
Cenník pre údaje SPI KN poskytované systémom USPIKN  
   

1. Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave (ďalej len „VÚGK“) poskytuje prostredníctvom 

softvéru USPIKN výhradne len údaje SPI KN z celého územia SR.   
  

VÚGK neposkytuje údaje KN prostredníctvom softvéru USPIKN v inom rozsahu mimo rámca tohto 

bodu cenníka.   
  

2. Službu USPIKN poskytne VÚGK výhradne len prostredníctvom zmluvy.  
  

3. Službu USPIKN poskytne VÚGK iba tým odberateľom, ktorí budú spĺňať podmienky podľa zákona 

č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 

znení.  
  

4. Poskytovanie údajov systémom USPIKN je založené na základe poskytovania rozdielov údajov KN. 

Proces prebieha pomocou softvérových prostriedkov vyvinutých vo VÚGK. Ide o opakujúcu sa 

zmluvnú činnosť a cena je stanovená ako pravidelná mesačná platba formou konštantného paušálu. 

Keďže princíp poskytnutia údajov KN je odlišný voči bežným spôsobom poskytovania údajov KN, na 

ktoré sa vzťahuje ponukový cenník, cena služby bola odvodená kombináciou empirických postupov 

a kvalifikovaných odhadov.  

  

Mesačný paušál:  

  

01. Poskytnutie údajov SPI KN  v rozsahu celá SR v intervaloch 1x za pracovný deň systémom USPIKN: 

5.710,00 € / 1 mesiac. Pre zmluvy uzatvorené pred účinnosťou tohto cenníka platí mesačný paušál 

vo výške uvedený v týchto zmluvách. 

02. Cena mesačného paušálu sa aktualizuje vždy k 1.1 kalendárneho roka o +2,5% oproti cene 

mesačného paušálu za predchádzajúci kalendárny rok. Tento bod cenníka nadobúda účinnosť od 

1.1.2022.  

  

Prirážky a zrážky:  

  

01. V prípade použitia softvérového filtra a vydania údajov len právnických osôb sa paušál 01 znižuje 

o 20% / 1 mesiac.  

  

Poznámky:  

    

- Cena za mesačný paušál je matematicky zaokrúhlená na celé euro.  
  

- VÚGK počas kalendárneho roka poskytuje údaje SPI KN systémom USPIKN iba do dátumu 

naplnenia svojich technických kapacít.   
 

- Tento cenník nadobúda platnosť dňom jeho podpisu riaditeľom VÚGK a účinnosť od 1.9.2020. 

Dňom účinnosti tohto Cenníka sa ruší Cenník pre údaje SPI KN poskytované systémom USPIKN 

zo dňa 24.5.2018 

 

V Bratislave 20.8.2020  

  

 

 

Ing. Vladimír Raškovič   

                            riaditeľ VÚGK  

  


