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SPRÁVA 

 

k návrhu záverečného účtu 

Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

za rok 2017 
 

 

 

 

1. Správa o hospodárení kapitoly 
 

1.1. Súhrnná charakteristika kapitoly a jej hospodárenia v roku 2017 

 

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len „ÚGKK SR“, 

alebo „úrad“) ako ústredný orgán štátnej správy pre geodéziu, kartografiu a kataster 

nehnuteľností vykonáva svoju činnosť v súlade so zákonom č. 575/2001 Z. z. o organizácii 

činností vlády a organizácií ústrednej štátnej správy. V súlade so zákonom č. 180/2013 Z. z. 

riadi okresné úrady, katastrálne odbory v sídle okresov (ďalej „OÚ KO“),  ďalej riadi 

rozpočtovú organizáciu s celoslovenskou pôsobnosťou - Geodetický a kartografický ústav 

Bratislava (ďalej len „GKÚ“) a príspevkovú organizáciu – Výskumný ústav geodézie a 

kartografie v Bratislave (ďalej len „VÚGK“). 

 

1.1.1. Charakteristika činnosti kapitoly 

 

Podstatná časť činnosti rezortu je nevýrobného charakteru a slúži predovšetkým pre 

potreby orgánov štátnej správy, podnikateľskej sféry, obyvateľstva, vedy a výskumu. 

Nosnými činnosťami v roku 2017 boli najmä : 

 spravovanie a  aktualizácia katastrálneho operátu, 

 kontrola, preberanie a zápis „Registrov obnovenej evidencie pozemkov“ (ďalej len 

„ROEP“), zápis JPÚ a PPÚ, 

 skvalitňovanie tvorby a aktualizácie vektorových máp a preberania číselných 

výsledkov do nečíselných máp, 

 stotožňovanie papierových listov vlastníctva s databázou, 

 rozšírenie a aktualizácia rezortných aplikácií a softvérov, slúžiacich hlavne na 

vykonávanie a preberanie výsledkov geodetických činnosti do katastra nehnuteľností, 

 poskytovanie výpisov z listov vlastníctva prostredníctvom IOM Slovenskej pošty, 

 analýza osobitnej evidencie katastrálneho operátu - registra "líniových stavieb, 
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 prepojenie služieb katastra a Centrálnej ohlasovne trvalého pobytu",  

 spravovanie portálov ESKN15, MAPKA (od 30.6.2017 nahradený Mapovým klientom 

ZBGIS) a "CICA" (Cadastral Information Correctly Applied) na poskytovanie údajov 

z katastra nehnuteľností,  

 spravovanie Geoportálu, 

 údržba, modernizácia a rozvoj geodetických základov – poskytovanie referenčných 

údajov v záväzných geodetických systémoch, 

 aktualizácia základnej bázy údajov pre geografické informačné systémy,                                                            

 digitálna kartografia a Edičný plán ÚGKK SR, 

 spravovanie informačného systému geodézie, kartografie a katastra, 

 projekt v rámci „Operačného programu Informatizácia spoločnosti“ (OPIS), a to 

ESKN, 

 zabezpečenie udržateľnosti ukončeného OPIS projektu ZBGIS a ďalší rozvoj jeho 

výsledkov, 

 tvorba a publikovanie ortofotomozaiky, 

 zabezpečenie leteckého laserového skenovania SR a digitálneho modelu reliéfu, 

 štandardizácia geografických názvov nesídelných objektov, 

 medzinárodná spolupráca, 

 správa Ústredného archívu geodézie a kartografie, 

 výskumné úlohy. 

 

Hodnotenie plnenia jednotlivých úloh vychádza zo „Správ o plnení úloh na úseku 

geodézie a kartografie za rok 2017“, spracovaných organizáciami rezortu a zo štatistických 

zisťovaní úradu. Hodnovernosť údajov je overená katastrálnou inšpekciou, ktorou ÚGKK SR 

vykonáva štátny dozor nad úrovňou spravovania aktualizácie a obnovy katastra, ako aj nad 

úrovňou zabezpečovania úloh súvisiacich s katastrom a tiež dohľad nad dodržiavaním 

právnych predpisov, technických noriem a technických predpisov pri kontrole  fyzických  

a právnických osôb vykonávajúcich geodetické a kartografické činnosti, ktoré sa preberajú do 

štátnej dokumentácie. Katastrálna inšpekcia dohliada aj nad dodržiavaním zákona o geodézii 

a kartografii. 

 

Okresné úrady, katastrálne odbory    

 Ťažiskovou úlohou okresných úradov, katastrálnych odborov v roku 2017 bolo 

vkladové konanie o právach k nehnuteľnostiam a zápis verejných listín a iných listín 

záznamom do katastra nehnuteľností. V roku 2017 sa vykonal zápis 429 025 verejných listín 

a iných listín záznamom a bolo skončených 333 314 vkladových konaní o návrhu na vklad do 

katastra nehnuteľností.  

V niektorých prípadoch je k spísaniu verejných listín a zmlúv potrebný geometrický 

plán. V sledovanom období bolo úradne overených 70 477 geometrických plánov.  

Ďalej vykonávali preberanie, schvaľovanie a zapisovanie schválených ROEP do 

katastra nehnuteľností. V roku 2017 OÚ KO ukončili  ROEP v 2 katastrálnych územiach, do 

31.12.2017 boli z celkového počtu 2 324 ROEP ukončené  registre v 2 314 katastrálnych 

územiach a v štádiu rozpracovanosti je posledných 10 registrov. Na úseku preberania 

a zápisov projektov pozemkových úprav zapísali OÚ KO do katastra v roku 2017 celkovo 33 

projektov pozemkových úprav,  z toho 17 jednoduchých projektov pozemkových úprav v 17 

katastrálnych územiach. Spolu bolo k 31.12.2017 do katastra nehnuteľností zapísaných 497 

projektov pozemkových úprav, z toho 91 jednoduchých pozemkových úprav v 82 

katastrálnych územiach.  
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Rezort geodézie, kartografie a katastra od roku 2015 má súvislé pokrytie celého 

Slovenska VKM vo všetkých 3 542 katastrálnych územiach. Pokrytie celého územia 

Slovenska vektorovými katastrálnymi mapami výrazne zvýšilo komfort v poskytovaní 

elektronických služieb katastra. V sledovanom období pri aktualizácii VKM bolo 

premietnutých 67 238 geometrických plánov (GP). Dopyt verejnosti hlavne po údajoch 

z katastra nehnuteľností, vyústil 30.6.2017 do spustenia testovacej prevádzky novej webovej 

aplikácie Mapový klient ZBGIS
®
, ktorá vznikla v rámci rozvoja výsledkov projektu OPIS 

ESKN – ZBGIS vnútrorezortnou integráciou systémov ZBGIS
®

 a ESKN (Elektronické služby 

katastra nehnuteľností). Mapový klient ZBGIS
®
 je integrovaný aj na register adries.  

V Slovenskej republike je 3 532 katastrálnych území, pre ktoré sú spracovávané 

vektorové mapy určeného operátu (VMUO). V sledovanom období bolo vyhlásených 86 

VMUO a ku koncu sledovaného obdobia spolu je vyhlásených 3 499 VMUO, čo predstavuje 

pokrytie 98,78% katastrálnych území, v ktorých majú byť vyhlásené VMUO.   

Na základe Kontraktu medzi ÚGKK SR a GKÚ v 9 katastrálnych územiach bola 

vykonávaná obnova katastrálneho operátu novým mapovaním a po ukončení budú vyhlásené 

nové operáty katastra nehnuteľností. V roku 2017 už bola vyhlásená platnosť nových - 

obnovených operátov katastra nehnuteľnosti v 3 katastrálnych územiach, ktoré nahrádzajú 

doterajšie operáty.  

K štandardným zákonným úlohám katastrálnych odborov patrí najmä poskytovanie 

údajov z katastra nehnuteľností; oprava chýb v katastrálnom operáte; vyhotovovanie 

identifikácií parciel pre fyzické osoby, právnické osoby a notárov, ako súdnych komisárov pri 

dedičských konaniach. 

Od účinnosti usmernenia, ktorým sa ustanovil postup pri stotožňovaní originálov 

listov vlastníctva s listami vlastníctva zostavenými z databázy Informačného systému katastra 

nehnuteľností, túto úlohu vykonávajú katastrálne odbory. Jej cieľom je vytvoriť podmienky 

pre elektronické poskytovanie výpisov z LV použiteľných na právne úkony pre iné 

informačné systémy a pre jednotlivých používateľov údajov o právach k nehnuteľnostiam.    

Z celkového počtu cca 4,4 mil. LV sa týždenne popri bežnej agende darí stotožniť cca 7 500 

LV, a to aj bez investovania ďalších prostriedkov a ľudských kapacít. V roku 2017 bolo 

stotožnených 387 529 LV, pričom v 688  katastrálnych územiach bol ukončený proces 

stotožňovania v plnom rozsahu. Celkom je stotožnených cca 48 % LV z celkového počtu 

založených LV v rámci SR, čo predstavuje 2 116 181 LV. 

 

Geodetický a kartografický ústav 

GKÚ vykonával v roku 2017 v súlade s Hlavnými smermi rozvoja na úseku geodézie, 

kartografie a katastra na roky 2016 - 2020 práce v základnom polohovom, výškovom a 

tiažovom bodovom poli, ktorých cieľom je garantovať, spresňovať a verejnosti poskytovať 

prostredníctvom aktívnych a pasívnych geodetických základov (GZ) referenčné údaje 

v záväzných geodetických systémoch. V priebehu roka boli vykonané rekognoskačné práce 

na 2 284 bodoch, údržba bola vykonaná na 1 044 bodoch GZ. Určenie ETRS89 súradníc 

metódou RTK prostredníctvom služby SKPOS
®

 bolo vykonané na vybraných 195 bodoch 

GZ. V rámci komplexného riešenia výškových geodetických základov bolo vykonané určenia 

polohy bodov štátnej nivelačnej siete pomocou vrstiev VKM a ZBGIS
®
 v počte 2 934 bodov 

štátnej gravimetrickej siete a 902 bodov z odbočných ťahov týkajúcich sa pripojenia SKPOS
®

 

a SGRN.  
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Prioritne bola plne zabezpečovaná činnosť aktívnych geodetických základov - Slovenskej 

priestorovej observačnej služby – SKPOS
®
. So zreteľom na význam kvalitného získavania 

referenčných priestorových údajov prostredníctvom SKPOS
®
 bola používateľom permanentne 

dostupná služba Monitoring kvality poskytovania služieb SKPOS
®
. K 31.12.2017 bolo 

zaregistrovaných 1 432 prístupov na SKPOS
®

, pričom sa ukazuje zvýšený záujem aj 

negeodetických používateľov (pôdohospodárstvo, lesníctvo, stavebníctvo a pod.).  

