
Zmluva o poskytnutí služby 
č. GKÚ: 32-121-003966/2022 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

(ďalej len „Zmluva“) 
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Čl. 1 

ZMLUVNÉ STRANY 

Objednávateľ: 

Názov: Geodetický a kartografický ústav Bratislava 

Sídlo: Chlumeckého 4, dodacia pošta 212, 827 45 Bratislava 

Zastúpený: Mgr. Ľuboslav Michalík, riaditeľ 

Bankové spojenie:   

IBAN:  

IČO: 17316219 

DIČ: 2020838083 

Tel:  

e-mail:   

Zástupca objednávateľa vo veciach:  

a/ archívnych: RNDr. Adrián Belák,  

 Ing. Michal Štefaňák,  

 Ing. Judit Konc,  

b/ digitalizácie:  Ing. Eva Ďurková,  

 Ing. Lenka Klingová,  

c/ zmluvných: Ing. Juraj Celler,  

(ďalej len „Objednávateľ“) 

a 

Poskytovateľ: 

Názov: TMG Group, s.r.o. 

Sídlo:  Gagarinova 19, 821 03 Bratislava 

Zastúpený:  Ing. Viliam Kišš, konateľ 

IČO: 35750871 

DIČ:  2020252883 

IČ DPH:  SK2020252883 

Zapísaný: Obchodný register, Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, 

vložka č. 17717/B 

Bankové spojenie:  

IBAN:  

Telefónne číslo:  

E-mail:  

Zástupca poskytovateľa vo veciach  

a/ technických: RNDr. Pavol Kunovský, email:  

b/ zmluvných: Ing. Zlatica Verešpejová, email:  

(ďalej len „Poskytovateľ“) 

(ďalej spoločne „Zmluvné strany“)
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Čl. 2 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

2.1. Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu ako výsledok verejného obstarávania 

realizovaného zákazkou s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o VO“) s názvom predmetu: „Digitalizácia (skenovanie) 

pôvodných katastrálnych máp“. 

2.2. Vzájomné vzťahy Zmluvných strán sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), zákonom č. 

18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, zákonom o VO, zákonom č. 

395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a Vyhláškou 628/2002 Z. z. Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach 

a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

2.3. Na základe Zmluvy bude Poskytovateľ povinný realizovať predmet plnenia a všetky 

s tým súvisiace činnosti vyplývajúce zo Zmluvy Objednávateľovi, za podmienok 

uvedených v Zmluve. 

 

Čl. 3 

PREDMET ZMLUVY 

 

3.1. Predmetom Zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytnúť Objednávateľovi službu 

skenovania (digitalizácie) pôvodných katastrálnych máp do veľkosti formátu A1, v počte  

13 000 ks a spracovanie (post-postprocessing) rastrových súborov do bezošvej mapy 

polohovo umiestnenej v súradnicovom systéme Jednotnej trigonometrickej siete 

katastrálnej (S-JTSK). Podrobný popis predmetu Zmluvy tvorí prílohu č. 1 Zmluvy – 

Opis predmetu zákazky. 

 

Čl. 4 

MIESTO, TERMÍN A SPÔSOB PLNENIA PREDMETU ZMLUVY 

 

4.1. Miestom dodania predmetu Zmluvy je sídlo Objednávateľa. 

4.2. Miestom realizácie (skenovania a spracovania) predmetu Zmluvy je sídlo Poskytovateľa. 

4.3. Zmluva je platná 6 kalendárnych mesiacov odo dňa podpisu tejto Zmluvy oboma 

Zmluvnými stranami.   

4.4. Objednávateľ odovzdá Poskytovateľovi mapové podklady na základe odovzdávacieho 

a preberacieho protokolu, ktorého súčasťou bude presný počet odovzdaných mapových 

podkladov, a to do 5 pracovných dní odo dňa účinnosti Zmluvy. Mapové podklady (listy) 

Objednávateľ doručí do miesta realizácie predmetu plnenia tejto Zmluvy. Odovzdávacie 
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a preberacie protokoly podľa tejto Zmluvy podpisujú technickí zástupcovia Zmluvných 

strán, len v prípade ich nedostupnosti ich podpisujú Zmluvní zástupcovia strán.  

