôvodnú parcelu z iného k. ú. ako je vyhotovovaný 
GP.

Odpoveď: Parcela z iného k. ú. v doterajšom stave výkazu výmer sa označuje nasledovne:
uu-kkkkk/ppp/d 

kde: 
uu . . je kód pôvodného katastrálneho územia
kkkkk. . . .je kmeňové číslo parcely
ppp . . . . . podlomenie
d . . . . . . . diel
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