  

Na základe zmluvy s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky vykonával GKÚ 

práce na štátnych hraniciach. V roku 2017 sa vykonávali terénne práce na úseku slovensko-

poľskej štátnej hranice, a to celkovo na 400 hraničných znakoch. Na slovensko-maďarskej 

štátnej hranici sa terénne práce vykonali na všetkých 1 121 hraničných znakoch. Na 

slovensko-českej štátnej hranici  vykonal GKÚ všetky plánované práce. Bol urobený výber 

bodov štátnej trigonometrickej siete a štátnej priestorovej siete v blízkosti hranice so 

súradnicami v stereografickom zobrazení a vykonané GNSS merania na vybraných bodoch, 

ktoré boli doplnené o nové body štátnej trigonometrickej siete - zhustenie výberu. 

 

V rámci udržateľnosti projektu OPIS - ZBGIS
®

  bola zabezpečovaná nielen podpora 

výsledkov projektu ZBGIS
®
, ale aj ďalší rozvoj ZBGIS

®
. V priebehu roka 2017 GKÚ vykonal 

fotogrametrickú aktualizáciu priestorových údajov a ich následnú topologickú a obsahovú 

kontrolu v rozsahu 4 500 km
2
.  

 

V rámci tvorby ortofotomozaiky GKÚ zabezpečil v spolupráci s Národným lesníckym 

centrom letecké meračské snímkovanie v rozsahu 17 000 km
2
 na západnom Slovensku. GKÚ 

spracoval ortofotomozaiku v rozsahu 11 510 km
2
 a NLC v rozsahu 5 490 km 

2
. Bola vykonaná 

zrýchlená aktualizácia vybraných tried objektov (budova, cesta) za účelom spresnenia 

digitálneho modelu reliéfu, ktorý bude použitý pre produkciu ortofotomozaiky v rozsahu 4 890 

km 
2
.  

 

V rámci prípravy projektu tvorby digitálneho modelu reliéfu z leteckého laserového 

skenovania GKÚ spolupracoval s ÚGKK SR na príprave súťažných podkladov na verejné 

obstarávanie DMR ako aj na dvoch opätovných otvoreniach súťaže. Zazmluvnených bolo 12 

lokalít. Problematiku bližšie popisujeme v časti 1.3.1.2. Kapitálové výdavky (viazanie).   

 

Miestne prešetrovanie vybraných tried objektov z celoplošnej aktualizácie vykonal 

v rozsahu 1 499 km
2
. Po aktualizácii údajov a kartografie GKÚ zabezpečil vypublikovanie 

zobrazovacích služieb, po aktualizácii údajov a kartografie vytvoril nové podkladové služby pre 

potreby rezortu (mapový klient a obchodný modul), a tiež aktualizoval a publikoval služby pre 

potreby INSPIRE. Údaje ZBGIS
®
 sú poskytované prostredníctvom webových služieb na 

Geoportáli ÚGKK SR ako mapové podklady v rôznych kartografických mierkach. V rámci 

úlohy štandardizácia geografického názvoslovia sa pokračovalo v zosúlaďovaní názvov 

z katastrálnych máp a z lesníckych máp s databázou štandardizovaných názvov geografických 

objektov, čo umožní podstatne skvalitniť vyhľadávanie podľa názvu na mapových portáloch. 

 

V rámci projektu OPIS GKÚ poskytoval technickú podporu infraštruktúre 

ZBGIS
®
, portálu „MAPKA“ (nahradený 30.6.2017 aplikáciou „Mapový klient“) a portálu 

„ESKN“.  

         

Prostredníctvom katastrálneho portálu (KaPor) je naplňovaná  verejnosť operátu katastra 

nehnuteľnosti ako jedna z jeho základných funkcií. GKÚ vykonával denne aktualizáciu 

centrálnej databázy súboru popisných informácií katastra nehnuteľností a  v týždenných 
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intervaloch súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností , z ktorej sú zverejňované 

údaje na katastrálnom portáli.  

 

Činnosť Ústredného archívu geodézie a kartografie spočívala v ochrane archívneho 

fondu, v sprístupňovaní archiválií, v prijímaní nových výtlačkov kartografických diel. 

V priebehu roka 2017 boli poskytnuté informácie z archívnej dokumentácie 206 zákazníkom, 

zaevidovaných bolo 1 083 dodaných povinných výtlačkov kartografických diel. Pre 

záujemcov boli vyhotovené kópie archiválií a na ďalšie spracovanie (skenovanie) bolo 

zapožičaných 7 2016 ML. Spracovávali a kompletizovali sa rastrové súbory archívnych máp. 

Súčasne bola dopĺňaná i metaúdajová databáza pre ŠMO5 a pre písomné operáty k pôvodným 

katastrálnym mapám.  

 

GKÚ v roku 2017 v oblasti GIS spolupracoval na viacerých medzinárodných 

projektoch. V rámci rozvoja ZBGIS
®

 GKÚ riešil implementáciu platných nariadení EÚ na 

implementáciu INSPIRE a aplikovanie zmien implementácii a plnenie povinností 

(ROADMAP). Pokračovalo sa s  harmonizáciou údajov ZBGIS
®
 s Českou republikou. 

 

    GKÚ ako rozpočtová organizácia vyčleňuje  časť svojich kapacít na také činnosti, 

ktoré vyplývajú z jeho štatútu a z ktorých plynú príjmy do štátneho rozpočtu. Ide 

predovšetkým o poskytovanie informácií zo štátnej dokumentácie, službu SKPOS
®
, predaj 

výtlačkov mapových diel, skenovanie katastrálnych máp alebo vyhotovenie ich kópií a  

údajov z katastra nehnuteľností pre potreby rezortných a ostatných štátnych organizácií 

a subjektov oslobodených od poplatkov v zmysle platnej legislatívy.  

 

GKÚ  mal príjmy z vlastnej činnosti vo výške 119 624 € a  bezplatne poskytoval údaje 

a dáta štátu resp. jeho orgánom v hodnote cca 58 483 894 €.  

 

Pri nakladaní s verejnými prostriedkami sa v plnej miere brali do úvahy schválené 

priority rezortu s dôrazom na efektívnosť a optimalizáciu finančnej náročnosti. 

 

Výskumný ústav geodézie a kartografie 

Predmetom činnosti VÚGK bolo poskytovanie služieb, ktoré vychádzali z potreby 

tvorby podkladov pre plnenie úloh ÚGKK SR ako ústredného orgánu štátnej správy na úseku 

geodézie, kartografie a katastra vyplývajúcich z platnej legislatívy, medzinárodných dohôd, 

uznesení NR SR, uznesení vlády SR a porád vedenia ÚGKK SR, ako i úloh a činností 

vyplývajúcich VÚGK z dlhodobého poverenia v zmysle zriaďovacej listiny, Štatútu a iných 

organizačno-právnych dokumentov. 

VÚGK vyvíjal svoju činnosť v oblastiach: 

 kataster nehnuteľností, 

 digitálna kartografia a ZB GIS, INSPIRE, 

 riešenie vybraných úloh pre projekt ESKN,  

 budovanie technologickej infraštruktúry rezortu ÚGKK SR, 

 školiaca a vzdelávacia činnosť, 

 obchodný modul. 

 

Činnosť je zameraná predovšetkým na potreby rezortu ÚGKK SR a rezortných 

organizácií, budovanie informačných systémov v oblasti geodézie, kartografie a katastra 

nehnuteľností. V roku 2017 na plnenie cieľov bolo realizovaných 9 výskumných úloh. 
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1.1.1.1. Medzinárodná spolupráca 

 

Orientácia medzinárodnej spolupráce rezortu geodézie, kartografie a katastra je 

ovplyvnená predovšetkým členstvom v Európskej únii (ďalej len „EÚ“) a orientáciou 

zahraničnej politiky Slovenskej republiky.  

 
1.1.1.2.  Stretnutia predsedníčky úradu so zahraničnými partnermi 

 

V roku 2017 ÚGKK SR pokračoval v intenzívnej medzinárodnej spolupráci. Dôraz sa 

kládol na bilaterálne rokovania so susednými štátmi. 

V dňoch 17.-19.5.2017 sa v Rakúsku konalo každoročné, už 34. stretnutie 

spoločenstva predstaviteľov geodeticko-kartograficko-katastrálnych služieb regiónu strednej 

Európy. Jedná sa o odborné rokovanie geodetických a katastrálnych úradov krajín bývalej 

Rakúsko-Uhorskej monarchie: Rakúska, Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Chorvátska, 

Slovinska, Južného Tirolska a Trentina. Pojednávalo sa hlavne o dôležitosti tradícií a spôsobe 

zavádzania inovácií do prostredia katastra nehnuteľností. 

V dňoch 1.-3.10.2017 sa vo Viedni konalo valné zhromaždenie EuroGeographics. 

Valného zhromaždenia sa zúčastnilo viac ako 122 delegátov zo 42 krajín. Diskutovalo sa o 

nových prevratných technológiách, ktoré v krátkej dobe veľmi zasiahnu do pokojných vôd,    

v ktorých sa NMCA pohybujú. Súčasná doba prináša nové technológie, ako napr. blockchain, 

autonómne a prepojené autá, internet vecí, digitálne platformy, „smart“ mestá, drony, umelú 

inteligenciu, virtuálnu realitu, rozhrania API a pod. V máji 2018 začne byť v krajinách 

Európskej únie účinné nové všeobecné nariadenie o ochrane údajov. Očakáva sa, že pod 

tlakom nových technológii sa budú meniť organizačné štruktúry NMCA, budú vznikať nové 

produkty a služby. Ďalšími podnetmi do diskusie boli témy ako rola NMCA v digitálnej 

ekonomike, pri podpore inovácií a udržateľnom rozvoji.  

Dňa 4.10.2017 sa predsedníčka ÚGKK SR zúčastnila podujatia konaného vo Viedni 

pri príležitosti 200. výročia vydania patentu cisára Františka I. o pozemkovej dani, čím bol 

založený základný kameň pre vznik katastra v Rakúsku a v krajinách bývalej rakúsko-

uhorskej monarchie. 

V termíne 30.11.-1.12.2017 sa stretla predsedníčka ÚGKK SR s predsedom ČÚZK 

v Bratislave. Hlavnými témami boli najzásadnejšie zmeny, ku ktorým došlo v rezorte 

geodézie, kartografie a katastra v roku 2017. Jednou z takýchto zmien je napr. reforma 

civilného procesu, v rámci ktorej došlo k presunu kompetencie rozhodovať o odvolaniach 

proti rozhodnutiam o zamietnutí návrhu na vklad z krajských súdov na ÚGKK SR. 