4.5. Odovzdávací protokol od Poskytovateľa bude obsahovať údaje o presnom počte 

naskenovaných mapových listov a o presnom počte spracovaných mapových listov. 

4.6. Objednávateľ sa zaväzuje dodať Poskytovateľovi do 5 pracovných dní odo dňa účinnosti  

zmluvy 3800 mapových listov v 8 prepravných boxoch, po vrátení 4 prepravných boxov 

dodá Objednávateľ ďalších min. 1800 mapových listov každých ďalších 5 pracovných 

dní.  

4.7. Min. 2-krát počas kalendárneho mesiaca, vyzve technický zástupca Poskytovateľa 

elektronickou formou technického zástupcu Objednávateľa na prevzatie spracovaných 

katastrálnych máp, ktoré budú odovzdané na prenosnom externom disku, ktorý vždy 

poskytne Objednávateľ. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať každý externý disk v mieste 

realizácie predmetu tejto Zmluvy, a to do dvoch pracovných dní od doručenia výzvy, na 

základe odovzdávacieho a preberacieho protokolu. 

 

Čl. 5 

CENA ZA PREDMET PLNENIA 

 

5.1  Celková cena za poskytnutie služby podľa Čl. 3 a ďalších článkov tejto Zmluvy 

predstavuje: 

Cena bez DPH:  49 900 EUR 

DPH 20%:     9 980 EUR 

Cena vrátane DPH:  59 880 EUR   

slovom:  päťdesiatdeväťtisícosemstoosemdesiat EUR vrátane DPH. 

5.2  Jednotlivé fakturácie budú vykonávané na základe počtu riadne prevzatých plnení. 

 

Čl. 6 

PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

6.1. Za plnenie poskytnuté v súlade so Zmluvou je Poskytovateľ oprávnený vystaviť 

Objednávateľovi faktúru. Poskytovateľ vystaví čiastkovú faktúru každý mesiac, vždy za 

predchádzajúci kalendárny mesiac.  

6.2. Neoddeliteľnou súčasťou každej faktúry budú odovzdávacie a preberacie protokoly 

o prevzatí zdigitalizovaných a spracovaných mapových podkladov. Každý protokol bude 

obsahovať aj informáciu o počte zdigitalizovaných a spracovaných mapových listov 

a podpisy zástupcov Poskytovateľa a Objednávateľa vo veciach technických. 

6.3. Faktúra Poskytovateľa bude obsahovať nasledujúce údaje:  

a) označenie faktúry a jej číslo, 
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b) obchodné meno alebo názov, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo Objednávateľa 

a Poskytovateľa a označenie obchodného registra, v ktorom je Poskytovateľ zapísaný 

a číslo takéhoto zápisu, 

c) registračné číslo zmluvy Objednávateľa, 

d) predmet a špecifikáciu plnenia a dátum dodania plnenia, 

e) deň vystavenia faktúry, lehotu jej splatnosti, pečiatku a podpis oprávnenej osoby, 

f) obchodné meno banky a IBAN, na ktorý sa uhrádza,  

g) celkovú fakturovanú sumu bez DPH a celkovú fakturovanú sumu s DPH, 

h) ďalšie náležitosti vyplývajúce z platných a účinných právnych predpisov.  

