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III. Kontrolná činnosť 

súvisiaca legislatíva napríklad: 

 205/2004 Z.z.  o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií 

o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy   

I. Zákony 

II. Rozhodovacia činnosť 

Regulačné opatrenia 

 zákon o NIPI sa vzťahuje na súbory priestorových údajov, ktoré 

patria medzi verejné úlohy 

 súvisiaca legislatíva používa pojem verejný záujem, avšak 

nedefinuje tento pojem 

 

     výsledok rozhodovacej činnosti vykonávanej  

                   na to zmocnenými orgánmi na základe zákona 

súbory priestorových údajov sú  

 vytvorené,  

 prijaté,  

 aktualizované,  

 spravované alebo uchovávané  

z verejných prostriedkov 



 súbor priestorových údajov je 

identifikovateľná zbierka údajov o 

priestorovom objekte s priamym alebo 

nepriamym odkazom na jeho konkrétnu 

polohu alebo geografickú oblasť 

 

 priestorový objekt je abstraktné znázornenie 

informácie o objekte reálneho sveta 

súvisiacej s konkrétnou polohou alebo 

geografickou oblasťou v geodetických 

systémoch  



Povinná osoba 

  

 orgán verejnej správy =  

o ústredný orgán štátnej správy,  

o miestny orgán štátnej správy,  

o vyšší územný celok a  

o vo vzťahu k samosprávnej pôsobnosti obec  

 štátny podnik 

 právnická osoba zriadená zákonom alebo založená/zriadená orgánom verejnej správy, 

ktorá plní verejné úlohy 

 fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá plní úlohy na základe zmluvy s 

povinnými osobami 

 

Povinná osoba zodpovedá za plnenie povinností podľa zákona o NIPI, ak súbory 

priestorových údajov  

 

 sú v elektronickej forme 

 patria medzi verejné úlohy 

 vzťahujú sa aspoň k jednej z tém uvedených v prílohách č. 1 až 3 zákona o NIPI 

 sú vytvorené, prijaté, aktualizované, spravované alebo uchovávané povinnými 

osobami alebo v ich mene v oblasti ich pôsobnosti alebo tretími stranami, ktorým boli 

sprístupnené sieťové služby podľa § 7 ods. 2 zákona o NIPI alebo v ich mene. 



http://inspire.enviroportal.sk/povinne_osoby/ 



http://inspire.enviroportal.sk/povinne_osoby/ 



Ministerstvo dopravy a výstavby SR 

Ministerstvo kultúry SR 

Ministerstvo zdravotníctva SR 

Ministerstvo životného prostredia SR 

Podľa rezortu: 

Podľa organizácie: 

 



1. Dopravný úrad 

2. Hlavný banský úrad 

3. Letové prevádzkové služby SR 

4. Ministerstvo hospodárstva SR 

5. Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

6. Ministerstvo vnútra SR 

7. Národné lesnícke centrum 

8. Pamiatkový úrad SR 

9. Slovenská agentúra životného prostredia 

10. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra  

11. Slovenský hydrometeorologický ústav 

12. Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 

13. Štátna ochrana prírody SR 

14. Slovenská správa ciest 

15. Štatistický úrad SR 

16. Slovenský vodohospodársky podnik 

17. Úrad geodézie, kartografie a katastra  SR 

18. Úrad verejného zdravotníctva SR 

19. Vodohospodárska výstavba, š.p. 

20. Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy 

21. Výskumný ústav vodného hospodárstva  

22. Železnice slovenskej republiky 

23. Ministerstvo dopravy a výstavby SR 

24. Ministerstvo kultúry SR 

25. Ministerstvo zdravotníctva SR 

26. Ministerstvo životného prostredia SR 

Povinné osoby 

http://inspire.enviroportal.sk/povinne_osoby/ 





Každá kontrola je zameraná na špecifické ciele.  

Ako a čo kontrolujeme 

 

zákon č. 460/1992 Zb. Ústava SR,  

Čl. 2 ods. 2:  

Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, 

v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. 

zákon č. 3/2010 Z.z. o NIPI,  

§ 13 ods. 1:  

Inšpekcia uloží pokutu od 1 000 do 65 000 eur povinnej osobe, ak 

povinná osoba... 