 
1.1.1.3. Zahraničné pracovné cesty zamestnancov ÚGKK SR 

Na zabezpečenie úloh medzinárodnej spolupráce, ako aj úloh vyplývajúcich z členstva 

v EÚ a profesijných združeniach sa zamestnanci rezortu ÚGKK SR v roku 2017 zúčastnili 

zahraničných pracovných ciest (ďalej len „ZPC“) podľa schváleného Rámcového plánu ZPC 

rezortu ÚGKK SR na rok 2017 a podľa štvrťročných Operatívnych plánov ZPC rezortu 

ÚGKK SR. Pri výbere podujatí sa prihliadalo na efektívnosť a hospodárne vynakladanie 

rozpočtových prostriedkov v rámci rozpočtu kapitoly ÚGKK SR na rok 2017. Väčšina ciest 

sa uskutočnila do Českej republiky, potom nasledovalo Rakúsko a Nemecko. Ďalším 

kritériom na realizovanie ZPC bolo využitie získaných poznatkov pre rozvoj geodézie, 

geoinformatiky, INSPIRE a katastra nehnuteľností. Do plánov ZPC sa zaraďovali akcie 

vyplývajúce z členstva v jednotlivých medzinárodných organizáciách, z povinností 
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vyplývajúcich z implementácie smernice INSPIRE, z koncepčných zámerov rezortu ÚGKK 

SR a dôraz bol kladený na aktívnu účasť vyslaných zamestnancov.  

Poznatky získané zo ZPC boli implementované v rámci rezortu prostredníctvom 

príslušných odborov ÚGKK SR a organizácií rezortu ÚGKK SR. Správy zo ZPC boli 

predkladané sekretariátu predsedníčky úradu a zverejňované v rámci intranetu. Poznatky zo 

ZPC účastníci využili vo svojej činnosti.  

Úlohy medzinárodnej spolupráce považujeme za mimoriadne dôležité. Úlohy 

medzinárodného charakteru z oblasti prepájania geodetických základov Slovenska so 

susednými štátmi, harmonizácie údajov geografických databáz na štátnych hraniciach, tvorby 

európskych topografických databáz a metaúdajov, geodetické práce na štátnych hraniciach, 

úlohy vyplývajúce z projektov EuroGeographics a poznatkov na úseku katastra nehnuteľností 

potvrdzujú nenahraditeľnú úlohu výmeny odborných skúseností geodetických, 

kartografických a katastrálnych autorít z krajín na rôznych stupňoch ekonomického vývoja.  

 
1.1.1.4.   Európska únia 

Európska únia má za cieľ vybudovať európsku infraštruktúru pre priestorové 

informácie v zmysle Smernice 2007/2/ES (INSPIRE). Implementácia INSPIRE sa výrazne 

dotýka aj rezortu ÚGKK SR, pretože tento rezort má zákonnú povinnosť spravovať 

lokalizačné systémy, kataster nehnuteľností, referenčné údaje pre geografické informačné 

systémy, t. j. všetky témy, ktoré tvoria jadro priestorových informácií pre INSPIRE. 

Transpozícia smernice bola premietnutá do nášho legislatívneho poriadku. V súlade so 

Smernicou a prijatým zákonom o národnej infraštruktúre priestorových informácií rezort 

ÚGKK SR ich implementuje v praxi, pričom sa ďalej riadi Nariadeniami, ktorými sa 

vykonáva táto smernica.  

Od roku 2008 sa ÚGKK SR aktívne podieľa na aktivitách Stáleho výboru pre kataster 

v EÚ (Permanent Committee on Cadastre - PCC), asociácie katastrálnych inštitúcií členských 

štátov EÚ. Jej cieľom je vytvárať vhodný priestor na prezentáciu aktivít EÚ a členských 

štátov týkajúcich sa katastra a registrácie práv k nehnuteľnostiam a na ich základe rozvíjať 

stratégie, navrhovať spoločné iniciatívy s cieľom dosiahnuť lepšiu koordináciu v rámci 

európskych katastrálnych systémov a ich užívateľov. PCC nemá stále vedenie, ale 

predsedníctvo vykonáva vždy tá krajina, ktorá práve predsedá Rade Európskej únie. V roku 

2017 sa konali dve stretnutia – Malta a Estónsko. Na Malte išlo o spojenú konferenciu 

organizácií PCC a EULIS. V Estónsku sa stretli iba zástupcovia PCC. Cieľom bolo 

prerokovanie otázok týkajúcich sa katastra nehnuteľností a geodetických aktivít. Riešila sa 

problematika systému evidovania inžinierskych sietí, priestorovým informáciám a 3D 

modelom krajiny.  

Zástupcovia ÚGKK SR sa takisto zúčastnili konferencie „Spoločná vízia 2017“, ktorá 

bola spoločným stretnutím vybraných zástupcov odborných združení CLGE, ELRA, FIG, 

PCC, UNECE WPLA a EuroGeographics.  

ÚGKK SR sa aktívne zúčastňuje na aktivitách EUREF (podkomisia Medzinárodnej 

geodetickej asociácie  pre definovanie referenčných systémov pre Európu), ktorá zabezpečuje 

jednotné európske referenčné systémy pre harmonizáciu priestorových údajov v Európe. 

ÚGKK SR je členom iniciatívy EUPOS (European Position Determination System), 

ktorej cieľom je vybudovanie unifikovanej pozemnej infraštruktúry na určovanie polohy 

v reálnom čase využitím globálnych navigačných satelitných systémov v jednotnom 

európskom súradnicovom systéme. V dňoch 21.-22.11.2017 sa konalo v Bratislave                
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4. stretnutie rady a technikov organizácie EUPOS, ktorého organizátorom bolo GKÚ 

Bratislava. 

ÚGKK SR je od roku 1999 zapojený do činnosti Európskeho výboru pre normalizáciu 

v rámci technickej komisie 287 (CEN/TC 287) a do činnosti Medzinárodnej organizácie pre 

normalizáciu v rámci technickej komisie 211 (ISO/TC211), ktoré sa zaoberajú oblasťou 

geografických informácií. Účasť rezortu sa realizuje formou činnosti národného spracovateľa 

technickej komisie CEN/TC 287 na základe zmluvy so Slovenským ústavom technickej 

normalizácie uzatvorenej v roku 2009. Dňom 1. januára 2014 prešlo vecné a finančné 

vymedzenie majetku vrátane súvisiacich práv a záväzkov príspevkovej organizácie Slovenský 

ústav technickej normalizácie v celom rozsahu na zriaďovateľa - Úrad pre normalizáciu, 

metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR). Úloha národného spracovateľa 

spočíva v plánovaní činnosti TC na príslušný rok, rozosielaní materiálov na pripomienkové 

konanie a na hlasovanie, zosumarizovaní pripomienok, zasielaní výsledného sumárneho 

stanoviska ÚNMS SR, ktorý je zároveň národným normalizačným orgánom SR,                     

v informovaní Technickej komisie 89 Geodézia a kartografia o aktivitách na úseku 

medzinárodnej technickej normalizácie a vo vyhotovovaní správ za príslušný rok, ktoré sa 

predkladajú na ÚNMS SR.  

Úrad spolupracuje so všetkými susednými štátmi v oblasti prepojenia geodetických 

základov, mapových diel, dokumentácie priebehu štátnych hraníc, ako aj vzájomnej 

informovanosti o smeroch rozvoja príslušných inštitúcií. 

 
1.1.1.5.   Medzinárodné organizácie 

1.1.1.5.1. EuroGeographics 

Z profesijného hľadiska je pre ÚGKK SR dôležitým členstvo v spoločenstve 

EuroGeographics, ktoré združuje 63 národných geodeticko-kartografických a katastrálnych 

autorít 46 európskych krajín. Hlavnou úlohou spoločenstva je podporovať výmenu 

geografických informácií, vrátane informácií topografického mapovania, medzi príslušnými 

národnými inštitúciami v Európe, ako aj medzi Európou a ostatnými krajinami sveta, vytvárať 

tak vhodné podklady pre politiky EÚ a formulovať strategické zámery rozvoja geodézie, 

kartografie a katastra. Spolupráca spočíva v angažovaní sa v európskej legislatívnej a 

administratívnej politike a v organizácii informačných služieb predovšetkým cez Internet. 

Spolupráca sa realizuje prostredníctvom činností odborných pracovných skupín a 

v uskutočňovaní zámerov v medzinárodných projektoch. EuroGeographics zastrešuje projekt 

European Location Services (ELS). ELS predstavuje jednotný prístupový bod pre 

používateľov cezhraničných harmonizovaných, celoeurópskych, autoritatívnych 

geopriestorových informácií a služieb z národných mapovacích autorít. Pozadie a rámec pre 

ELS platformu tvorí smernica INSPIRE so svojimi technickými, administratívnymi a 

právnymi požiadavkami.  

Ako člen asociácie rezort aj v roku 2017 poskytoval aktualizované údaje do 

spoločných produktov, ktorými sú harmonizované súbory údajov: 

 EuroGlobalMap (EGM) - mierka 1:1 mil., 

 EuroregionalMap (ERM) - mierka 1:250 tis., 

 EuroBoundaryMap (EBM) - administratívne hranice v mierke 1:100 tis., 

 EuroDEM - výškový model terénu, 

 State Boundaries of Europe (SBE) - právne odsúhlasený stav štátnych hraníc. 
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Odberateľmi týchto produktov sú predovšetkým inštitúcie EÚ. Údaje sa poskytujú za 

odplatu, okrem produktu EGM, ktorý je voľne dostupný. Príjem z predaja týchto produktov 

v roku 2016 bol pripísaný na účet ÚGKK SR v roku 2017 v sume 2 192 €. 

Účasť ÚGKK SR na všetkých projektoch bola financovaná zo štátneho rozpočtu. Za 

členstvo v EuroGeographics bol v roku 2017 uhradený členský poplatok v sume 8 949 €.  

 
1.1.1.6.  Riešenie úloh technického rozvoja  

V  súlade s úlohami vyplývajúcimi z materiálov: „Koncepcia rozvoja katastra 

nehnuteľností na rok 2015 s výhľadom do roku 2020“, Bratislava, december 2014, číslo 

P-7101/2014 a „Koncepcia rozvoja informačných systémov rezortu ÚGKK na roky 2011 - 

2015“,  Bratislava, 21.12.2011, číslo PP-8801/2011-1156 sa riešenie úloh technického rozvoja 

v rezorte sústredilo na ďalšiu modernizáciu informačných systémov rezortu s cieľom zvýšenia 

kvality katastrálnych informácií a s cieľom zvýšenia kvality a rýchlosti poskytovaných 

služieb. 