6.4. V prípade, že faktúra vystavená Poskytovateľom bude obsahovať nesprávne alebo 

neúplné údaje alebo nemá dohodnuté náležitosti podľa bodu 6.3. tohto článku Zmluvy 

alebo ak nie je k nej priložený príslušný preberací alebo odovzdávací protokol podľa bodu 

6.2 tohto článku Zmluvy  je Objednávateľ oprávnený ju vrátiť Poskytovateľovi 

bezodkladne na doplnenie a odstránenie zistených nedostatkov, s písomným 

odôvodnením. Poskytovateľ je povinný bezodkladne nedostatky opraviť, doplniť alebo 

vystaviť novú faktúru. V takomto prípade nová lehota splatnosti začne plynúť dňom 

doručenia doplnenej alebo opravenej faktúry. 

6.5. Cena za plnenie je splatná na základe faktúry Poskytovateľa, a to prostredníctvom banky 

na bankový účet Poskytovateľa uvedený vo faktúre. Riadne vystavená faktúra 

Poskytovateľa je splatná do 14 dní odo dňa doručenia originálu faktúry Objednávateľovi. 

V prípade, že tento deň pripadne na deň pracovného pokoja alebo sobotu alebo nedeľu, 

za deň splatnosti sa považuje nasledujúci pracovný deň.  

6.6. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry má Poskytovateľ právo uplatniť 

úrok z omeškania vo výške stanovenej príslušnými právnymi predpismi.  

 

Čl. 7 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 

7.1. Poskytovateľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto Zmluvy vykonať služby riadne a včas, 

na vlastnú zodpovednosť a postupovať s odbornou starostlivosťou v súlade so Zákonom 

č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a Vyhláškou 628/2002 Z. z. Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach 

a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

7.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že za službu poskytnutú Poskytovateľom v kvalite podľa 

podmienok dohodnutých touto Zmluvou mu zaplatí za jej poskytnutie cenu dohodnutú 

v Čl. 5. tejto Zmluvy, podľa platobných podmienok dojednaných v Čl. 6. tejto Zmluvy. 

7.3. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek zmeny v rozsahu vykonaných služieb oproti 
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dohodnutým v tejto Zmluve musia byť odsúhlasené štatutárnymi zástupcami oboch 

Zmluvných strán formou písomného dodatku k tejto Zmluve.  

7.4. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ poskytne Objednávateľovi záruku 2 roky na 

predmet plnenia. Záručná doba začína plynúť na predmet plnenia nasledujúcim dňom po 

prevzatí predmetu plnenia v zmysle čl. 4 tejto Zmluvy.  Zmluvné strany sa dohodli, že v 

prípade zistenia vady na predmete plnenia, bude o tejto skutočnosti Objednávateľ 

písomne informovať Poskytovateľa v lehote do 2 pracovných dní odo dňa zistenia vady. 

Za písomné informovanie sa považuje aj emailová komunikácia. Poskytovateľ je povinný 

odstrániť vadu do 10 pracovných dní odo dňa doručenia informácie o vadách. Za vady sú 

považované všetky vady definované v prílohe č. 3 tejto zmluvy.  

 

Čl. 8 

ZÁNIK ZMLUVY A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

 

8.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, podľa bodu Čl. 4 ods. 4.3 Zmluvy. 

8.2. Zmluva môže zaniknúť písomnou dohodou Zmluvných strán. 

8.3. Odstúpenie od Zmluvy je možné len pri podstatnom porušení Zmluvy ktoroukoľvek zo 

Zmluvných strán. 

8.4. Za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Objednávateľa sa považuje: 

i) Neodovzdanie mapových podkladov ani do 10 pracovných dní odo dňa 

účinnosti Zmluvy v objemoch dohodnutých touto zmluvou, podľa bodu 4.6. 

ii) Odmietnutie prevziať predmet plnenia podľa bodu 4.7. bez uvedenia 

relevantného dôvodu po 10 pracovných dňoch odo dňa doručenia výzvy na 

prevzatie predmetu plnenia. 

iii) Neuhradenie prvej faktúry bez uvedenia relevantného dôvodu ani do 10 

kalendárnych dní po uplynutí lehoty splatnosti prvej faktúry. 

