
súbor priestorových údajov je identifikovateľná zbierka údajov o 

priestorovom objekte s priamym alebo nepriamym odkazom na jeho 

konkrétnu polohu alebo geografickú oblasť

súbory priestorových údajov sú z verejných prostriedkov 

 vytvorené, 

 prijaté, 

 aktualizované, 

 spravované alebo 

 uchovávané

priestorový objekt je abstraktné znázornenie informácie o objekte reálneho sveta 

súvisiacej s konkrétnou polohou alebo geografickou oblasťou v geodetických 

systémoch 



informácie o

 súlade súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov s 

príslušnými nariadeniami a rozhodnutiami EÚ (ES)

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

=  metaúdaje =



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.



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

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

povinná osoba

nevytvorí metaúdaje :



 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

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

povinná osoba

nezabezpečí



poruší povinnosť zriadiť a prevádzkovať sieťové služby pre súbory 

priestorových údajov a služby priestorových údajov, ku ktorým boli 

vytvorené metaúdaje

nevytvorí a nezabezpečí dostupnosť sieťových služieb

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 aj 

vtedy, ak povinná osoba