 

V rámci technického rozvoja informačných systémov rezortu boli v roku 2017 riešené 

nasledovné aktivity:  

 V rámci Zmluvy o pripojení č. 35703154 z 23.03.2003 s firmou Slovanet a. s. 

a následných dodatkov k nej prebiehalo skvalitňovanie funkčných vlastností služby 

VPS ÚGKK, do nasadenia výstupu projetku Elektronické služby katastra 

nehnuteľností do funkčnej prevádzky, rozšírenie funkčnosti poskytovanej služby 

o odosielanie elektronických verzií úradných dokumentov do elektronických schránok 

fyzických osôb a právnických osôb, zvýšenie dostupnosti VPN pripojení pre Secure 

Access a úprava existujúcej infraštruktúry siete. Celková úhrada za poskytované 

služby v roku 2017  (zaplatená pravidelnými štvrťročnými poplatkami za prevádzku 

VPS ÚGKK SR) bola v sume 1 737 339,88 € s DPH. 

 V rámci zmlúv č. 121/2014/OIBKR zo dňa 25.08.2014 a následne č. 49/2016/OIBKR 

zo dňa 19.08.2016 bola firme Asseco Solution, a. s. v roku 2017 za systémovú 

podporu verzií databázového prostredia Oracle, poskytovanie aktualizácií 

ekonomického softvéru a s tým spojených podporných aktivít uhradená za 

poskytované služby celková suma 108 100,19 € s DPH. 

 Pre zaistenie kontinuity poskytovania služieb prostredníctvom Katastrálneho portálu 

(KaPor) boli v rámci servisnej zmluvy č. 32/2016/OIBKR v znení dodatku 

č. 28/2017/EO a objednávkou č. 2017081 firmou NESS Slovensko a. s.  realizované 

úpravy a vylepšenia, a to úprava formulárov pre registráciu používateľov a dohody 

o bezplatnom využívaní portálu pre oprávnené osoby, úprava a rozšírenie niektorých 

zobrazovaných položiek, úprava podpisovača pre elektronické listy vlastníctva 

v systéme správy požiadaviek, pri ročnej servisnej podpore v čiastke 

118 080 € s DPH. Celkovo realizovala v roku 2017 firma NESS Slovensko a. s. 

v rámci kapitoly služby v hodnote 129 431,66 € s DPH. 

 So spoločnosťou Microsoft bola na základe zmluvy č. 32/OIT/2007 (Microsoft 

Premier Support) v roku 2017 vykonaná optimalizácia rezortného poštového servera 

MS Exchange 2013, konsolidácia Active Directory domény Skgeodesy spolu 

so zavedením nových funkčností pre používanie a manažovanie domény. V rámci 

uvedenej zmluvy sa vybraní zamestnanci rezortu zúčastnili špecializovaných školení 

a workshopov pre uvedené produkty. Zmluva bola ukončená v mesiaci 11/2017 bez 

finančného plnenia. 
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 V zmysle Zmluvy na poskytovanie služieb podpory a prevádzky ZBGIS 

č. 142/2014/OIBKR zo dňa 10.10.2014 bola firme SEVITECH a. s. za poskytnuté 

servisné služby za rok 2017 uhradená suma 894 172,02 € s DPH. 

 V rámci Rámcovej zmluvy na poskytovanie služieb rozvoja ZBGIS 

č. 37/2015/OIBKR zo dňa 16.09.2015 boli firmou SEVITECH a. s. v roku 2017 

poskytnuté služby rozvoja ZB GIS v celkovej sume 513 693,00 € s DPH, ktoré sa 

týkali:  

 realizácie nového produkčného prostredia ZB GIS, 

 implementácie nového prostredia aplikácie Mapový klient ZBGIS, 

 revízie transformácie údajového modelu ZBGIS a INSPIRE, 

 aktualizácie a úpravy aplikácie Transformačná služba, Konverzná služba a 

Exportná služba, 

 vykonania úpravy optimalizácie ZBGIS tools, 

 optimalizácie prepojenia ZBGIS na Ústredný portál verejnej správy, 

 vypublikovania 30 mapových služieb WMTS, 

 optimalizácie HW zdrojov. 

 V zmysle Zmluvy na poskytovanie servisných služieb podpory a prevádzky na časť 

elektronických služieb katastra nehnuteľností č. 72/2016/OIBKR zo dňa 21.11.2016 

bola firme DWC Slovakia a.s. za poskytnuté servisné služby za rok 2017 uhradená 

suma 215 514,34 €. 

 V zmysle Rámcovej dohody o poskytnutí služieb č. 52/2016/OIBKR medzi ÚGKK SR 

a KPMG Slovensko spol. s r.o., predmetom ktorej sú odborné poradenské služby 

v oblasti riadenia komplexných IT projektov, IT stratégie, služieb IT organizácie 

a informačnej bezpečnosti, bola za aktivity v roku 2017 firme KPMG Slovensko spol. 

s r.o. uhradená celková suma 528 473,54 € s DPH. 

 Pre zaistenie riešenia úloh, ktoré vychádzajú z potreby tvorby podkladov pre plnenie 

úloh ÚGKK SR ako ústredného orgánu štátnej správy na úseku geodézie, kartografie 

a katastra bol medzi ÚGKK SR a VÚGK uzatvorený kontrakt na rok 2017 v celkovej 

sume 470 000 €. V rámci tohto kontraktu VÚGK zabezpečoval pre ÚGKK  SR hlavne 

tieto úlohy:  

 riešenie vybraných úloh pre projekt Elektronické služby katastra nehnuteľností 

(ESKN), 

 viacúčelový kataster - podpora prevádzky do nasadenia ESKN, 

 optimalizácia programového vybavenia W_KN a tvorba nového programového 

vybavenia podľa požiadaviek ÚGKK SR, 

 prevádzka a podpora IT služieb zabezpečovaných VÚGK, 

 podporné činnosti na budovaní NIPI, 

 činnosť rezortného koordinačného, školiaceho a testovacieho strediska, 

 dopracovanie Obchodného modulu IV. 

 optimalizácia správy registratúrnych konaní, 

 ostatné úlohy. 
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1.1.2. Výsledok rozpočtového hospodárenia kapitoly 

 

 Saldo príjmov a výdavkov kapitoly ÚGKK SR vyplývajúce z rozpisu záväzných 

ukazovateľov na rok 2017 bolo nasledovné: 

 
                                                                                                                                                          (v EUR) 

Text  
Schválený 

rozpočet 2017 

Upravený 

rozpočet 2017 

Skutočnosť 

2017 

Príjmy spolu 200 000,00 200 000,00 404 444,02 

z toho: prijaté z rozpočtu EÚ 0,00 0,00 0,00 

Výdavky spolu 21 853 526,00 26 816 296,58 26 574 875,75 

z toho: kryté prostriedkami EÚ 0,00 0,00 0,00 

Saldo príjmov a výdavkov  - 21 653 526,00 - 26 616 296,58 - 26 170 431,73 

z toho: z prostriedkov EÚ 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

1.1.3. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly 

 

Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2017 pre kapitolu 31-

ÚGKK SR bol Ministerstvom financií Slovenskej republiky rozpísaný listom 

MF/021528/2016-441 z 8.12.2016 v nadväznosti na vládny návrh zákona o štátnom rozpočte 

na rok 2017, ktorý bol  prerokovaný v Národnej rade Slovenskej republiky a schválený dňa 

29.11.2016 zákonom č. 357/2016 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2017.  

 

Príjmy kapitoly ÚGKK SR boli rozpisom stanovené v sume 200 000 €.                                                                    

 

           Výdavky celkom boli rozpisom stanovené v sume 21 853 526 €, z toho bežné 

výdavky v sume 20 253 526 € a kapitálové výdavky v sume 1 600 000 €.  

 

  Výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania boli 

rozpísané v sume 3 217 135 €, z toho aparát ústredného orgánu v sume 1 557 674 €. 

 

  Počet zamestnancov rozpočtových organizácií kapitoly bol rozpisom stanovený 

v počte 257 osôb, z toho aparát ústredného orgánu 75 osôb. 

 

Schválený rozpočet kapitoly na rok 2017 podľa programovej štruktúry bol 

nasledovný: 

07U           Geodézia, kartografia a kataster       11 596 835 € 

06HOE     Hospodárska mobilizácia ÚGKaK SR               1 700 € 

0EK0M    Informačné technológie financované zo štátneho  

                 rozpočtu - ÚGKK SR        10 254 991 € 

 

 V hodnotenom období boli záväzné ukazovatele kapitoly ÚGKK SR na rok 2017  

upravené pätnástimi  rozpočtovými opatreniami Ministerstva financií Slovenskej republiky. 

Záväzné ukazovatele kapitoly boli významne zmenené rozpočtovým opatrením č. 15/2017 - 

povolené prekročenie limitu výdavkov v sume 9 500 000,00 € určené na úhradu korekcií na 

OPIS projekty. Ministerstvo financií Slovenskej republiky vykonaním uvedeného 

rozpočtového opatrenia umožnilo ÚGKK SR v plnej výške uhradiť záväzky vyplývajúce 
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z Dohôd o splátkach uzatvorených medzi Úradom vlády Slovenskej republiky a ÚGKK SR na 

roky 2017 až 2019. Úhrada jednotlivých splátok bola realizovaná nasledovne:  

- 1. splátka v sume 1 593 273,39 € uhradená  dňa 21.9.2017 z rozpočtu ÚGKK SR, 

- 2. splátka v sume 1 593 273,42 € uhradená dňa 20.11.2017  z rozpočtu ÚGKK SR,    

- 3.a 4. splátka v celkovej sume 10 451 878,29 € uhradená dňa 18.12.2017 z prostriedkov 

pridelených rozpočtovým opatrením Ministerstvom financií Slovenskej republiky            

č. 15/2017 v sume 9 500 000,00 € a zvyšok v sume 951 878,29 € z rozpočtu ÚGKK SR. 

Za korekcie projektov OPIS bolo v roku 2017 uhradené celkom 13 638 425,10 € a záväzky 

vyplývajúce z Dohôd o splátkach na roky 2017 až 2019 boli splnené v plnej výške.  

 

Upravený rozpočet kapitoly k 31.12.2017 podľa programovej štruktúry bol 

nasledovný: 

07U           Geodézia, kartografia a kataster           21 225 074,84 € 

06HOE     Hospodárska mobilizácia ÚGKaK SR         1 700,00 €  

0EK0M    Informačné technológie financované zo štátneho  

           rozpočtu - ÚGKK SR               5 589 521,74 € 

   

 Všetky záväzné ukazovatele rozpočtu určené rozpisom záväzných ukazovateľov 

stanovených zákonom o štátnom rozpočte na rok 2017 boli dodržané. Podrobne ich 

popisujeme v kapitolách 1.2., 1.3. a 1.5. 

