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ABSTRACT

Cadastre of real estates is in Slovakia the biggest land information system. Data are
stored on personal computer space, searching of information is presented by data
identifiers of real estate. All information are detached to Earth cover (it is possible to
locate in land). These data are not actual, it is caused by development of real estates
cadastre, especially in years 1950 – 1990. Therefore it is necessary data inspection
before utilization in concrete project.  Orthophotomap represents real view of Earth
cover  in  time  of  photograph.  It  is  excellent  instrument  for  real  estates  data
comparison with actuality, without field survey. In cadastral district Banská Belá was
realized comparison on land area 61,51 ha. Land cover of  area 31,39 ha,  which
present  more  than  50  %,  was  changed  without  change  register  in  real  estates
cadastre. 
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ÚVOD

Kataster  nehnuteľností  je  v podstate  najväčší  informačný  systém  o území  na
Slovensku.  Údaje  sú  uložené  na  pamäťovom  médiu  počítača,  vyhľadávanie  je
riešené pomocou identifikátorov. Všetky informácie sú orientované k povrchu Zeme
(je možná ich lokalizácia v teréne). Vzhľadom na vývoj katastra, s ohľadom na roky
1950  –  1990  (zamedzenie  práva  k využívaniu  vlastníctva),  sú  však  tieto  údaje
neaktuálne.  Po  roku  1989  sa  prešlo  k rešpektovaniu  vlastníckych  práv
k nehnuteľnostiam, reštitúciou sa vrátila pôda pôvodným vlastníkom, málo z nich sa
však vrátilo k obrábaniu pôdy, väčšina ju prenajala poľnohospodárskym subjektom.
Hoci zákon č. 162/1995 Z.z. (Katastrálny zákon) ukladá vlastníkom, obciam ako aj
iným oprávneným osobám (napr. nájomcom) povinnosť hlásenia každej zmeny, táto
skutočnosť  dodržaná  nie  je.  Vlastníci  majú  svoje  pozemky  združené  do  veľkých
celkov  a nájomcovia  nejavia  záujem  o danú  problematiku.  Túto  situáciu  by  mali
vyriešiť  komplexné pozemkové úpravy (KPÚ) (Látečka,  2000),  ktoré  sa postupne
vykonávajú v jednotlivých katastrálnych územiach Slovenska,  keďže ich časťou je
vyhotovenie účelovej mapy katastrálneho územia a následná obnova katastrálneho
operátu novým mapovaním. 
V katastrálnych územiach (kú) kde neprebehli  KPÚ je nutná kontrola údajov pred
využívaním  v konkrétnom  projekte.  Na  aktualizáciu  týchto  údajov,  keďže  ide
o rozsiahle  časti  územia,  sú  výhodné rôzne metódy diaľkového prieskumu Zeme,
presnejšie  metódy  fotogrametrické.  V súčasnosti  sa  v leteckej  fotogrametrii
(digitálnej) dosahujú výsledky určenia polohy bodov s presnosťou nižšou ako 20 cm,
čo umožňuje aj aktualizáciu súboru geodetických údajov katastrálneho operátu (SGI
KO).  Ďalšou  výhodou  fotogrametrických metód,  napr.  ortofotomáp,  je  aj  viditeľný
aktuálny  stav  riešeného  územia  priamo  z farebnej  snímky,  no  a neodmysliteľnou
výhodou je digitálny formát  týchto snímok,  čo umožňuje  riešenie pomocou GIS-u
(Šimonides, 2000).
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MATERIÁL A METÓDA

