
Pravidlá na určenie ceny za poskytovanie alebo sprístupňovanie 

údajov z  Informačného systému katastra nehnuteľností  

 
 

 

 

PRVÁ ČASŤ  

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 

 

Článok I 

Účel Pravidiel na určenie ceny za poskytovanie alebo sprístupňovanie údajov z ISKN 

 

(1) Účelom Pravidiel na určenie ceny za poskytovanie alebo sprístupňovanie údajov 

z informačného systému katastra nehnuteľností (ďalej len „Pravidlá“) je určenie cien a 

vzájomné zosúladenie cenníkov Výskumného ústavu geodézie a kartografie v 

Bratislave (ďalej len „VÚGK“) a Geodetického a kartografického ústavu Bratislava 

(ďalej len „GKÚ“) (ďalej spolu aj ako „Poskytovateľ“) za poskytovanie alebo 

sprístupňovanie údajov z Informačného systému katastra nehnuteľnosti (ďalej len 

„ISKN“) na základe Smernice Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 

republiky o poskytovaní a sprístupňovaní údajov z ISKN v tvare umožňujúcom 

strojové spracovanie č. SM_UGKK SR_7/2017 zo dňa 08.08.2017 (ďalej len 

„Smernica“). 

 

(2) Poskytovateľ poskytuje alebo sprístupňuje údaje z ISKN: 

a) na pamäťovom nosiči, 

b) prostredníctvom Portálu produktov a služieb, 

c) prostredníctvom elektronických služieb. 

 

(3) Postup pri poskytovaní a sprístupňovaní údajov z ISKN upravuje Smernica. 

 

 

DRUHÁ ČASŤ  

 

CENA ZA POSKYTOVANIE ALEBO SPRÍSTUPŇOVANIE ÚDAJOV Z ISKN NA 

PAMÄŤOVOM NOSIČI 

 

 

Článok II 

Jednorazová objednávka a zmluva 

 

(1) Podľa Čl. VII ods. 1 Smernice sa údaje z ISKN poskytujú alebo sprístupňujú na základe 

zmluvy. Forma zmluvy je zachovaná aj v prípade, že sa údaje z ISKN poskytujú alebo 

sprístupňujú na základe doručenia objednávky a jej prijatia podľa obchodných 

a licenčných podmienok Poskytovateľa. 

 

(2) Na účely týchto Pravidiel: 

a)  zmluva vybavená na základe objednávky podľa Čl. VII ods. 1 Smernice sa nazýva 

„jednorazová objednávka“, 
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b) zmluva, v ktorej sa zmluvné strany dohodnú na pravidelnej aktualizácií údajov 

ISKN, sa nazýva „zmluva“. 

 

(3) Zľavy poskytované podľa týchto Pravidiel nie je možné kombinovať.  

 

 

Článok III 

Cena za poskytnutie a sprístupnenie údajov z ISKN na pamäťovom nosiči 

 

(1) Cena za poskytovanie alebo sprístupňovanie údajov z ISKN je rozdelená do kategórií 

v závislosti od objemu údajov osobitne pre SPI (počet záznamov), vektorovú 

katastrálnu mapu (ďalej len „VKM“), vektorovú mapu určeného operátu (ďalej len 

„VMUO“) a pre údaje o bonitovaných pôdnoekologických jednotkách (ďalej len 

„BPEJ“) (veľkosť súboru v kB). Aktualizácia cien SPI, VKM, VMUO a BPEJ 

všetkých katastrálnych území (v závislosti od objemu údajov) sa vykoná spravidla k 1. 

januáru kalendárneho roka.  