 

1.2. Príjmy kapitoly 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Plnenie príjmov kapitoly ÚGKK SR dosiahlo k 31.12.2017 sumu 404 444,02 €, 

z toho príjmy štátneho rozpočtu (zdroj 111) dosiahli sumu 404 444,02 €, čo predstavuje 

plnenie 202,22 % schváleného rozpočtu príjmov v sume 200 000 €. 

 

Mimorozpočtové príjmy kapitola v roku 2017 neevidovala. 

 

Príjmy štátneho rozpočtu   

 

Podstatnú časť príjmov štátneho rozpočtu (zdroj 111) tvorili Administratívne a iné 

poplatky (EK 220) v sume 390 242,93 €, čo predstavuje 210,03 % upraveného rozpočtu 

v sume 185 801,55 €. Vysoké plnenie príjmov v tejto kategórií významne ovplyvnilo 

zaplatenie zmluvnej pokuty v sume 260 000,00 € zhotoviteľom projektu ESKN na základe 

výzvy ÚGKK SR č. P-11766/2016 zo dňa 14.12.2016.  Uvedené príjmy sú účtovne vykázané 

na podpoložkách ekonomickej klasifikácie 222003 a 223001.  

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku (EK 210) v sume 173,34 € predstavovali 

plnenie 100,32 % upraveného rozpočtu v sume 172,78 €. Účtovne sú vykázané na podpoložke 

ekonomickej klasifikácie 212003.  

 

Iné nedaňové príjmy (EK 290) v sume 14 027,75 € predstavovali plnenie 100,01 % 

upraveného rozpočtu v sume 14 025,67 €. Účtovne sú vykázané na podpoložkách 

ekonomickej klasifikácie 292012, 292017 a 292027.  
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1.2.1. Príjmy kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie 

 

  Kapitola ÚGKK SR dosiahla v roku 2017 príjmy v členení podľa ekonomickej 

klasifikácie nasledovne:  
                     (v EUR) 

 

EK 

 

Text 

Schválený 

rozpočet 

2017 

Upravený 

rozpočet 

2017 

Skutočnosť 

2017 

% plnenia 

k upravenému 

rozpočtu  

200 Nedaňové príjmy 200 000,00 200 000,00 404 444,02 202,22 

210 Príjmy z podnikania a  

z vlastníctva majetku 

40,00 172,78 173,34 100,32 

220 

 

 

222003 

223001 

Administratívne a iné poplatky 

a platby 

v tom:  

Za porušenie predpisov 

Za predaj výrobkov, tovarov 

a služieb 

199 960,00 

 

 

0 

199 960,00 

185 801,55 

 

 

56 278,00 

129 523,55 

 

390 242,93 

 

         

260 442,65 

129 800,28  

210,03 

 

 

462,78 

100,21 

290 Iné nedaňové príjmy 0 14 025,67  14 027,75 100,01 

300 Granty a transfery 0 0 0  x 

200+300 Celkom 200 000,00 200 000,00 404 444,02 202,22  

1.2.2. Prostriedky prijaté z rozpočtu Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia 

poskytnuté Slovenskej republike na základe medzinárodných zmlúv uzavretých 

medzi Slovenskou republikou a inými štátmi 

Nehodnotí sa. 

 

1.2.3. Úpravy pôvodne schváleného rozpočtu príjmov v priebehu roka 

 

  Schválený rozpočet príjmov kapitoly na rok 2017 v sume 200 000,00 € nebol 

v priebehu roka upravený rozpočtovým opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky. 

 

 

1.3. Výdavky kapitoly 

  

Čerpanie výdavkov kapitoly celkom dosiahlo sumu 26 574 875,75 €, čo predstavuje 

plnenie 99,10 % z upraveného rozpočtu v sume 26 816 296,58 €. Na  bežné výdavky bola 

čerpaná suma 25 197 877,59 € z  upraveného  rozpočtu v sume 25 428 496,58 €, na 

kapitálové výdavky suma 1 376 998,16 € z upraveného  rozpočtu v sume  1 387 800,00 €. 

 

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie  boli čerpané v sume 26 574 875,75 €, 

t.  j. 99,10 % z upraveného rozpočtu v sume 26 816 296,58 €.   

Na zdroji 11 boli čerpané výdavky v sume 26 407 567,75 €, t. j. 99,09 % z upraveného 

rozpočtu v sume 26 648 988,58 €. 

Na zdroji 13 boli čerpané výdavky v sume 167 308,00 €, t. j. 100,0 % upraveného rozpočtu 

v sume 167 308,00 €. 

 

  Prostriedky Európskej únie neboli v roku 2017 čerpané. 

  

  Mimorozpočtové výdavky kapitola v roku 2017 neevidovala.  
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1.3.1. Výdavky kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie 

                                                  (v EUR) 

EK 

Schválený 

rozpočet 

2017 

Upravený 

rozpočet 

2017 

Skutočnosť 

2017 

% 

čerpania 

k uprav. 

rozpočtu  

Výdavky spolu (600+700)                

v tom : mimorozpočtové 

21 853 526,00 26 816 296,58 26 574 875,75  99,10 

  0,00  x 

Bežné výdavky (600) 20 253 526,00 25 428 496,58 25 197 877,59 99,09 

Mzdy, platy a OON (610) 3 217 135,00 3 167 116,20 3 128 338,88 98,78 

Poistné a príspevok do 

poisťovní  (620) 

1 135 649,00 1 176 159,01 1 162 641,99 98,85 

Tovary a služby (630) 15 200 742,00 20 577 544,00 20 399 219,35 99,13 

Bežné transfery (640) 700 000,00 507 677,37 507 677,37 100,00 

Kapitálové výdavky (700) 1 600 000,00 1 387 800,00 1 376 998,16 99,22 

 

 

Podrobnejšie členenie výdavkov do nižšej úrovne ekonomickej klasifikácie (položka, 

podpoložka) uvádzame v častiach 1.3.1.1. a 1.3.1.2. 

 

 
1.3.1.1. Bežné výdavky 

 

  Kategória 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Upravený rozpočet v kategórii 610 na zdroji 111 v sume 3 167 116,20 € bol vyčerpaný 

v sume 3 128 338,88 €, t. j. 98,78 % upraveného rozpočtu na rok 2017.  

 

Upravený rozpočet na zdroji 111, ktorý je záväzným ukazovateľom podľa  

rozpisového listu na rok 2017, nebol prekročený.  

 

Rozpočet stanovený rozpisom záväzných ukazovateľov na rok 2017 na mzdy, platy, 

služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania aparátu ústredného orgánu bol rozpočtovými 

opatreniami MF SR upravený na sumu 1 308 903,90 €. Skutočné čerpanie dosiahlo 

v hodnotenom období 1 270 126,58 €, t. j. 97,04 % upraveného rozpočtu na rok 2017. 

Záväzný ukazovateľ podľa rozpisového listu na rok 2017 nebol prekročený. 

 

Účelovo určené prostriedky na osobné výdavky 

Rozpočtovým opatrením č. 1/2017 Ministerstvo financií Slovenskej republiky účelovo 

určilo pre aparát ústredného orgánu osobné výdavky pre 5 novoprijatých zamestnancov od 

1.6.2017 v sume 75 572 €, z toho mzdy v sume 56 000 € a poistné v sume 19 572 €. Do 

31.12.2017 sa ÚGKK SR nepodarilo naplniť stanovený počet novoprijatých zamestnancov a 

z týchto účelovo určených prostriedkov boli čerpané osobné výdavky len na 3 novoprijatých 

zamestnancov v sume 23 277,66 €, z toho mzdy v sume 17 222,68 € a poistné v sume 

6 054,98 €. Nedočerpané účelovo určené prostriedky na osobné výdavky v sume 

52 294,34 €, z toho mzdy v sume 38 777,32 € a poistné v sume 13 517,02 € vykazujú 

zostatok na výdavkovom účte ÚGKK SR. 
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 V kategórii 610 neboli čerpané európske prostriedky a prostriedky spolufinancovania, 

taktiež ani mimorozpočtové zdroje. 

 

 Kategória 620 – Poistné a príspevok do poisťovní  

Upravený rozpočet v kategórii 620 na zdroji 111 v sume 1 176 159,01 € bol vyčerpaný 

v sume 1 162 641,99 €,  t. j. 98,85 % upraveného rozpočtu na rok 2017.  

 

 Kategória 630 – Tovary a služby  

       Čerpanie rozpočtových prostriedkov na zdroji 111 v kategórii 630 predstavovalo 

celkom sumu 20 399 219,35 €, t. j. 99,13 % upraveného rozpočtu v sume 20 577 544,00 €. 

Tieto prostriedky boli použité na zabezpečenie prevádzky a činností organizácií v rámci 

kapitoly.  

         
 

Významné výdavky kategórie 630 Tovary a služby uvádzame v tabuľke v členení do nižšej úrovne 

ekonomickej klasifikácie (položka, podpoložka) 

                                                                                                                                (v EUR) 

EK Položka/podpoložka   Skutočnosť 2017 

631 Cestovné náhrady 136 778,42  

632 Energie, voda a komunikácie 

v tom: 

632001 Energie  

632002 Vodné, stočné       

632003 Poštové a telekomunikačné služby   

632004 Komunikačná infraštruktúra 

625005 Telekomunikačné služby 

1 965 125,64 

 

164 322,57 

      9 500,15 

12 223,94 

1 760 303,16 

18 775,82  

633 Materiál 259 765,90  

634 Dopravné 102 865,40  

635 Rutinná a štandardná údržba 

v tom: 

635006 Budov, objektov alebo ich častí 

635010 Komunikačnej infraštruktúry 

934 170,21 

 

444 277,96 

306 273,20  

636 Nájomné za nájom 3 024,50  

637 Služby  

v tom:  

637004 Všeobecné služby 

637005 Špeciálne služby 

637014 Stravovanie 

637019 Register obnovenej evidencie pozemkov 

637031 Pokuty a penále (korekcie projektov OPIS) 

637040 Služby v oblasti IKT  

16 997 489,28 

 

92 864,99 

794 303,39 

122 514,26 

142 998,05 

13 638 428,80 

1 911 588,15 

630 Spolu 20 399 219,35 

  

Súčasťou položky 637 v rámci rozpočtu kapitoly sú aj prostriedky na zabezpečenie 

spracovania ROEP v zmysle zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na 

usporiadanie vlastníctva k pozemkom. Na podpoložke 637 019 boli na uvedený účel čerpané 

prostriedky v sume 142 998,05 €, t. j. 100,0 % upraveného rozpočtu v sume 142 998,05 €. 

Finančné prostriedky na zabezpečenie spracovania ROEP boli čerpané z rozpočtových 

prostriedkov kapitoly (zdroj 111) a v plnom rozsahu na ÚGKK SR. 