Kontrolné  pozorovanie  sme  vykonali  na  časti  kú  Banská  Belá,  okres  Banská
Štiavnica, kraj Banská Bystrica. Toto územie zaraďujeme medzi podhorské výrobné
oblasti.
Z daného  územia  máme  k dispozícii  ortofotomapy  (obr.1),  čiže  ortogonálne
prekreslené  letecké  meračské  snímky,  v klade  ZMO  1:2000.  Veľkosť  pixelu
predstavuje  20  cm,  čo  je  vlastná  vnútorná  presnosť  bodov  na  danej  snímke.
Absolútna presnosť, čiže umiestnenie snímky v referenčnom systéme (S-JTSK) by
mala byť vyššia, k týmto údajom sme sa od vyhotoviteľa, fi. EUROSENSE, nedostali
(technická správa z pripojenia aerotriangulačného pásu na jestvujúce bodové pole
záväzného referenčného systému). V podstate ide o georeferencované rastre, ktoré
tvoria jednu vrstvu GIS. Letecké meračské snímkovanie bolo vykonané v roku 1999,
čiže stav zobrazený na ortofotomapách predstavuje stav k tomu roku.
Stav evidovaný v katastri nehnuteľností, teda stav záväzný, sme umiestnili do ďalšej
vrstvy GIS, a vychádza z grafickej časti ROEP. Samozrejme podľa štruktúry ROEP tu
ide  o dve  vrstvy,  UO  –  vrstva  zobrazujúca  hranice  pozemkov  registrovaných  na
základe vlastníckych vzťahov (ide o digitálnu mapu pôvodného katastra), KN – vrstva
zobrazujúca  hranice  pozemkov  na  základe  vlastníckych  ale  v extraviláne  najmä
užívateľských  vzťahov  (pokiaľ  sú  hranice  pozemkov  z UO  a KN  identické,
predstavuje hranica vo vrstve KN aj v extraviláne hranicu vlastnícku). Mapu UO sme
pri ďalšej práci nevyužívali, nakoľko sme neriešili vysporiadanie vlastníckych vzťahov
v danej lokalite,  čiže sme neriešili  ani  charakter  hranice.  Druh pozemku a výmeru
sme  potom  na  základe  p.č.  zistili  zo  súboru  popisných  informácií  príslušného
katastrálneho  operátu  (SPI  KO),  ide  o databázové  súbory,  ktoré  patria  do
informačného systému katastra  nehnuteľností  (ISKN).Na KN mape sú zaznačené
značky  druhov  pozemkov,  ale  podľa  katastrálneho  zákona  sú  záväznými  údajmi
údaje z SPI KO, v riešenej lokalite sme sa ale nestretli s nezrovnalosťou medzi SGI
a SPI. 
Výsledky sledovania uvádzame na príklade parciel číslo (p.č.) 1719 - 1723, 1907,
1908  registra  C  –  KN.  V tabuľke  1  sa  nachádzajú  výmery  a druhy  pozemkov
záujmového územia z platného operátu KN, podľa zákona č.162/1995 (katastrálny
zákon).

Tab. 1: Výmery a druhy pozemkov v riešenej lokalite

p.č. druh pozemku výmera (m2)
1719 trvalý trávny porast (TTP) 8048
1720 trvalý trávny porast (TTP) 2528
1721 trvalý trávny porast (TTP) 16462
1722 trvalý trávny porast (TTP) 8692
1723 trvalý trávny porast (TTP) 16982
1724 lesný pozemok (LP) 5945
1907 zastavaná plocha, cesty (ZP) 231
1908 zastavaná plocha, cesty (ZP) 2622
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VÝSLEDKY A DISKUSIA

