Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti,
Prioritná os 1 v súlade s § 33 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov
Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov zverejňuje nasledujúce informácie:
Meno a priezvisko právnickej osoby, ktorá požiadala o poskytnutie pomoci:
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Názov projektu:
Elektronické služby katastra nehnuteľností
Opis projektu:
a) Východisková situácia
ÚGKK SR zabezpečuje správu ISVS na úseku geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností. V súlade s jeho
vecnou pôsobnosťou vytvára legislatívne a metodické podmienky pre IKT, vrátane vlastnej aplikácie, t. j. priamo
zodpovedá za správu ISVS na tomto úseku. Funkcionalita súčasných IS je určená na podporu výkonu štátnej
správy na príslušnom úseku. ÚGKK SR zabezpečuje prevádzkovanie ISVS na 72 rezortných pracoviskách správach katastra. Každý z nich je samostatným pracoviskom so správou katastrálnych území prislúchajúcich do
ich pôsobnosti. Súčasné používané programové vybavenie už nie je možné udržiavať z dôvodu rastúcich
požiadaviek na správu informácií.
b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu
Kľúčovým indikátorom úspešného ukončenia projektu je sprevádzkovanie 45 elektronických služieb eGovernmentu,
ktoré je možné použiť na právne úkony. Ide o služby v nasledujúcich skupinách:
• podanie návrhu, námietky, žiadosti: 9 služieb,
• podanie informácie do centrálneho elektronického registratúrneho strediska (CERS): 2 služby,
• poskytnutie informácie z centrálneho elektronického registratúrneho strediska (CERS): 5 služieb,
• informovanie sa o prijatí, stave a spracovaní podania: 6 služieb,
• poskytnutie informácie z KN: 20 služieb,
• sledovanie zmien: 3 služby.
Tieto služby budú prostredníctvom celkovej architektúry eGovernmentu sprístupnené vo všeobecnosti nasledovným
skupinám používateľov:
• občan,
• podnikateľ,
• organizácia VS,
• interný subjekt VS,
• ISVS organizácie VS,
• IS podnikateľa.
Riešenie implementované projektom tiež zabezpečí:
• centralizáciu informačného systému katastra nehnuteľností a vytvorenie jednotného a dátovo konzistentného
zdroja údajov o katastri nehnuteľností,
• vytvorenie elektronických služieb centrálneho elektronického registratúrneho strediska,
• celkové zvýšenie komfortu pri spravovaní katastra nehnuteľností,
• vytvorenie referenčných zdrojových údajov národnej infraštruktúry priestorových informácií,
efektívnu integráciu s ďalšími riešeniami eGovernmentu.
c) Spôsob realizácie projektu
Vytvorenie novej aplikácie centrálneho systému katastra nehnuteľností sa bude realizovať postupným nahrádzaním
jednotlivých častí pôvodnej aplikácie. Realizácia bude vychádzať čiastočne z analýz a niektorých riešení pôvodnej
koncepcie, využijú sa doterajšie skúsenosti (aj negatívne) s aplikáciou, ktorá pre zásadné nedostatky nebola
implementovaná na všetky pracoviská rezortu, ale najmä bude vychádzať z potrieb služieb moderného katastra
nehnuteľností. Ciele projektu budú realizované prostredníctvom piatich aktivít projektu podrobne popísaných v
prílohe č. 1 - Opis projektu.
Požadované vlastnosti nového informačného systému budú zabezpečené využitím najmodernejších prvkov ako
sú technológia „Blade", využitie virtualizácie, technológie „GRID", centrálneho úložiska dát s hierarchickým
vrstvením úložných priestorov, ktorá prináša vysoký výkon a energetickú efektivitu.