Letecké meračské snímky a ortofotomozaika 

V rámci položky 637 sú vykazované aj prostriedky na letecké meračské snímky. 

V marci roku 2017 bola podpísaná medzirezortná dohoda o spoločnom postupe pri 
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zabezpečovaní leteckých meračských snímok a spracovaní ortofotomozaiky medzi ÚGKK SR 

a MPRV SR. V roku 2017 bolo v zmysle dohody nasnímkovaných 17 000 km2 na západnom 

Slovensku (obr. 1) a následne do konca apríla 2018 budú spracované do ortofotomozaiky 

(obr. 2). Údaje budú poskytované ako otvorené údaje. Na spracovaní sa podieľajú organizácie 

Geodetický a kartografický ústav a Národné lesnícke centrum. V roku 2017 boli na tento účel 

čerpané prostriedky v sume 667 392,42 €. 

V roku 2018 bude snímkovanie pokračovať v lokalite stredného Slovenska (obr. 3). 

 

 

Obr. 1 Rozsah leteckého meračského snímkovania v roku 2017 

 

 

 

 

Obr. 2 Ukážka ortofotomozaiky – Bojnický zámok 
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Obr. 3 Plán leteckého meračského snímkovania a tvorby ortofotomozaiky na roky 2017 až 2019 

 

 

  Kategória 640 -  Bežné transfery 

         Upravený  rozpočet v kategórii 640 na zdroji 111 v sume 507 677,37 € bol vyčerpaný 

v sume 507 677,37 €, t. j. 100,00 % upraveného rozpočtu na rok 2017. 

    

Transfer príspevkovej organizácii (bežný) 

 Z rozpočtu bežných transferov (zdroj 111) bol v roku 2017 poskytnutý transfer 

príspevkovej organizácii VÚGK v celkovej výške 470 000 € ako príspevok na prevádzku 

v zmysle Kontraktu na rok 2017 o poskytovaní prác a služieb uzavretom medzi ÚGKK SR 

a VÚGK v Bratislave (420 000 €) a Dodatku č. 2 ku Kontraktu (50 000 €).  Zúčtovanie 

finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za rok  2017 bolo predložené Ministerstvu financií 

Slovenskej republiky dňa 23. 3. 2018 listom ÚGKK SR č. OESM-2649/2018-187. 

 

Ostatné bežné transfery 

V čerpaní bežných transferov sú zahrnuté finančné prostriedky vyplatené 

zamestnancom na odchodné v sume 16 978,00 € a na nemocenské dávky v sume 11 764,37 €.  

Z bežných transferov bol poskytnutý príspevok medzinárodnej organizácii v sume      

8 935,00 € ako poplatok za členstvo v medzinárodných organizáciách, na úhradu členského 

podielu v nevládnej organizácii Európskeho združenia predstaviteľov geodetických 

a kartografických orgánov (EUROGEOGRAPHICS) pracujúcich pre európsku geografickú 

informačnú štruktúru.  
  

 

1.3.1.1. Kapitálové výdavky       

 

Kapitálové výdavky boli  rozpisom záväzných ukazovateľov na rok 2017 stanovené  

v sume 1 600 000,00 €. Určené boli na rozvojové aktivity projektu ZBGIS v sume 500 000,00 

€, na obstaranie digitálneho modelu terénu v sume 900 000,00 € a na bežnú investičnú 

činnosť v rámci kapitoly v sume 200 000,00 €. Rozpočtovými opatreniami  Ministerstva 
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financií Slovenskej republiky bol rozpočet kapitálových výdavkov k 31.12.2017 upravený na  

sumu 1 387 800,00 €. 

 

Kapitálové výdavky boli čerpané v celkovej sume 1 376 998,16 € z rozpočtových 

zdrojov, a to: 

- zo zdroja  111 v sume 1 209 690,16 €,  

- zo zdroja 131G (prostriedky z roku 2016) v sume 167 308,00 €. 

 

Kapitálové výdavky z rozpočtových zdrojov (zdroj 111) v kapitole ÚGKK SR v sume 

1 209 690,16 € boli použité nasledovne: 

- rozvojové aktivity ZBGIS na základe Rámcovej zmluvy na poskytovanie služieb rozvoja 

č. 37/2015/OIBKR v sume 499 655 €, 

- redizajn replikačného a zálohovacieho systému v sume 154 800 €, 

- 2 ks PC AGEM s príslušenstvom v sume 5 645,76 €, 

- príslušenstvo k fotogrametrickým staniciam v sume 50,40 €, 

- softvérový balík pre podporu prevádzky (IT servis manažment) v sume 62 000 €, 

- technologická aktualizácia developerského a produkčného intranetového prostredia 

v sume 3 540 €,  

- dátové aplikačné úložisko v sume 159 000 €, 

- projektová dokumentácia a rozšírenie rozvodu kúrenia v zasadačke budovy Chlumeckého 

2, Bratislava v sume 4 561 €,  

- geodetická meracia technika – 1 totálna stanica Topcon OS-101 v sume 10 200 €, 

- geodetická meracia technika - 3 prijímače GNS Trimble R8s v sume 23 940 €, 

- software k prijímačom TRIMBLE v sume 45 000 €, 

- 10 ks GNSS antén v sume 33 960 €, 

- 4 ks terénne osobné automobily značky Nissan Navara v sume 115 348 € pre rozpočtovú 

organizáciu Geodetický a kartografický ústav, 

- 5 ks switche CISCO vrátane komplexnej implementácie a integrácie do existujúceho 

produkčného prostredia a podpory v sume 91 990 €.  

 

Kapitálové výdavky z rozpočtových zdrojov (zdroj 131G) v kapitole ÚGKK SR v 

sume 167 308,00 € boli použité nasledovne: 

- rozvojové aktivity ZBGIS na základe Rámcovej zmluvy na poskytovanie služieb rozvoja 

v sume 14 038 €, 

- 6 ks fotogrametrických staníc s príslušenstvom v sume 153 270 €.  

  

Rozvoj projektu OPIS Elektronické služby katastra – ZBGIS (kapitálové výdavky)  

ÚGKK SR zabezpečil v roku 2017 na základe zmluvy o dielo ďalší rozvoj výsledkov 

projektu ZBGIS. Vynaložené kapitálové výdavky predstavovali sumu 513 693 €. Rozvoj sa 

dotkol jednak interného back-end systému na tvorbu, aktualizáciu a správu údajov, ale aj 

elektronických služieb. Bola rozšírená funkcionalita transformačnej a konverznej služby, boli 

aktualizované služby pre INSPIRE.  

Z pohľadu využívania výsledkov projektu občanmi, ale aj odbornou verejnosťou, 

najväčší rozvoj zaznamenala aplikácia Mapový klient ZBGIS. Mapový klient ZBGIS je 

webová mapová aplikácia s voľným prístupom, ktorá poskytuje plnohodnotné informácie z 

rezortu geodézie, kartografie a katastra SR „pod jednou strechou“. Aplikácia je funkčne 

zameraná na zobrazovanie a interaktívnu prácu s digitálnymi údajmi katastra nehnuteľností, 

údajmi ZBGIS, registra adries, referenčnými geodetickými bodmi, rastrovými mapami z 

archívu ako aj s digitálnym modelom reliéfu (terénu) a geografickými názvami. Tieto údaje sú 
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integrované do jedného celku, čo umožňuje používateľom získať komplexnejšie informácie 

o konkrétnom území nielen z pohľadu aktuálnych vlastníckych vzťahov ale aj z hľadiska 

topografie (vlastnosti objektov, výšková členitosť terénu). Výhodou je optimalizácia aplikácie 

pre mobilné zariadenia, pričom plnohodnotne využíva lokalizáciu zariadenia využitím 

globálnych navigačných družicových systémov (napr. GPS a pod.). To umožňuje 

používateľom využívať aplikáciu na prácu priamo v teréne, napríklad na identifikáciu 

vlastníkov nehnuteľností z on-line údajov katastra nehnuteľností. Mapový klient ZBGIS je 

integrovaný na údaje katastra nehnuteľností a registra adries, ktoré sú aktualizované na dennej 

báze, čo znamená, že pracuje vždy s aktuálnymi údajmi katastra a adresnými bodmi. 

V aplikácii je možné vytvárať tlačové výstupy a exporty do PDF formátu, zdieľať obsah máp 

prostredníctvom sociálnych sietí a vykonávať základné analýzy nad mapou ako meranie, 

získanie výškového profilu alebo informácie o objektoch z mapy nielen bodovo, ale aj líniou 

alebo plošne. 

 
Výdavky kategórie 700 Kapitálové výdavky uvádzame v tabuľke v členení do nižšej úrovne 

ekonomickej klasifikácie (položka, podpoložka)  
                 (v EUR) 

EK Položka (podpoložka) Skutočnosť 2017 

711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív 

v tom:  

711003 Softvéru 

110 540,00 

 

110 540,00 

713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 

v tom: 

713002 Výpočtovej techniky 

713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia  

713006 Komunikačnej infraštruktúry 

632 856,16 

 

472 766,16 

68 100,00 

91 990,00 

714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov 

v tom: 

714001 Osobných automobilov 

115 348,00 

 

115 348,00 

716 Prípravná a projektová dokumentácia 180,00 

717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 

v tom: 

717002 Rekonštrukcia a modernizácia 

4 381,00 

 

4 381,00 

718 Rekonštrukcia a modernizácia 

v tom: 

718006 Softvéru 

513 693,00 

 

513 693,00 

700  Spolu 1 376 998,16 

 

 

 

Viazanie rozpočtových prostriedkov podľa § 8 zákona č. 523/2004 Z. z. (kapitálové výdavky) 

 V zmysle § 8 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

v znení neskorších predpisov ÚGKK SR k 31.12.2017 viazal prostriedky na použitie 

v nasledujúcom rozpočtovom roku v celkovej sume 6 492 230,00 €, z toho: 

- prostriedky z roku 2016 (zdroj 131G) v sume 1 513 514,28 €,  

- prostriedky z roku 2017 (zdroj 111) v sume 4 978 715,72 €. 

K viazaniu rozpočtových prostriedkov uvádzame: 

V apríli 2017 ÚGKK SR vyhlásil verejné obstarávanie na nadlimitnú zákazku 

s predmetom zákazky „Digitálny model reliéfu“ a po vyhodnotení v septembri 2017 uzavrel 

s 5 úspešnými uchádzačmi Rámcovú dohodu na obdobie 5 rokov s opätovným otvorením 
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súťaže. Následne v septembri a októbri 2017 sa uskutočnili 1.a 2. opätovné otvorenia súťaže 

v rozsahu územia 15 870 km2 (obr. 4). Zber údajov leteckým laserovým skenovaním budú 

dodávatelia vykonávať od novembra 2017 do marca 2018. V roku 2018 bude prebiehať 

spracovanie údajov a uskutočnia sa ďalšie opätovné otvorenia súťaže. K plneniu predmetu 

zákazky na základe zmlúv o dielo dôjde až v roku 2018. Na tento účel kapitola v zmysle § 8 

zákona 523/2004 Z. z. viazala finančné prostriedky z roku 2016 v sume 846 730 €, ako aj 

finančné prostriedky pridelené rozpisom záväzných ukazovateľov na rok 2017 v sume 

900 000,00 €.   