8.5. Za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Poskytovateľa sa považuje: 

i) Omeškanie s dodaním Predmetu plnenia v termíne podľa bodu 4.3. 

ii) Odmietnutie odstránenia alebo neodstránenie prípadných zistených vád 

predmetu plnenia ani po 10 pracovných dňoch od písomnej výzvy zo strany 

Poskytovateľa na odstránenie zistených vád predmetu plnenia.  

iii) Porušenie Čl. 9 bod 9.4. Zmluvy. 

8.6. Odstúpenie od Zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený 

dôvod, pre ktorý Zmluvná strana od zmluvy odstupuje. Odstúpenie je účinné dňom jeho 

doručenia druhej Zmluvnej strane. 

8.7. Odstúpením od Zmluvy nezanikajú práva poškodenej strany na náhradu škôd, ktoré 

vznikli poškodenej strane podstatným porušením Zmluvy druhou Zmluvnou stranou.  
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8.8. V prípade predčasného ukončenia Zmluvy je Objednávateľ povinný uhradiť cenu za 

predmet plnenia, ktoré riadne prevzal.  

8.9. Za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Poskytovateľa podľa bodu 8.5 písm. ii) Zmluvy 

má Objednávateľ právo na úhradu spôsobených škôd. Poskytovateľ uhradí škodu na 

základe riadne vystavenej faktúry na Zmluvnú pokutu s lehotou splatnosti 14 dní odo dňa 

vystavenia tejto faktúry. 

8.10. Za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Objednávateľa podľa bodu 8.4 Zmluvy má 

Poskytovateľ právo na úhradu spôsobených škôd. Objednávateľ uhradí spôsobenú škodu 

na základe riadne vystavenej faktúry na Zmluvnú pokutu s lehotou splatnosti 14 dní odo 

dňa vystavenia tejto faktúry.  

 

Čl. 9 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

9.1. Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä Obchodným 

zákonníkom. 

9.2. Zmluvu možno zmeniť alebo doplniť len formou písomných vzostupne číslovaných 

dodatkov, a to po predchádzajúcej dohode Zmluvných strán. 

9.3. Akékoľvek zmeny alebo doplnky obsahu tejto Zmluvy musia byť urobené formou 

písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané 

oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán. Po obojstrannom potvrdení sa stanú 

neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy. 

9.4. Poskytovateľ sa zaväzuje, že digitalizované mapy nepoužije pre vlastnú potrebu, 

neposkytne tretej strane a nebude poskytovať tretím osobám bez predchádzajúceho 

súhlasu Objednávateľa žiadne informácie technického, komerčného charakteru, osobné 

údaje, ani informácie o umiestnení zariadení, alebo o činnosti a prevádzke Objednávateľa, 

ktoré sa dozvie v súvislosti s plnením predmetu tejto Zmluvy. Poskytovateľ vykoná 

relevantné opatrenia, aby tento záväzok bol prenesený na všetky prípadné fyzické a 

právnické osoby, ktoré v súvislosti s plnením predmetu tejto Zmluvy môžu prísť do styku 

s informáciami uvedenými v prvej vete tohto bodu Zmluvy. 

9.5. Za doručenie písomností v súvislosti s touto Zmluvou druhej Zmluvnej strane sa 

považuje: 

a) osobné doručenie písomnosti druhej Zmluvnej strane, ktorá je povinná 

potvrdiť prevzatie písomnosti, k doručeniu môže dôjsť priamo Zmluvnou 

stranou alebo prostredníctvom kuriéra, ak Zmluvná strana odmietne prevziať 

písomnosť, považuje sa táto písomnosť za doručenú dňom odmietnutia 

prevzatia, alebo 

b) zaslanie písomnosti ako doporučenej poštovej zásielky prostredníctvom 

pošty, v prípade, ak sa zaslaná zásielka vráti späť odosielateľovi ako 
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nedoručená z akéhokoľvek dôvodu, sa táto považuje za doručenú adresátovi 

dňom jej vrátenia.  

9.6. Táto Zmluva nadobúda platnosť a je pre Zmluvné strany záväzná dňom podpisu 

oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni 

jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej 

republiky.  

9.7. Pokiaľ v Zmluve nie je dohodnuté inak, riadia sa práva a povinnosti, právne pomery z nej 

vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace, len slovenským právnym poriadkom a to najmä 

Obchodným zákonníkom.  

9.8. Táto Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ dostane dve 

vyhotovenia a jedno vyhotovenie Poskytovateľ. 

9.9. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich vôľa je slobodná a vážna, 

prejav vôle je dostatočne zrozumiteľný a určitý, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a 

právny úkon je urobený v predpísanej forme. Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, jej 

obsahu porozumeli, bez výhrad súhlasia s jej ustanoveniami a na znak súhlasu s jej 

obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

9.10. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy: 

č. 1 Opis predmetu zákazky 

č. 2 Technické špecifikácie 

č. 3 Definície vád 

 

V Bratislave, dňa.............                                            V Bratislave, dňa............. 

 

 

 

 

..............................................................                        .............................................................. 

Za Objednávateľa:                                                         Za Poskytovateľa: 

 



Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky 
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Predmet zákazky: Digitalizácia (skenovanie) pôvodných katastrálnych máp 

Druh: Služby 

Lehota plnenia: 6 kalendárnych mesiacov 

Miesto plnenia: sídlo verejného obstarávateľa 

Množstvo: 13 000 ks 

 

Opis predmetu zákazky:  

 

Predmetom zákazky je naskenovanie (digitalizácia) pôvodných katastrálnych máp do 

veľkosti formátu A1 a spracovanie (post-processing) rastrových súborov do bezošvej mapy 

polohovo umiestnenej v súradnicovom systéme Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej 

(S-JTSK). 

 

Požaduje sa:  

 

Naskenovať pôvodné katastrálne mapy (dodá verejný obstarávateľ) v počte 13 000 ks, 

georeferencovanie jednotlivých rastrových súborov, spojenie do bezošvej mapy polohovo 

priradenej v S-JTSK pre každé katastrálne územie. 

Výstupy:   

• jednotlivé digitalizované rastrové obrazy bez georeferencovania   

(Formát: TIFF s kompresiou LZW, rozlíšenie 400 – 600 dpi, farebná hĺbka 24 bit) 

• jednotlivé georeferencované digitalizované rastrové obrazy naskenovaných máp 

(Formát: TIFF s kompresiou LZW, Rozlíšenie: 400 – 600 dpi, farebná hĺbka 24 bit, 

Georeferencovanie: JTSK, EPSG:5514) 

• spojené georeferencované digitalizované rastrové obrazy do bezošvej mapy  

(1 katastrálne územie = 1 raster, Formát: TIFF s kompresiou LZW, Rozlíšenie: 400 

– 600 dpi, farebná hĺbka 24 bit, Georeferencovanie: JTSK, EPSG:5514) 

• vektorové polygóny použité pre orezanie (Formát: Esri SHP; súradnicový systém: 

JTSK, EPSG:5514)  

 

 

 

 

 

 



Príloha č.2 – Technické špecifikácie  
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1. Ak existuje z jednej nomenklatúry v rámci katastrálneho územia viac mapových listov (z 

rôznych rokov), tak predmetom spracovania do bezošvej mapy je mapový list 

z pôvodného kompletného súboru máp (spravidla najstarší mapový list).  

 

2. Vektorové polygóny použité pre orezanie (Formát: Esri SHP; súradnicový systém: JTSK, 

EPSG:5514) s doplnením atribútu „Sig“ označujúceho signatúru v tvare ZZCCC, kde ZZ 

je skratka župy, CCC je číslo katastrálneho územia. Ak je v čísle lomítko, v atribúte sa 

nahradí podčiarkovníkom.  