Koordináciu všetkých aktivít súvisiacich s projektom, ako aj koordináciu personálneho zabezpečenia bude

zastrešovať primárne Odbor koordinácie projektov OPIS (ďalej aj ako „OKP") ÚGKK SR a Koordinačná rada pre
OPIS, zriadená predsedom ÚGKK SR, ako aj Odbor informatiky ÚGKK SR.
d) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu
1) Realizáciou projektu dôjde k zlepšeniu úrovne poskytovania služieb v rámci elektronickej verejnej správy. To
povedie k zvýšeniu využívania internetu pri komunikácii s verejnou správou a zníženiu administratívneho zaťaženia
občanov, podnikateľov a verejného sektora. Projekt zabezpečí integrovanú infraštruktúru pre poskytovanie
elektronických služieb rezortom ÚGKK SR v zmysle eGovernmentu a v súlade s princípmi NKIVS. Súčasný stav
využívania a prevádzky ISVS je pre rezort a cieľové skupiny nepostačujúci z pohľadu primárnych prínosov.
Vytvorenie nového ISVS ako jednotného a dátovo konzistentného zdroja údajov o katastri nehnuteľností a
vybudovanie infraštruktúry je súčasťou celkového zámeru rezortu ÚGKK SR pre poskytovanie elektronických
služieb na príslušnom úseku.
2) ÚGKK SR pôsobí na základe zákona NR SR č. 575/2001 Z. z. o organizácií činnosti vlády a o organizácií
ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a je ústredným orgánom štátnej správy pre geodéziu,
kartografiu a kataster nehnuteľností.
e) Udržateľnosť výsledkov projektu
Hlavným finančným predpokladom udržateľnosti projektu je schopnosť ÚGKK SR podporiť projekt počas celého
trvania. Súvisí s tým finančné zabezpečenie výdavkov na zavedenie projektu ako aj zabezpečenie výdavkov na
prevádzku jeho výstupov. Výdavky na zavedenie nového riešenia budú hradené z fondov Európskej únie a výdavky
na prevádzku budú hradené z vlastného rozpočtu ÚGKK SR.
Ekonomickým predpokladom udržateľnosti projektu je generovanie prínosov, ktoré sú vyššie ako boli náklady na
jeho zavedenie. Vzhľadom na charakter projektu je možne hlavné prínosy a ich dopady rozdeliť na:
• zefektívnenie procesov v rámci ÚGKK SR - pozitívny vplyv na výdavky a štruktúru výdavkov ÚGKK SR,
• skvalitnenie existujúcich služieb a zavedenie nových služieb - v prípade spoplatnenia nových služieb alebo
zvýšeného používania existujúcich služieb pozitívny vplyv na výšku príjmov z poplatkov a teda na štátny rozpočet,
• úspora času a zvýšenie komfortu pre používateľa služby - pozitívny vplyv na ekonomiku v dôsledku úspory času a
teda nepriamo aj na štátny rozpočet vďaka zvýšenej ročnej produktivite,
zníženie poplatkov pre používateľa služby - negatívny priamy vplyv na štátny rozpočet, ktorý je ale vyvážený
pozitívnym vplyvom pre občanov a podnikateľov v znížení výdavkov.
Výška schválenej pomoci:
33 691 828,00 €

Zloženie výberovej komisie podľa § 14 ods. 3 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore
poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov zverejňuje
nasledujúce informácie:
VK 29.6.2009
P.Kažimír, P.Bojňanský, M.Kollár, E.Dohnáliková, I.Zemko (náhradník)
Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti, Prioritnú
os 1 je v súlade s ustanoveniami zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov
Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a na základe príslušných ustanovení Zmluvy o
delegovaní právomocí z Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre OPIS zo
dňa 22.12.2009, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 08.04.2011 ako orgán oprávnený rozhodovať o
schválení/neschválení žiadostí o nenávratný finančný príspevok rozhodol o schválení žiadosti o nenávratný
finančný príspevok v súlade s odporúčaním Výberovej komisie pre projekty prioritnej osi 1 Operačného programu
Informatizácia spoločnosti.

