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Koordinácia
•Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR)
•V Slovenskej republike bola úloha gestorstva za Smernicu INSPIRE zadaná
uznesením vlády Slovenskej republiky č. 745 z 03.10.2007 Ministerstvu
životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR). Transpozícia bola
vykonaná zákonom o NIPI, ktorý nadobudol účinnosť 01.02.2010. MŽP SR
taktiež zabezpečuje organizáciu aktivít Koordinačnej Rady Národnej
Infraštruktúry Priestorových Informácií (KR NIPI).

•Koordinačná rada Národnej Infraštruktúry Priestorových Informácií
(KR NIPI)
•Koordinačným orgánom pre budovanie a prevádzku infraštruktúry
priestorových informácií v Slovenskej republike je Koordinačná rada
Národnej infraštruktúry pre priestorové informácie (KR NIPI).
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Koordinácia
•Expertná skupina Národnej Infraštruktúry Priestorových Informácií
(ES NIPI)
•Koordinačná rada zriadila ES NIPI pre účely praktickej a technologickej
implementácie svojich rozhodnutí. Expertná skupina sa skladá z odborných
pracovníkov nominovaných povinnými osobami. Expertná skupina pripravuje
podklady pre koordinačnú radu na základe úloh vyplývajúcich z rokovaní
koordinačnej rady a predkladá ich na rokovaní koordinačnej rady.

•Technické pracovné skupiny
•Technické pracovné skupiny zabezpečujú plnenie špecifických úloh pre
potreby Expertnej skupiny a Koordinačnej rady Národnej infraštruktúry
priestorových informácií.
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TPS LC LU
• Technická pracovná skupina pre podporu implementácie INSPIRE pre tému
Krajinná pokrývka (Land Cover) a Využitie územia (Land Use).
• Hlavným účelom zriadenia Technickej pracovnej skupiny pre Územné plánovanie je
zabezpečiť podporu implementácie INSPIRE v predmetnej oblasti v súlade s
koordináciou INSPIRE v SR.

• Úlohy
• Príprava stručného materiálu pre samosprávy, ktorý poskytne vymedzenie
jednotlivých termínov s objasnením súvisiacich požiadaviek
• Príprava vzorov metaúdajov
• Príprava vzorov dohôd o spoločnom používaní súvisiacich súborov a služieb
priestorových údajov
• Príprava harmonizácie relevantných priestorových údajov a služieb
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Metodické usmernenie – legislatíva
• zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
• Podľa § 1 ods.1 stavebného zákona územným plánovaním sa sústavne a
komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určujú
sa jeho zásady, navrhuje sa vecná a časová koordinácia činností
ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno-historické
hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo
udržateľného rozvoja.
• § 16 ods.1 stavebného zákona územnoplánovaciu dokumentáciu obstarávajú
orgány územného plánovania. Podľa § 16 ods. 2 až 4 stavebného zákona
orgánmi územného plánovania sú obce, samosprávne kraje, okresné úrady v
sídle kraja. Ústredným orgánom územného plánovania je Ministerstvo
výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, pre územné plány
vojenských obvodov, je to Ministerstvo obrany Slovenskej republiky.
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RPI ako zdroj územnoplánovacej
dokumentácie

• Zákonná povinnosť – zákon č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon)
• §3 – odst. (3) Územnoplánovacou činnosťou je
• a) obstarávanie a spracovanie územnoplánovacích podkladov a udržiavanie ich aktuálneho stavu,
• b) obstarávanie, spracovanie, prerokúvanie a schvaľovanie územnoplánovacej dokumentácie a
udržiavanie jej aktuálneho stavu.

• RPI – zákonná povinnosť – zákon č.362/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie (NIPI)
• §5Povinnosti povinnej osoby v oblasti súborov priestorových údajov

• RPI - referenčné údaje - Zákon č. 305/2013 Z. z. Zákon o elektronickej podobe
výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o e-Governmente)
• šiesta časť - Referenčné registre §49
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Metodické usmernenie - Povinnosti orgánov
územného plánovania

• registráciu povinnej osoby (orgánov územného plánovania) alebo
registráciu povinnej osoby v zmysle § 3 ods. 1 písmeno c) zákona o
NIPI,
• evidenciu a aktualizáciu metaúdajov v zmysle § 4 zákona o NIPI
prostredníctvom služieb RPI alebo prostredníctvom vlastnej
infraštruktúry,
• registráciu súboru priestorových údajov alebo služieb priestorových
údajov do RPI,
• súčinnosť pri plnení úloh monitorovania a reportingu, ktoré sú
podkladom pre podávanie monitorovacích správ INSPIRE
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Zverejnenie UPD – metaúdje
• Popis územnoplánovacej dokumentácie predstavuje popis
jednotlivých grafických výstupov územnoplánovacej dokumentácie v
rozsahu definovanom vyhláškou Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch
a územnoplánovacej dokumentácii.
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Metaúdaje
• Územnoplánovacie podklady
•
•
•
•

Urbanistická štúdia
Územný generel
Územná prognóza
Územno-technické podklady

• Územnoplánovacia dokumentácia
•
•
•
•
•

Koncepcie územného rozvoja Slovenska
Územný plán regiónu
Územného plán obce
Územný plán zóny
Zmeny a doplnky územnoplánovacej dokumentácie
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Ďakujem za pozornosť ....
Informácie o činnosti TP LC LU - http://inspire.gov.sk/koordinacia/rovesk/es-nipi/tps-lc-lu

Kontakt - jan.tobik@enviro.gov.sk

