Usmernenie
Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. USM_UGKK_SR_8/2014 zo
dňa 23.4.2014, ktorým sa ustanovujú podrobnosti pre poskytovanie vybraných údajov
z informačného systému katastra nehnuteľností organizáciami v jeho zriaďovateľskej
pôsobnosti
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) vydáva toto
usmernenie:
Článok I
Účel usmernenia
Účelom tohto usmernenia je stanoviť pravidlá pre poskytovanie vybraných údajov z
informačného systému katastra nehnuteľností (ďalej len „ISKN“), a to zo súboru popisných
informácií (ďalej len „SPI“) a súboru geodetických informácií (ďalej len „SGI“) organizáciami
v zriaďovateľskej pôsobnosti úradu, Výskumným ústavom geodézie a kartografie v Bratislave
(ďalej len „VÚGK“) a Geodetickým a kartografickým ústavom Bratislava (ďalej len „GKÚ“),
ďalej aj ako „poskytovatelia“.
Článok II
Základné ustanovenia
(1) Pod poskytovaním údajov z ISKN podľa tohto usmernenia sa rozumie poskytovanie
aktuálnych vybraných údajov SPI a SGI v rozsahu celých katastrálnych území (ďalej len
„k.ú.“). Z SGI sa poskytujú vektorové katastrálne mapy (ďalej len „VKM“) a vektorové
mapy určeného operátu (ďalej len „VMUO“).
(2) Na poskytovanie údajov z ISKN v inom rozsahu (napr. lustrácie, vyhľadávanie, čiastočné
údaje a pod.) sa toto usmernenie nevzťahuje.
(3) Poskytovanie údajov z ISKN v rezorte úradu vykonávajú na základe zmlúv s odberateľmi
VÚGK a GKÚ.
(4) Ak je odberateľom štátna rozpočtová organizácia alebo iná organizácia oslobodená od
platenia podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov (okrem osôb uvedených v bode 5 tohto článku), údaje z ISKN sú
poskytované bezplatne. Takémuto odberateľovi poskytuje údaje z ISKN GKÚ.
(5) Ak je odberateľom obec, mesto, mestská časť Bratislavy a Košíc alebo VÚC, údaje
z ISKN v ich územnej pôsobnosti sú poskytované bezplatne, účtuje sa len manipulačný
poplatok za prípravu podľa článku IV ods. (4) tohto usmernenia. Takémuto odberateľovi
poskytuje údaje z ISKN GKÚ.
(6) Ak je odberateľom fyzická alebo právnická osoba, alebo obec, mesto, mestská časť
Bratislavy a Košíc, VÚC mimo svojej územnej pôsobnosti, za údaje z ISKN sa účtuje
cena podľa článku IV ods. (1) tohto usmernenia. Takémuto odberateľovi poskytuje údaje
z ISKN VÚGK.
Článok III
Formát poskytovaných údajov z ISKN
(1) Údaje SPI sa poskytujú podľa požiadavky odberateľa vo výmennom formáte FPU (pre
každé k.ú. sa vyhotoví jeden súbor KUxxxxxx.FPU) alebo vo formáte DBF (pre každé

k.ú. je 10 súborov YZxxxxxx.DBF). Údaje SPI sa poskytujú bez rodných čísiel (rodné
čísla sú prevedené na dátum narodenia).
(2) Údaje VKM, resp. VMUO, sa poskytujú vo výmennom formáte VGI (pre každé k.ú.
súbory KNxxxxxx*.VGI, resp. UOxxxxxx*.VGI).
Článok IV
Ceny za údaje a prípravu údajov z ISKN
(1) Cena za poskytované údaje z ISKN je rozdelená do 5 kategórií v závislosti od objemu
údajov, osobitne pre SPI (počet položiek), VKM a VMUO (veľkosť súboru v kB).
(2) Údaje SPI sú poskytované v cenových kategóriách:
•

Kategória I. – počet položiek do 100

•

Kategória II. – počet položiek 101 – 10 000

•

Kategória III. – počet položiek 10 001 – 50 000

•

Kategória IV. – počet položiek 50 001 – 100 000

•

Kategória V. – počet položiek nad 100 001

(3) Údaje SGI (VKM, VMUO) sú poskytované v cenových kategóriách:
•

Kategória I. – veľkosť súboru do 50 kB

•

Kategória II. – veľkosť súboru 51 – 1 000 kB

•

Kategória III. – veľkosť súboru 1001 – 5 000 kB

•

Kategória IV. – veľkosť súboru 5001 – 10 000 kB

•

Kategória V. – veľkosť súboru nad 10 000 kB

(4) Cena za poskytované údaje z ISKN (osobitne pre SPI, VKM a VMUO) pre konkrétne
k.ú. je zverejnená v cenníku poskytovateľa na webových stránkach poskytovateľov.
Aktualizácia cien SPI, VKM a VMUO všetkých k.ú. (v závislosti od objemu údajov
v súlade s odsekom (1) tohto článku), sa vykoná spravidla k 1. januáru kalendárneho
roka.
(5) Zoznam poskytovaných VKM a VMUO sa bude dopĺňať 1x mesačne.
(6) Manipulačný poplatok za prípravu údajov pri poskytovaní údajov z ISKN podľa článku II
ods. (5) sa stanovuje podľa Cenníka GKÚ.
Článok V
Účinnosť
Toto usmernenie nadobúda účinnosť 1.5.2014.
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