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 - ZB GIS
Opis projektu:
a) Východisková situácia
ÚGKK SR je zodpovedný za prevádzkovanie IS GKK, súčasťou ktorého je správa priestorových informácií o
topografických objektoch a ich základných charakteristík s mierou abstrakcie definovaných katalógom tried
objektov (KTO) ZB GIS. ZB GIS je model reálneho sveta s definovanou mierou podrobnosti a abstrakcie podľa
KTO. Obsah ZB GIS tvoria triedy objektov uložené v geodatabáze, ktoré sú reprezentované vektorovým 3D
polohopisom a príslušnými popisnými a kvalitatívnymi atribútmi. ZB GIS obsahuje informácie o sídlach,
komunikáciách, rozvodných sieťach a produktovodoch, vodstve, územných jednotkách a chránených územiach,
vegetácií, povrchoch a prvkoch terénneho reliéfu. Súčasťou sú aj vybrané údaje o referenčných geodetických
bodoch na území SR.
Od roku 2005 zabezpečuje GKÚ zber údajov ZB GIS v rozsahu približne 1500 km2/rok.
Predpoklad ukončenia spracovania územia SR v spolupráci s Topografickým ústavom Banská Bystrica (TOPÚ) je
do konca prvého polroku 2010. Následne do konca roku 2010 bude vykonaná kontrola a kompletizácia údajov. S
aktualizáciou údajov ZB GIS sa však už počíta od roku 2010, nakoľko úplne prvé údaje ZB GIS/CPD boli na
strane TOPÚ v rokoch 2003-2005 zbierané odlišnou metodikou.
b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu
Prijatá NKIVS stanovila ÚGKK SR zodpovednosť za referenčné zdrojové údaje o priestorových informáciách. ZB
GIS bude tvoriť jadro národnej infraštruktúry pre priestorové informácie. Prijatá novela zákona č. 600/2008 Z. z.
ktorou sa mení a dopĺňa zákon NRSR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov
upravuje a dopĺňa súčinnosť pri spravovaní ZB GIS, pričom štátne orgány, štátne rozpočtové organizácie, obce a
vyššie územné celky sú povinné:
• používať ZB GIS na budovanie tematických IS, bezplatne poskytnúť údaje o objektoch a ich vlastnostiach podľa
katalógu tried objektov právnickej osobe zriadenej ÚGKK SR,
• raz ročne poskytovať aktualizáciu údajov o objektoch, ktoré sú obsahom ZB GIS, ktorých podrobnú evidenciu
atribútov zabezpečuje iný subjekt ako ÚGKK SR,
• bezplatne poskytnúť letecké meračské snímky a ich orientačné parametre na využitie pre ZB GIS právnickej
osobe zriadenej ÚGKK SR.
Údaje ZB GIS by preto mali slúžiť ako základný údajový podklad pri budovaní štátnych rezortných IS (napr. pre
Ministerstvo obrany SR, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Ministerstvo životného
prostredia SR), IS regionálnej a miestnej samosprávy. Používanie ZB GIS vo verejnej správe zabezpečí
interoperabilitu a harmonizáciu jednotlivých geografických informačných systémov.
Využitie ZB GIS pre štátne orgány je bezplatné. Aj napriek tomu mnohé z nich využívajú komerčné produkty, čo
značne zaťažuje štátny rozpočet. Dobudovanie ZB GIS, zabezpečenie jej aktualizácie a vytvorenie elektronických
služieb na jej poskytovanie zníži nároky ostatných štátnych orgánov na štátny rozpočet.
c) Spôsob realizácie projektu
Dobudovanie IS a infraštruktúry bude realizované ako centralizované riešenie s jednotným dátovým priestorom v
súlade s aktuálnymi trendmi budovania efektívnych dátových centier, ktoré na úseku geodézie, kartografie a
katastra umožní pružne reagovať na výkonové a funkčné potreby pri zabezpečení centrálnej správy ZB GIS.
Riešenie zároveň bude umožňovať vysokú mieru škálovateľnosti a zabezpečí vysokú dostupnosť ponúkaných
elektronických služieb ZB GIS. Požadované vlastnosti na dobudovanie IS a infraštruktúry budú zabezpečené
využitím najmodernejších prvkov, ako sú tzv. technológia „Blade", využitie virtualizácie, tzv. technológie „GRID" a
centrálneho úložiska dát s hierarchickým vrstvením úložných priestorov, ktorá prináša nie len vysoký výkon, ale i
bezpečnosť a spoľahlivosť. Pri budovaní IS a infraštruktúry budú zohľadňované aj aktuálne trendy budovania

zelených dátových centier.
d) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu
Približne 80% informácií verejného sektora obsahuje údaj o geografickej polohe. Využívanie ZB GIS ako
jednotného údajového zdroja týchto informácií zabezpečí harmonizáciu údajov a tým ich vzájomnú prepojiteľnosť
a súčasne odstráni duplikovaný zber tých istých údajov rôznymi subjektmi. V budúcnosti sa ZB GIS stane
integrálnou súčasťou e-Governmentu. Geografické údaje bude možné jednoducho zdieľať, efektívne spoločne
využívať a kombinovať na všetkých úrovniach štátnej a verejnej správy.
e) Udržateľnosť výsledkov projektu
Po realizácii projektu všetky výdavky na nákup licencií a softvéru, údržbu hardvéru a iné služby budú kryté z
rozpočtových zdrojov kapitoly ÚGKK SR. Všetky náklady súvisiace so zabezpečením prevádzky výstupov projektu
budú financované z rozpočtu úradu. Vývoj výdavkov a príjmov súvisiacich zo zavedením projektu do praxe, ako aj
všetky predpoklady pre udržateľnosť sú uvedené v prílohe 10 - Nákladovo-výnosová analýza.
Výška schválenej pomoci:
9 460 266,00 €

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 22.9.2009
P.Kažimír, P.Bojňanský, M.Kollár, E.Dohnáliková, I.Ištvánffy
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.