Príklady: 

katastrálne územie Horný Štál má atribút BR084  

katastrálne územie Hajnáčka má atribút GE003  

katastrálne územie Borinka I má atribút BR032_1. 

 Zoznam katastrálnych území vrátane signatúr bude uvedený na odovzdávacom 

a preberacom protokole.  

 

3. Digitalizované rastrové obrazy budú odovzdávané na externom prenosnom USB disku 

v priečinkovej štruktúre:  

□ Názov župy  

• Názov kat.územia_Signatúra 

o Netransformované (vrátane kladu mapových listov z obalu) 

o Transformované 

o Spojené 

o Vektorový polygón (hranica kat.územia) 

 

4. Georeferencovanie bude prebiehať do kladu mapových listov dodaných Objednávateľom, 

ktorý dodá Poskytovateľovi grafický prehľad zobrazovacích sústav pre jednotlivé 

katastrálne územia vo formáte TIF a klad mapových listov v jednotlivých zobrazovacích 

sústavách v S-JTSK vo formáte Esri SHP a DXF. 

5. Mapové podklady na digitalizáciu budú poskytované systematicky podľa žúp a signatúr 

smerom od východu v poradí: Zemplín, Užhorod, Abov, Šariš, Spiš, Gemer. 

6. Katastrálne územia, ktoré sú už naskenované GKÚ budú poskytnuté v podobe rastrov na 

externom disku. 

7. Orientačný počet poskytnutých máp za jednotlivé župy zo strany Objednávateľa: 

 

 



Príloha č.2 – Technické špecifikácie  
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Etapa Župa počet ML 

1 Zemplín  3931 

2 
Užhorod  1052 

Abov 1764 

3 Šariš  2269 

4 Spiš  2374 

5 Gemer 1610 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č.3 – Definícia vád 

 

Za vady sú považované: 
 

1. Poškodený súbor 

• nedá sa otvoriť ani s ním ďalej pracovať (v súbore počas ukladania alebo práce so súborom nastala 

chyba) 
 

2. Naskenovaný mapový list s vadami  

• nespĺňa technické parametre zo zadania (viď príloha č. 1 zmluvy) : 

- Formát: TIFF s kompresiou LZW 

- Rozlíšenie 400 – 600 dpi 

- Farebná hĺbka 24bit 

• Mapový list nebol na skeneri orezaný tak, aby výsledný raster obsahoval iba samotný celý mapový list 

(viď obrázok č. 1) 

 

Obrázok 1 -  Príklad naskenovaného mapového listu s vadami (nesprávne orezanie pri skenovaní) 



 

Obrázok 2 - Príklad naskenovaného mapového listu bez vád 
 

  



3. Georeferencovaný mapový list s vadami  

• Za vadu sa považuje, ak rohy mapového listu neboli odkliknuté presne na stred bodky v strede krúžku 

v štyroch rohoch mapových listov a zároveň im boli pridelené súradnice z poskytnutého vektorového 

súboru kladu mapových listov list (viď obrázok č. 3) 

• Za vadu sa nepovažuje, ak línie nie sú priebežné (viď obr. č.5, červené zvýraznenie), ak pri spájaní 

mapových listov boli dodržané podmienky georeferencovania a orezu a aj napriek tomu vznikli posuny. 

Vznik odskočených línií je v tomto prípade ovplyvnený nepresnosťou vyhotovenia historických 

mapových listov a nie procesom spracovania. 

 

Obrázok 3 - Príklad georeferencované mapové listy s vadami 

 

Obrázok 4 - Príklad georeferencované mapové listy bez vád 



 

Obrázok 5 Ak línie sú priebežné (červené zvýraznenie), ak línie nie sú priebežné (zelené zvýraznenie) 



4. Chýbajúci súbor  

• súbor, ktorý nebol odovzdaný klientovi (zabudnutý/vynechaný), (nebol zálohovaný/nakopírovaný do 

určenej zložky alebo nebol naskenovaný)  

5. Prázdne miesta v bezošvej mozaike  

• prázdne miesta sa považujú za vadu v prípade, ak sa tam nachádzajú prázdne miesta väčšie ako 1 – 2 

pixely (viď obrázok č. 6) 

• prázdne miesta sa nepovažujú za vadu v prípade, ak pri spájaní mapových listov boli dodržané 

podmienky georeferencovania a orezu a aj napriek tomu vznikli prázdne miesta. Vznik prázdnych miest 

je v tomto prípade ovplyvnený nepresnosťou vyhotovenia historických mapových listov a nie 

procesom spracovania. 

 

Obrázok 6 - Príklad  prázdnych miest v bezošvej mozaike 

 

Obrázok 7 - Príklad bez  prázdnych miest v bezošvej mozaike 

 

 

 



6. Prázdne miesta na styku mapových listov 

• Za vadu sa považuje, ak v miestach styku mapových listov sa nachádzajú prázdne miesta väčšie ako 1 

– 2 pixely  (viď obrázok č. 8) 

 

 

Obrázok 8 - Príklad  prázdnych miest na styku mapových listov (prázdne miesta sú väčšie ako 1 - 2 pixely) 

 

Obrázok 9 - Príklad bez prázdnych miest na styku mapových listov (prázdne miesta sú menšie ako 1 - 2 pixely) 

 

 

 



• za vadu sa nepovažujú zdvojené čiary v prípade, že historické mapové listy sú nakreslené nepresne alebo sú 

deformované a po georeferencovaní a orezaní vzniknú zdvojené čiary ozn. B v Obrázku č. 9.  

 

•  

Obrázokč. 10 - Príklad situácie, ak pôvodný historický mapový list bol nakreslený nepresne 

A 

B 

C 



 

 

Obrázok č. 11 - Detail na obrázok č.10 

 

 

A 

B 

C 

Detail na styk dvoch 

georeferencovaných 

mapových listov bez vád 

podľa kladu mapových 

listov od dodávateľa. 

Vrchný bod na styku je 

bez vady. 

Detail na styk dvoch 

georeferencovaných 

mapových listov bez vád 

podľa kladu mapových 

listov od dodávateľa. 

Spodný bod na styku je 

bez vady. 

Detail na styk dvoch 

georeferencovaných 

mapových listov bez vád 

podľa kladu mapových 

listov od dodávateľa. 

V strede styku vznikli 

nepresnosťou kresby 

mapového listu zdvojené 

čiary. 



7. Mapový list orezaný s vadami  

• Za vadu sa považuje nesprávne orezaný mapový list  vtedy, ak nebol správne georeferencovaný alebo 

bol použitý iný klad mapových listov  (viď obrázok č. 12) 

 

Obrázok 12 - Príklad mapový list orezaný s vadami 

 

Obrázok 13 - Príklad mapový list orezaný bez vád  



 

8. Orezaná mozaika s vadami 

• Za vadu sa považuje, ak je orez príliš veľký a tým prekrýva objekty alebo popisy v susednom KÚ (viď 

obrázok č. 13) 

 

Obrázok 14 – Príklad orezanej mozaiky s vadami (fialová čiara - orezová čiara 1. katastrálneho územia, žltá čiara – 

orezová čiara 2. katastrálneho územia) 

 

Obrázok 15 – Príklad orezanej mozaiky bez vád (fialová čiara - orezová čiara 1. katastrálneho územia, žltá čiara – 

orezová čiara 2. katastrálneho územia) 



 

 

Obrázok č. 16 a 17 - Príklad vyhovujúcich orezaní podľa katastrálnej hranice (ružová farba je vyklikaná katastrálna 

hranica) 

• orez mozaiky je považovaný bez vád, ak bol priebežne vyklikaný polygón tak, aby pozdĺžne kopíroval líniu 

katastrálnej hranice (čierna čiara). Optimálne vyklikávanie hranice v programe QGIS je pri mierke 1:200 – 

1:300. 