(2) Cena údajov SPI a SGI podľa katastrálnych území (aktuálna verzia cenníka je 

dostupná na webovom sídle  GKÚ (ďalej len „štandardný cenník“). 

a) Údaje z SPI sú poskytované alebo sprístupňované v týchto cenových kategóriách 

 

1. Kategória I. – počet záznamov do 100, 

2. Kategória II. – počet záznamov 101 – 10 000, 

3. Kategória III. – počet záznamov 10 001 – 50 000, 

4. Kategória IV. – počet záznamov 50 001 – 100 000, 

5. Kategória V. – počet záznamov nad 100 000, 

 

b) Údaje z SGI  (VKM, VMUO, BPEJ) sú poskytované alebo sprístupňované v týchto 

cenových kategóriách 

 

1. Kategória I. – veľkosť súboru do 50 kB, 

2. Kategória II. – veľkosť súboru 51 – 1 000 kB, 

3. Kategória III. – veľkosť súboru 1 001 – 5 000 kB, 

4. Kategória IV. – veľkosť súboru 5 001 – 10 000 kB, 

5. Kategória V. – veľkosť súboru nad 10 000 kB. 

 

 

Článok IV 

Údaje poskytované na základe jednorazovej objednávky 

 

(1) V prípade jednorazových objednávok budú objednávateľovi údaje z ISKN poskytnuté 

za cenu podľa štandardného cenníka. 

(2) Ceny určené podľa odseku 1 tohto článku sa znižujú o 50% pre každé ďalšie 

poskytnutie údajov z ISKN odberateľovi, ak budú odberateľom objednané v rovnakom 

územnom rozsahu, v rovnakom formáte a na ten istý účel ako pôvodne poskytnuté 

údaje z ISKN. Lehota medzi poskytnutím údajov a nasledujúcim objednaním údajov 

nemôže byť viac ako 12 mesiacov, pričom lehota začína plynúť prvým dňom 

nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom boli údaje poskytnuté odberateľovi. 
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Každým novým poskytnutím údajov z ISKN začína plynúť lehota podľa 

predchádzajúcej vety.  

 

(3) Zľavu podľa odseku 2 tohto článku môže poskytnúť odberateľovi VÚGK alebo GKÚ, 

bez ohľadu na to, ktorý Poskytovateľ poskytol údaje z ISKN prvý krát v prípade ak 

odberateľ uvedie v objednávke číslo objednávky, na základe ktorej mu boli poskytnuté 

údaje z ISKN podľa odseku 2 tohto článku. 

 

 

Článok V 

Údaje poskytované na základe zmluvy 

(1) Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, spravidla na obdobie jedného roka. 

V odôvodnených prípadoch sa môžu zmluvné strany dohodnúť na inej dobe trvania 

zmluvy. 

(2) V prípade uzatvorenia zmluvy odberateľ uvedie:  

- presný rozsah požadovaných údajov z ISKN,  

- požadovaný počet aktualizácií údajov z ISKN s dátumami, ku ktorým majú byť 

aktualizované údaje z ISKN poskytnuté. 

(3) Cena za údaje sa v prípade uzatvorenia zmluvy ustanoví nasledujúcim spôsobom:  

a) určí sa cena údajov z ISKN podľa štandardného cenníka,  

b) táto cena sa následne násobí požadovaným počtom aktualizácií,  

c) v závislosti od ceny za celkovú cenu údajov z ISKN bude konečná cena znížená 

o zľavu: 

1. 65% pri celkovej cene nad 300 001 € 

2. 55% pri celkovej cene od 200 001 € do 300 000 € 

3. 50% pri celkovej cene od 150 001 do 200 000 € 

4. 45% pri celkovej cene od 100 001 do 150 000 € 

5. 40% pri celkovej cene od 50 001 do 100 000 € 

6. 35% pri celkovej cene od 25 000 do 50 000 € 

 

(4) V zmluve sa určí, na základe akých podmienok uhradí odberateľ konečnú cenu za 

údaje z ISKN. 