 

  

Obr. 4 Lokality zberu údajov 

 

 

 

Kapitola v zmysle § 8 zákona 523/2004 Z. z. viazala aj ďalšie rozpočtové prostriedky: 

- v sume 1 045 500,00 € na realizáciu aktivít projektu ESKN (666 784,28 € - prostriedky 

z roku 2016 a 378 715,72 € - prostriedky z roku 2017), 

- v sume 3 700 000,00 € na implementáciu ESKN (prostriedky z roku 2017). 

 

 

Transfer príspevkovej organizácii (kapitálový) 

Kapitálový transfer v roku 2017 nebol príspevkovej organizácii poskytnutý. 
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1.3.2. Výdavky podľa funkčnej klasifikácie 

1.3.2.1. Bežné výdavky 

       (v EUR) 

FK 

Schválený 

rozpočet 

2017 

Upravený 

rozpočet 

2017 

Skutočnosť 

2017 

% čerpania 

k upravenému 

rozpočtu 

01 Všeobecné verejné 

služby 

v tom : 

20 251 826,00 25 426 796,58 25 196 179,58 99,03 

01.3.2 Rámcové  

plánovacie a štatistické 

služby 

4 000 044,00  1 737 383,08 1 737 383,08 100,00 

01.3.3 Iné všeobecné 

služby 
15 831 782,00 23 219 413,50 22 988 796,50 99,01 

01.4.0 Základný výskum 420 000,00 470 000,00 470 000,00 100,00 

02 Obrana 

v tom: 
1 700,00 1 700,00 1 698,01 99,88 

02.1.0 Vojenská obrana 1 700,00 1 700,00 1 698,01 99,88 

Bežné výdavky 20 253 526,00 25 428 496,58 25 197 877,59 99,09 

 

 

 

1.3.2.2. Kapitálové výdavky  

      (v EUR) 

FK 

Schválený 

rozpočet 

2017 

Upravený 

rozpočet 

2017 

Skutočnosť 

2017 

% plnenia 

k upravenému 

rozpočtu 

01 Všeobecné verejné 

služby 

v tom : 

1 600 000,00 1 387 800,00 1 376 998,16 

 

99,22 

01.3.3 Iné všeobecné 

služby 
1 600 000,00 1 387 800,00 1 376 998,16 

 

99,22 

Kapitálové výdavky 1 600 000,00 1 387 800,00 1 376 998,16 99,22 

 

 
1.3.2.3. Výdavky celkom    

                  (v EUR) 

FK 

Schválený 

rozpočet 

2017 

Upravený 

rozpočet 

2017 

Skutočnosť 

2017 

% plnenia 

k upravenému 

rozpočtu 

01 Všeobecné verejné 

služby 

v tom : 

21 851 826,00 26 814 596,58 26 573 177,74 99,10 



 22 

01.3.2 Rámcové  

plánovacie a štatistické 

služby 

4 000 044,00  1 737 383,08 1 737 383,08 100,00 

01.3.3 Iné všeobecné 

služby 
17 431 782,00 24 607 213,50 24 365 794,66 99,02 

01.4.0 Základný výskum 420 000,00 470 000,00 470 000,00 100,00 

02 Obrana 

v tom: 
1 700,00 1 700,00 1 698,01 99,88 

02.1.0 Vojenská obrana 1 700,00 1 700,00 1 698,01 99,88 

Výdavky celkom  21 853 526,00 26 816 296,58 26 574 875,75 99,10 

 

 

1.3.3. Výdavky kapitoly hradené z európskych prostriedkov a spolufinancovania k nim 

 

Národné programy ako priorita vlády v  procese informatizácie  verejnej správy v rámci  

Operačného programu Informatizácia spoločnosti 

 

ÚGKK SR v zmysle zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení 

neskorších predpisov v súčasnosti prevádzkuje Informačný systém geodézie, kartografie 

a katastra (ISGKK). 

 Súčasný stav elektronického poskytovania informácií je len informatívneho 

charakteru a väčšina poskytovaných služieb dosahuje stav sofistikovanosti 1. V súvislosti       

s prebiehajúcou informatizáciou spoločnosti so zameraním na elektronizáciu verejnej správy 

(eGovernment) schválila vláda SR v  roku 2008 Národnú koncepciu informatizácie verejnej 

správy, ktorá je východiskovým bodom pre procesy informatizácie jednotlivých rezortov. 

Katastrálne služby sú v  nej zaradené medzi 20 základných služieb verejnej správy ako          

v  kategórii služieb pre občanov, tak aj v kategórii služieb pre podnikateľov.  Ministerstvo 

financií Slovenskej republiky podľa bodu B.4 uznesenia vlády č. 331 zo dňa 21.05.2008, 

ktorým bola Národná koncepcia informatizácie verejnej správy schválená, vybralo prioritné 

oblasti, pre ktoré boli samostatne vypracované štúdie realizovateľnosti a  na ich základe 

vyhlásené výzvy na predkladanie projektov financovaných z fondov Európskej únie. Rezort 

ÚGKK SR bol určený spolu s  ďalšími dvomi rezortmi ako priorita vlády v  procese 

informatizácie verejnej správy prostredníctvom Operačného programu Informatizácia 

spoločnosti (OPIS).  ÚGKK SR zatiaľ prostredníctvom OPIS realizuje dva národné projekty: 

1. Národný projekt  „Elektronické služby katastra nehnuteľností “ (ďalej len „ESKN“)   

2. Národný projekt  „Elektronické služby katastra nehnuteľností - Základná báza údajov  

pre geografický informačný systém“ (ďalej len „ZB GIS“).   

 

V rámci podprogramu 0A90A - „Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb na 

centrálnej úrovni MF SR - ÚGKK SR“  bol v roku 2010  vytvorený prvok 0A90A02 - ESKN 

- ZB GIS pre 2. Národný projekt Elektronické služby katastra nehnuteľností - ZB GIS.   

   
1.3.3.1.  Národný projekt  „Elektronické služby katastra nehnuteľností “ – financovanie projektu 

 

V roku 2017 pre projekt „Elektronické služby katastra nehnuteľností“, kód ITMS 

21110120003  rozpočtovým opatrením č. 1/2017 zo dňa 08.03.2017 MF SR povolilo Úradu 
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geodézie, kartografie a katastra SR prekročenie záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na 

rok 2017 vo výške 1 045 500 €  na zabezpečenie realizácie aktivít ESKN. 

ÚGKK SR uvedenú sumu k 31.12.2017 zaviazal v zmysle § 8 zákona č. 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy na použitie v roku 2018.  

 
Národný projekt „Elektronické služby katastra nehnuteľností“ - popis cieľov,  aktivít, dopadov 

projektu a legislatívnych predpokladov jeho realizovateľnosti 

 

Výzva na tento národný projekt bola vyhlásená Ministerstvom financií Slovenskej 

republiky dňa 30.01.2009, s uzávierkou 30.04.2009. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok 

(NFP)  bola podaná na Ministerstvo financií Slovenskej republiky dňa 28.04.2009. Podpísanie 

Zmluvy o poskytnutí NFP č. 4800000322 s Úradom vlády Slovenskej republiky ako riadiacim 

orgánom pre OPIS v zastúpení MF SR ako sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim 

orgánom pre OPIS pre národný projekt Elektronické služby katastra nehnuteľností dňa 

29.09.2009, podpísanie Dodatku č. 1 DZ211101200030104 k Zmluve o poskytnutí NFP č. 

4800000322 dňa 9.11.2009, Dodatku č. 2 dňa 16.06.2010, Dodatku č. 3 dňa 11.07.2011, 

Dodatku č. 4 dňa 28.09.2012,  Dodatku č. 5 dňa 28.02.2014,  Dodatku č. 6 dňa 17.02.2015, 

ktorý predĺžil implementáciu projektu do 31.12.2015, Dodatku č. 7 dňa 02.10.2015 a Dodatku 

č. 8 dňa 21.12.2015, ktorý predĺžil implementáciu projektu do 31.03.2017 a Dodatku č. 9 zo 

dňa 27.02.2017, ktorý predĺžil implementáciu projektu a jeho ukončenie do 31.12.2018.                    

 

Cieľom projektu Elektronické služby katastra nehnuteľností je vybudovanie 

centrálneho informačného systému katastra nehnuteľností, vytvorenie jednotného a  dátovo 

konzistentného zdroja údajov o katastri nehnuteľností, vytvorenie referenčných zdrojových 

údajov národnej infraštruktúry priestorových informácií, sprístupnenie elektronických služieb 

katastra a  zabezpečenie ich použiteľnosti na právne úkony. Projekt má tiež efektívne 

integrovať elektronické služby katastra do celkovej architektúry eGovernmentu -  

poskytovanie katastra iným modulom informačného systému verejnej správy (ISVS). Za 

účelom rozvoja elektronizácie služieb je potrebné vytvoriť centralizované informačné 

systémy a  ich služby prevádzkované nad centrálnou údajovou základňou s  konzistentnými 

údajmi na celoslovenskej úrovni. Hlavnými aktivitami projektu sú: Vytvorenie a nasadenie 

Centrálneho systému katastra nehnuteľností (CSKN), Vytvorenie a nasadenie Rezortnej 

elektronickej podateľne (REP), Vytvorenie a nasadenie Centrálneho elektronického 

registratúrneho strediska (CERS), Riešenie informačnej bezpečnosti a Nasadenie spoločnej 

infraštruktúry. 