Povinná osoba je povinná  

 vytvoriť metaúdaje o súboroch priestorových údajov a o službách priestorových údajov, 

 sprístupniť ich registru priestorových informácií* a  

 zabezpečiť, aby sa tieto metaúdaje  

o aktualizovali,  

o boli úplné a  

o mali dostatočnú kvalitu na splnenie účelu metaúdajov  

 

   Účel metaúdajov - existencia informácie ktorá opisuje súbory 

   priestorových údajov a služby priestorových údajov a  

   umožňuje  

 vyhľadávanie,  

 katalogizáciu a  

 využívanie 

   súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov 

 

* Obec je povinná sprístupniť metaúdaje o súboroch priestorových údajov a službách 

priestorových údajov, ktoré boli vytvorené do 30. apríla 2016, registru priestorových 

informácií do dvoch rokov od uvedenia registra priestorových informácií do prevádzky. 

Inšpekcia uloží pokutu od 1 000 do 65 000 eur povinnej osobe, ak 

povinná osoba 

a) nevytvorí metaúdaje : 



obsahujú informácie o 

 

 súlade súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov s  

oNariadením (ES) č. 1205/2008  

oRozhodnutím (2009/442/ES)  

oNariadením (ES) č. 976/2009  

oNariadením (EÚ) č. 268/2010  

oNariadením (EÚ) č. 1089/2010  

 podmienkach oprávnenia na prístup k súborom priestorových údajov, k službám 

priestorových údajov, možnostiach ich využívania a o poplatkoch podľa § 11, 

  

 kvalite a platnosti súborov priestorových údajov, 

 

 povinných osobách zodpovedných za vytvorenie, spravovanie, uchovávanie a 

distribúciu súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov, 

  

 dôvodoch obmedzenia prístupu verejnosti k súborom priestorových údajov a službám 

priestorových údajov podľa § 10.  

a) nevytvorí metaúdaje : 

Inšpekcia uloží pokutu od 1 000 do 65 000 eur povinnej osobe, ak 

povinná osoba 



 dostupnosť súborov priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohách 

v súlade s požiadavkami na harmonizáciu a interoperabilitu údajov, 

 sprístupnenie ostatných, stále používaných súborov priestorových údajov 

prostredníctvom prispôsobenia existujúcich súborov priestorových údajov alebo 

prostredníctvom transformačných služieb ktoré umožňujú transformovať súbory 

priestorových údajov na účely dosiahnutia interoperability, 

 sprístupnenie všetkých informácií vrátane údajov, kódov a technických klasifikácií 

potrebných na zabezpečenie interoperability a harmonizácie súborov priestorových 

údajov podľa požiadaviek ustanovených nariadením (EÚ) č. 1089/2010 ostatným 

povinným osobám alebo tretím stranám v súlade s podmienkami, ktoré neobmedzujú 

využitie uvedených informácií na tento účel, 

 sprístupnenie všetkých novozhromaždených a vo výraznej miere reštrukturalizovaných 

súborov priestorových údajov a zodpovedajúcich služieb priestorových údajov,  

 

------------ 

 sprístupnenie ostatných súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov, 

ktoré sa stále používajú, do 21. októbra 2020  

Inšpekcia uloží pokutu od 1 000 do 65 000 eur povinnej osobe, ak 

povinná osoba 

b) nezabezpečí 



c) poruší povinnosť zriadiť a prevádzkovať sieťové služby pre 

súbory priestorových údajov a služby priestorových údajov, ku 

ktorým boli vytvorené metaúdaje 

 

 

d) nevytvorí a nezabezpečí dostupnosť sieťových služieb 

 

 

e) nezabezpečí technické prepojenie svojich súborov 

priestorových údajov a služieb priestorových údajov so sieťovými 

službami 

 

Inšpekcia uloží pokutu od 1 000 do 65 000 eur povinnej osobe, ak 

povinná osoba 























regionálne inšpektoráty 

ústredie 

 Bratislava 

Bratislava Banská Bystrica Žilina Košice 

Nitra - vysunuté pracovisko 

 

je celoslovenskou inštitúciou, ktorá je rozdelená na ústredie (odvolací orgán) 

a 4 regionálne IŽP 

Ďakujem za pozornosť 