 

TRETIA ČASŤ  

POSKYTNUTIE ALEBO SPRÍSTUPNENIE ÚDAJOV Z ISKN 

PROSTREDNÍCTVOM ELEKTRONICKÝCH SLUŽIEB 

 

Článok VI 

Cena za poskytnutie alebo sprístupnenie údajov z ISKN prostredníctvom elektronických 

služieb 

 

(1) Celková cena za poskytnutie vybraných údajov z ISKN prostredníctvom 

elektronických služieb je rozdelená na: 

a) za poskytnutie elektronických služieb,  

b) za poskytnutie vybraných údajov z ISKN elektronickým spôsobom prostredníctvom 

elektronických služieb. 
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(2) Elektronické služby sa poskytujú za cenu: 

Por. 

číslo 
Elektronická služba 

Cena za 

rok 

v eurách 

(€) 

1. 
Poskytnutie metaúdajov o súbore geodetických informácií z KN podľa 

vyhľadávacích kritérií 
0,00 

2. 
Poskytnutie priestorovej informácie zo súboru geodetických informácií 

z KN* 
3000,00 

3. 
Poskytnutie informácie z KN o vlastníkoch a iných oprávnených 

osobách 
600,00 

4. Poskytnutie informácie z KN o nehnuteľnostiach 600,00 

5. Poskytnutie informácie z KN o právach k nehnuteľnostiam 600,00 

6. Poskytnutie informácie z KN o registri územno-technických jednotiek 120,00 

7. Poskytnutie informácie z KN o číselníkoch 120,00 

8. Poskytnutie výpisu z listu vlastníctva z KN 3000,00 

9. Poskytnutie informácie z KN o súpise parciel registra C a E 3000,00 

10. Poskytnutie informácie z KN o súpise stavieb 600,00 

11. Poskytnutie informácie z KN o súpise vlastníkov 1800,00 

12. Poskytnutie informácie z KN o súpise správcov 600,00 

13. Poskytnutie informácie z KN o súpise nájomcov 360,00 

14. Poskytnutie informácie z KN o súpise iných oprávnených osôb 240,00 

* cena služby je pre rozhranie WFS; služba s rozhraním WMS a WMTS sa poskytuje 

bezodplatne. 

 

Za vybrané údaje z ISKN poskytnuté elektronickým spôsobom prostredníctvom 

elektronických služieb sa vyberie cena vo výške 1 % z  ceny vybraných údajov podľa cenníka 

Poskytovateľa v závislosti od objemu vybraných údajov za každý (aj začatý) mesiac platnosti 

zmluvy. Objem vybraných údajov sa stanoví podľa územnej a agendovej pôsobnosti 

odberateľa. 

 

 

Článok VII 

 

FILTROVANIE ÚDAJOV Z ISKN NA ZÁKLADE OSOBITNÝCH POŽIADAVIEK 

ODBERATEĽA 

 

(1) Poskytovateľ a odberateľ sa môžu dohodnúť na filtrácii údajov ISKN. Požiadavky 

a podmienky filtrácie údajov z ISKN dáva odberateľ. Podmienky filtrácie musia byť 

pred podpisom zmluvy schválené Poskytovateľom, ktorý posúdi, či je požadovaná 

filtrácia realizovateľná. Filtrácia údajov z ISKN môže byť poskytnutá pri všetkých 

zmluvách podľa týchto Pravidiel. 

(2) Výsledná cena za filtrované údaje z ISKN bude vychádzať z neupravenej štandardnej 

ceny podľa cenníka za údaje z ISKN pre celé obdobie účinnosti zmluvy, ktorá bude 

upravená koeficientom. Pre každý zmluvný vzťah bude koeficient určený na základe 

rozsahu filtračných podmienok a celkového objemu odfiltrovaných údajov z ISKN.   
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ŠTVRTÁ ČASŤ 

ÚČINNOSŤ 

 

Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť dňom podpisu. 

 

 

           Ing. Mária Frindrichová v. r. 

                 predsedníčka 

 

V Bratislave 09.02.2018 