 
Výsledky a  dopady národného projektu Elektronické služby katastra nehnuteľností    

 

Hlavným výsledkom projektu po jeho realizácii bude zavedenie elektronických služieb 

na úseku katastra nehnuteľností a na úseku geodézie a kartografie. Indikátorom úspešného 

ukončenia projektu bude sprevádzkovanie 45 elektronických služieb eGovernmentu, ktorých 

výstupy bude možné použiť na právne úkony. Na uvedené je potrebné zabezpečiť 

centralizáciu informačného systému katastra nehnuteľností a vytvoriť jednotný a dátovo 

konzistentný zdroj údajov pre kataster nehnuteľností. Realizáciou projektu dôjde k zlepšeniu 

úrovne poskytovania služieb v rámci elektronickej verejnej správy. To povedie k zvýšeniu 

využívania Internetu pri komunikácii s  verejnou správou a  zníženiu administratívneho 

zaťaženia občanov, podnikateľov a  verejného sektora. Projekt zabezpečí integrovanú 

štruktúru pre poskytovanie elektronických služieb rezortu Úradu geodézie, kartografie 

a katastra Slovenskej republiky v zmysle eGovernmentu a v súlade s princípmi Národnej 

koncepcie informatizácie verejnej správy.  
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Legislatívne predpoklady realizovateľnosti národného projektu Elektronické služby 

katastra nehnuteľností - s účinnosťou od 1.2.2010 vstúpila do platnosti nová vyhláška ÚGKK 

SR č. 22/2010 Z. z., ktorou sa vydáva Spravovací poriadok pre správy katastra a katastrálne 

úrady. 
 

Vysporiadanie korekcií na projekt „ Elektronické služby katastra nehnuteľností“.   

 

Na základe rozhodnutia ÚVO č. 3344/10616/2017/KVSÚ k úhrade individuálnych 

korekcií za verejné obstarávanie č. 05399-MUS a č. 03004-MUS na projekt ESKN  zaslal 

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v zmysle záverov auditu 

Európskej komisie na OPIS projekty z  roku 2014 Úradu geodézie, kartografie a  katastra SR 

rozhodnutie č. 004525/2017 k  nezrovnalosti č. N21500342/RO2 na  úhradu korekcií v 

celkovej výške 10 451 878,29 €. K  vysporiadaniu úhrady korekcií vo výške 10 451 878,29 € 

povolilo Ministerstvo financií SR dňa 11.12.2017 rozpočtovým opatrením č. 15/2017 Úradu 

geodézie, kartografie a katastra SR prekročenie záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na 

rok 2017 vo výške 9 500 000 €. Dňa 18.12.2017 bola požadovaná  suma 10 451 878,29 € 

vysporiadaná zo strany ÚGKK SR formou bankového prevodu na účty Ministerstva financií 

SR uvedené v rozhodnutí ÚPVII  č. 004525/2017 k  nezrovnalosti č. N21500342/RO2.   

 

Dňa 20.12.2017 listom č. 009379/2017 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a 

informatizáciu  potvrdil vysporiadanie nezrovnalosti č. N21500342/RO2. 

 

Vysporiadaním finančných vzťahov bola nezrovnalosť uhradená v plnej výške 

a považuje sa za ukončenú.   

 
1.3.3.2. Národný projekt „Elektronické služby katastra nehnuteľností - Základná báza údajov pre 

geografický informačný systém (ďalej len „ZB GIS“)–  financovanie projektu 

 

Implementácia projektu Elektronické služby katastra nehnuteľností - ZB GIS vrátane 

jeho financovania bolo ukončené ku dňu 30.11.2015.   

  
Výsledky a  dopady národného projektu Elektronické služby katastra nehnuteľností - ZB GIS    

 

Hlavným výsledkom projektu je zavedenie 33 elektronických služieb na úseku  

geodézie a  kartografie. Bol vytvorený jednotný a  dátovo konzistentný zdroj údajov pre               

ZB GIS, ako aj pravidelná aktualizácia údajov ZB GIS v zmysle Zákona NR SR č. 215/1995 

Z. z. o geodézii a  kartografii v  znení neskorších predpisov od správcov špecializovaných 

tematických informačných systémov (tretích osôb), ktorými sú štátne orgány, štátne 

rozpočtové organizácie, obce a vyššie územné celky. 

 

Legislatívne predpoklady realizovateľnosti národného projektu Elektronické služby 

katastra nehnuteľností - ZB GIS: s účinnosťou od 1.2.2010 vstúpil do platnosti Zákon                            

č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie, ktorý stanovuje 

povinnosť využívať ZB GIS pre povinné osoby definované v tomto zákone. 

 
Vysporiadanie korekcií na projekt „ Elektronické služby katastra nehnuteľností - ZB GIS “. 

 

Na základe rozhodnutia ÚVO č. 3348/10623/2017/KVSÚ k úhrade individuálnych 

korekcií za verejné obstarávanie č. 04082 - MUS na projekt ESKN - ZB GIS zaslal dňa 

07.07.2017 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v zmysle záverov 

auditu Európskej komisie na OPIS projekty z  roku 2014 Úradu geodézie, kartografie a  
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katastra SR rozhodnutie č. 004536/2017 k nezrovnalosti č. N21500356_RO3 a                                

k  nezrovnalosti č. N21500358_RO3 na úhradu korekcií v celkovej výške 3 134 798,28 €. 

Dňa 21.09.2017 bola vysporiadaná  prvá  splátka korekcií vo výške 1 593 273,39 €  

a dňa 20.11.2017 bola vysporiadaná druhá splátka korekcií vo výške 1 593 273,42 € formou 

bankového prevodu na účty Ministerstva SR uvedené v rozhodnutí ÚPVII č. 004536/2017 k  

nezrovnalosti č. N21500356_RO3 a k nezrovnalosti  č. N21500358_RO3. 

Dňa 27.11.2017 listom č. 000322/2017 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a 

informatizáciu potvrdil vysporiadanie nezrovnalostí č. N21500356_RO3 a N21500358_RO3. 

Vysporiadaním finančných vzťahov boli nezrovnalosti uhradené v plnej výške 

a považujú sa za ukončené.    

 

 

1.3.4. Úpravy pôvodne schváleného rozpočtu výdavkov v priebehu roka 

 

  Schválený rozpočet výdavkov kapitoly na rok 2017 v sume 21 853 526 € bol 

v priebehu roka upravený pätnástimi rozpočtovými opatreniami Ministerstva financií 

Slovenskej republiky. 

 

Rozpočtovými opatreniami sa zmenili záväzné ukazovatele a rozpočet výdavkov 

kapitoly celkom bol k 31.12.2017 upravený na sumu 26 816 296,58 €, t. j. oproti schválenému 

rozpočtu celkovo navýšený o 4 962 770,58 €. Rozpočet bežných výdavkov bol k 31.12.2017 

upravený z pôvodných 20 253 526,00 € na sumu 25 428 496,58 €, t. j. oproti schválenému 

rozpočtu navýšený o 5 174 970,58 €. Rozpočet kapitálových výdavkov bol k 31.12.2017 

upravený z pôvodných 1 600 000,00 € na sumu 1 387 800,00 €,   t. j. oproti schválenému 

rozpočtu znížený o 212 200,00 €.  

 

  Významným rozpočtovým opatrením v roku 2017, ktoré ovplyvnilo výšku rozpočtu 

bežných výdavkov, bolo rozpočtové opatrenie č. 15/2017 - povolené prekročenie limitu 

výdavkov v sume 9 500 000,00 €. Finančné prostriedky boli určené na úhradu korekcií na 

OPIS projekty.  

 

  Významným rozpočtovým opatrením v roku 2017, ktoré ovplyvnilo výšku rozpočtu 

kapitálových výdavkov, bolo rozpočtové opatrenie č. 14/2017 - viazanie rozpočtových 

prostriedkov - § 8 v sume 6 492 230 €. Kapitola v zmysle § 8 zákona č. 523/2004 Z. z. viazala 

k 31.12.2017 rozpočtové prostriedky na tieto investičné akcie: 

- na digitálny model terénu v sume 1 746 730 € (846 730 € z roku 2016 a 900 000 € z roku 

2017), 

- na realizáciu aktivít projektu ESKN v sume 1 045 500 € (666 784,28 € z roku 2016 

a 378 715,72 € z roku 2017), 

- na implementáciu ESKN v sume 3 700 000 € (z roku 2017). 

 

1.4. Finančné operácie 

1.4.1. Príjmové finančné operácie 

V rámci príjmových finančných operácií v kategórii 400 Príjmy z transakcií 

s finančnými aktívami a finančnými pasívami kapitola vykazuje v hodnotenom období sumu 

38 000 €.  
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Uvedená suma je evidovaná na podpoložke 456002 Iné príjmové finančné operácie 

okrem vkladov zo základného imania. Predstavuje obraty na depozitnom účte rozpočtovej 

organizácie GKÚ za zložené zábezpeky na účet verejného obstarávateľa pri verejnej súťaži. 

V dôsledku technického problému nedotiahlo do výkazu FIN sumu 157 000 €, ktorá 

predstavuje obraty na depozitnom účte rozpočtovej organizácie ÚGKK SR za zložené 

zábezpeky na účet verejného obstarávateľa pri verejnej súťaži.  

 

1.4.2.  Výdavkové finančné operácie 

V rámci výdavkových finančných operácií v kategórii 800 Výdavky z transakcií          

s finančnými aktívami a finančným pasívami kapitola vykazuje v hodnotenom období sumu 

165 000 €.  

Uvedená suma je evidovaná na podpoložke 819002 Ostatné výdavkové finančné 

operácie okrem nákupu dlhových cenných papierov.  Predstavuje obraty na depozitnom účte 

rozpočtových organizácií ÚGKK SR a GKÚ za vrátené zábezpeky z účtu verejného 

obstarávateľa pri verejnej súťaži. 

 

1.5. Zhodnotenie zamestnanosti 

 

Schválený záväzný ukazovateľ počtu zamestnancov rozpočtových organizácií podľa  

prílohy č. 1  k uzneseniu  vlády  SR č. 461/2016  bol  na rok 2017 stanovený  v počte 257  

osôb, z toho aparát ústredného orgánu 75 osôb.  

 

Pre rozpočtovú organizáciu Geodetický a kartografický ústav bol na rok 2017 

stanovený počet zamestnancov 182 osôb. Pre príspevkovú organizáciu Výskumný ústav 

geodézie a kartografie bol Ministerstvom financií SR na rok 2017 stanovený orientačný počet 

zamestnancov 23 osôb. 

 

Skutočný priemerný prepočítaný stav zamestnancov v kapitole ÚGKK SR dosiahol 

v hodnotenom období 238,4 osôb, čo predstavuje neplnenie záväzného ukazovateľa o 18,6 

osôb. Priemerný prepočítaný stav zamestnancov na aparáte ústredného orgánu dosiahol 66,0 

osôb, čo predstavuje neplnenie počtu zamestnancov o 9,0 osôb.  

 

 V rozpočtovej organizácii Geodetický a kartografický ústav priemerný prepočítaný 

stav zamestnancov v hodnotenom období dosiahol 172,4 osôb, čo predstavuje neplnenie o 9,6 

osôb. V príspevkovej organizácii Výskumný ústav geodézie a kartografie priemerný 

prepočítaný stav zamestnancov v hodnotenom období dosiahol 23,2 osôb.   

 

Rozpočet miezd, platov a ostatných osobných vyrovnaní (610) na rok 2017 bol pre 

kapitolu ