
 
 

 

Ponukový cenník na vyhotovenie geometrických plánov 

a na vytyčovanie hraníc pozemkov 
(platný od 27.10.2011) 

 

Dovoľujeme si Vám predložiť náš ponukový cenník na vyhotovenie geometrických plánov na oddelenie pozemkov 
alebo na stavby a na vytyčovanie hraníc pozemkov. Všetky práce budú vyhotovené v zmysle platných právnych 
a technických predpisov, podľa Smernice na vyhotovenie geometrických plánov a vytyčovanie hraníc pozemkov 
a usmernení Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. 
 

Všeobecné podmienky: 
 

1. Jedna merná jednotka (ďalej len „MJ“) pre geometrický plán je 100 m obvodu parcely. 
2. Jedna MJ pre geometrický plán na vyznačenie vecného bremena tvorí 100 m hranice vecného bremena. 
3. Jedna MJ pre vytyčovanie hraníc pozemkov je 100 m vytyčovanej hranice alebo 1 vytyčovaný lomový bod 

hranice. 
4. V cene je zahrnutá dočasná stabilizácia drevenými kolíkmi. 
5. Mernú jednotku tvorí súčet omerných mier na hraniciach oddeleného pozemku a súčet omerných mier stavby. 

Pri oddeľovaní viacerých pozemkov sa spoločná hranica účtuje len raz. 
6. Počet merných jednotiek určíme po zaokrúhlení dĺžok smerom hore na celé stovky metrov. 
7. Pri dĺžkových MJ fakturujeme minimálne 2 MJ. 
8. Pri vytyčovaní lomových bodov hraníc pozemkov účtujeme minimálne 5 MJ. 
9. Ceny uvádzame bez DPH. 
10. Výsledný elaborát dodávame v troch vyhotoveniach v tlačenej forme autorizačne a v prípade potreby aj 

úradne overený. 
11. V cene nie sú zahrnuté správne poplatky. 

 

Cenník 
Výkon Počet MJ Cena za MJ Kód 

Geometrický plán na oddelenie pozemku alebo stavbu ak 
stav právny je totožný s registrom C KN 

2 140 € A.1 
3 až 5 120 € A.2 

6 až 10 100 € A.3 
nad 10 85 € A.4 
 

Geometrický plán na oddelenie pozemku ak stav právny 
nie je totožný s registrom C KN 

2 150 € B.1 
3 až 5 130 € B.2 

6 až 10 110 € B.3 
nad 10 90 € B.4 
 

Geometrický plán na vyznačenie vecného bremena 
2 100 € C.1 

3 až 5 80 € C.2 
nad 5 50 € C.3 
 

Vytyčovanie hraníc pozemkov  

2 165 € D.1 
3 až 5 150 € D.2 

6 až 10 130 € D.3 
nad 10 110 € D.4 
 

Vytyčovanie lomových bodov hraníc pozemkov  
5 12 € E.1 

6 až 10 10 € E.2 
nad 10 8 € E.3 

 

V prípade väčšieho množstva merných jednotiek alebo pri výrazne zvýhodnených podmienkach je možná 
individuálna kalkulácia ceny. 

S úctou                                                                                                                                                      
Ing. Peter Repáň, technický riaditeľ, konateľ 


