Zámer národného projektu
Register priestorových informácií (fázovaný projekt)1
Operačného programu Integrovaná infraštruktúra Prioritná os 7
Informačná spoločnosť

1. Zdôvodnenie využitia národného projektu a vylúčenia výberu projektu prostredníctvom výzvy
Register priestorových informácií (RPI) je budovaný v súlade s Národnou koncepciou informatizácie verejnej
správy ako základný register štátu.
V Slovenskej republike je vytvárané a evidované rozsiahle množstvo referenčných a účelovo-tematických
priestorových údajov, distribuovaných podľa potrieb záujmu (napr. polohopis, výškopis, vlastnícke práva,
enviroinformácie, dopravné siete, geologické informácie a pod.) z rôznych údajových zdrojov
charakterizujúcich objekty a javy v prírode a spoločnosti v rôznej kvalite a aktuálnosti.
Zákon č. 3/2010 Z.z. o Národnej infraštruktúre pre priestorové informácie (NIPI) okrem iného definuje okruh
povinných osôb, ktoré sa majú zúčastňovať v procese zriadenia, aktualizácie a používania NIPI.
Vybudovanie informačného systému RPI umožní efektívne naplnenie súvisiacich povinností aj takým
subjektom, ktoré nemajú dostatok finančných prostriedkov na vybudovanie vlastného informačného systému
na zhromažďovanie, uchovávanie a poskytovanie informácií o súboroch a službách priestorových údajov.
Hlavným cieľom projektu je vytvorenie RPI ako jednotného a údajovo konzistentného zdroja o priestorových
informáciách vo forme metaúdajov o službách a súboroch priestorových údajov.
Informačný systém RPI v rámci naplnenia princípov budovania eGovernmentu využíva integráciu na základné
registre a informačné systémy verejnej správy: Register adries, Register právnických osôb, Register fyzických
osôb, Elektronické služby katastra nehnuteľností – ZBGIS, Ústredný portál verejnej správy
2. Prijímateľ/partner2 národného projektu a dôvod jeho určenia
Ministerstvo životného prostredia SR – vykonávateľ zákona č. 3/2010 o národnej infraštruktúre pre priestorové
informácie.
3. Príslušnosť národného projektu k relevantnej časti PO7 OPII
Projekt Register priestorových informácií je realizovaný v súlade s Investičnou prioritou 2c): Posilnenie
aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie,
elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva.
Zároveň napĺňa Špecifické ciele:
7.3. Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre podnikateľov
7.4. Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov
4. Rámcový popis aktivít, ktoré budú v rámci identifikovaného národného projektu realizované
Hlavné aktivity projektu Analýza a Obstaranie HW a SW licencií budú realizované z OPIS a ostatné hlavné
aktivity budú súčasťou fázy 2 hradenej z OPII.
V rámci podporných aktivít Publicita a informovanosť budú z Fázy1 presunuté do Fázy2 nasledovné
 Informatívne podujatia – organizačné zabezpečenie dvoch podujatí
 Trvalo vysvetľujúca tabule – výroba 1 ks
 Plagáty – výroba 10 ks
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Doplní sa názov projektu vrátane druhu projektu (fázovaný projekt alebo národný projekt).
Zdôvodnenie pri partnerovi sa uvedie len v prípade jeho relevantnosti.
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5. Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na realizáciu národného projektu
Hodnota finančných prostriedkov určených na realizáciu Fázy2 projektu je 2 626 312 € s DPH, ktoré nebudú
čerpané vo Fáze1.
Z toho pre hlavné aktivity Testovanie IS a Nasadenie IS 2 623 384,00€ s DPH.
Z toho pre podporné aktivity Publicita a informovanosť 2.928,00€ s DPH.

6. Doplňujúce údaje
Dôvody rozdelenia projektu:
a) Oneskorené zahájenie realizácie hlavných aktivít projektu z dôvodu trvania administratívnej kontroly
verejného obstarávania pred podpisom Zmluvy o dielo – plánovaný termín zahájenia aktivít 5/2014,
skutočnosť 2/2015.
b) Dátum nadobudnutia účinnosti novely Zákona 3/2010 o Národnej infraštruktúre pre priestorové informácie
(NIPI) v predpokladanom termíne 15.12.2015 - ovplyvňuje realizáciu nadväzujúcich aktivít Nasadenie IS.
c) Eliminácia časového rizika spojeného s externými integráciami (RPI konzument služieb) – stav pripravenosti
konzumovaných služieb externých ISVS a nedostatok časového priestoru pre integračné testovanie.

7. Prílohy3
1. Štúdia uskutočniteľnosti – Register priestorových informácii zo dňa 7. júna 2013
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Štúdia uskutočniteľnosti tvorí povinnú prílohu Zámeru národného projektu a je vždy uvádzaná ako príloha č. 1.
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