Postupným  naložením  jednotlivých  vrstiev  na  seba,  v softvérovom  prostredí
programu  MicroStation  do  fi.  Bentley  sledujeme  nezrovnalosti  v priebehu  hraníc
spôsobené zriedkavou aktualizáciou údajov SGI KO. Vektorizáciou aktuálnej hranice
a následným  určením  výmery  dostávame  nový  (aktuálny  stav).  V tabuľke  2  je
viditeľný  rozdiel  medzi  stavom  evidovaným  v registri  C  KN  a stavom  aktuálnym.
Pokiaľ by sa v záujmovej lokalite vyhotovoval geometrický plán na zápis zmien do
KN tak, na p.č. 1719 by došlo k zmene druhu pozemku, pretože došlo k úplnému
zelesneniu, a do KN by sa parcela zapísala aj so zalesnenou časťou p.č. 1723. Na
p.č. 1720 nedošlo k žiadnej zmene, ale na p.č. 1721 došlo k zalesneniu okrajových
častí  pozemku.  Medzi  p.č.  1721 a 1722 došlo k úplnému zániku cesty p.č.  1908.
Časť p.č. 1722 by sme do KN pripísali k p.č. 1721 a časť by sa pridružila k okolitému
lesnému pozemku. Zvyšná časť bola zúrodňovaná oraním ako aj väčšia časť p.č.
1723, ďalej časť lesného pozemku 1724 a časť cesty na p.č. 1907. Z ortofotosnímok
je viditeľný evidentný rozdiel medzi trávnatým porastom a pôdou obrábanou. Preto
bola táto časť lokality zaradená medzi orné pôdy. Zastavaná plocha – cesta (p.č.
1907)  svojím  novým  priebehom  ohraničuje  časť  parcely  1723,  ktorá  zostala  aj
naďalej trávnatým pozemkom.

Obr.1: Riešená lokalita s hranicami KN (plná čiara) a BPEJ (čiarkovaná čiara)
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Tab. 2: Nové výmery pozemkov podľa druhov v rámci jednotlivých pôvodných parciel

stav podľa C KN aktuálny stav

p.č. druh pozemku výmera
(m2) druh pozemku výmera

(m2)

1719 TTP 8048 orná pôda (OP) 10
lesný pozemok (LP) 8038

1720 TTP 2528 TTP 2528

1721 TTP 16462 TTP 10213
lesný pozemok (LP) 6249

1722 TTP 8692
TTP 1866

lesný pozemok (LP) 1703
orná pôda (OP) 5123

1723 TTP 16982

TTP 8315
orná pôda (OP) 7121
lesná pôda (LP) 1289

zast. plocha, cesty 257

1724 lesný pozemok 5945 orná pôda (OP) 1174
lesný pozemok (LP) 4771

1907 zast. plocha, cesty 231 TTP 80
lesný pozemok (LP) 151

1908 zast. plocha, cesty 2622 orná pôda (OP) 709
zast. plocha, cesty 1913

V tabuľke 3 sme sumárne zhrnuli prírastky a úbytky jednotlivých druhov pozemkov
v rámci  celej  riešenej  lokality.  Evidentne  je  viditeľný  úbytok  TTP  na  úkor  lesnej
a ornej pôdy.

Tab.3: Sumárne výmery druhov pozemkov v riešenej lokalite

OP (m2) TTP (m2) LP (m2) ZP (m2)  (m2)
stav  podľa  C
KN 0 52712 5945 2853 61510

prírastok + 14137 + 16256 30393
úbytok - 29710 - 683 30393
aktuálny stav 14137 23002 22201 2170 61510

AJ z dosiahnutých výsledkov vidieť,  že operát  KN je  v žalostnom stave.  Polovica
výmery  sledovanej  lokality  nespĺňa  jednu  z podmienok  kvality  dobre  fungujúceho
informačného  systému,  súvislá  aktualizácia  údajov.  Ponímanie  výmery je  v tomto
prípade  len  symbolické.  Pokiaľ  ide  o rozhraničenie  druhov  pozemkov,  je  nutné
vykonať  geodetické  meranie  (podľa  Smernice  na  meranie  a  vykonávanie  zmien
v súbore geodetických informácií je prípustná aj metóda fotogrametrická – no v praxi
však podľa dostupných zdrojov takýto projekt nebol vykonaný, čo je dosť zvláštne
najmä pre obrovské územia v intravilánoch),  ktoré určí presný, súradnicami daný,
priebeh nových hraníc.
Pre  identifikačný  systém  poľnohospodárskych  parciel  –  LPIS  (Land  Parcel
Identification  System)  bolo  zalietané  celé  územie  Slovenska.  Zo  zhotovených
leteckých  meračských  snímok  boli  vyhotovené  ortofotomapy,  ktoré  poskytujú
informácie o poľnohospodárskej pôde, resp. jej využívaní. Presnosť týchto máp bola
stanovená na 1 m, čo je presnosť nepostačujúca pre KN z hľadiska geometrického
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určenia hraníc pozemkov. Z hľadiska aktualizácie druhov pozemkov (kultúr) sú však
tieto údaje výborným podkladovým materiálom (farebné snímky územia v štátnom
systéme).
Z dosiahnutých  výsledkov  vidieť,  že  ortofotomapy  sú  vhodným  podkladovým
materiálom pre riešenie  projektov týkajúcich  sa plánovaním v krajine,  resp.  iných
materiálov vypracovávaných pre optimálne využívanie agroekosystémov.
Ďalšou  vhodnou  vrstvou  v GIS  by  mohla  byť  mapa  bonitovaných  pôdno  –
ekologických jednotiek (BPEJ),  ktorú v štátnom súradnicovom systéme (Jednotnej
trigonometrickej  siete  katastrálnej  –  S-JTSK)  spracováva  Výskumný  ústav
pôdoznalectva  a ochrany  pôdy  (VÚPOP)  v Bratislave.  Výsledkom  môže  byť
interakcia  jednotlivých  vrstiev  a v podstate  ďalšia  informácia  o predmetnom
(riešenom) pozemku, ako je bonita pôdy. Na dané údaje sú orientované aj  rôzne
delimitačné zásady (nebolo podstatou príspevku). Výsledkom môže byť aj cenová
mapa pozorovanej lokality (Streďanská, 1999). 

ZÁVER

Informačný  systém  katastra  nehnuteľností  predstavuje  síce  najširšiu  databázu
údajov vztiahnutých k územiu Slovenska, ale evidentne málo aktuálnu. Pre potreby
krajinného  plánovania  sú  zastaralé  údaje,  ako  podkladové  údaje,  veľmi
poškodzujúcim aspektom správneho výsledného elaborátu.  Digitálne ortofotomapy
predstavujú  výborný  podklad  pre  aktualizáciu  KN máp,  ale  len  pri  riešení  lokalít
extravilánu obcí. Aj v tomto prípade sa môžeme stretnúť s problémami neviditeľnosti
jednotlivých lomových bodov nových hraníc. Zaoberali sme sa však len sledovaním
hranice  lesnej  a poľnohospodárskej  pôdy,  hranice  ciest  a sledovaním  druhov
pozemkov. V takomto prípade by postačovali ortofotosnímky, resp. mapy, aj nižšej
kvality,  napr.  veľkosť  pixelu  1m (napr.  z databázy LPIS).  S presnosťou  je  priamo
úmerná aj veľkosť rastra, a od toho sú závislé požiadavky na počítačové vybavenie,
jednak pamäte a rýchlosti procesora.
Jednoznačne najväčšou výhodou ortofotomáp je viditeľnosť predmetov, pozemkov
atď. priamo na farebnej snímke. Zisťovanie druhov pozemkov je týmto odľahčené od
terénnych prieskumov, ktoré sú náročné na čas a tým aj  na financie.  Dosť často,
pokiaľ  sú  už  pred  riešením  projektu  vyhotovené  ortofotomapy,  sa  v praxi  tieto
využívajú ako terénny náčrt prešetrovania. Doplnia sa teda len údaje, ktoré z týchto
nie sú zrejmé.

Pri  príprave  tohoto  príspevku  boli  využité  poznatky  získané  v rámci  riešenia
grantového projektu VEGA č.1/1317/04 a projektu GA SPU č. 701/04200.
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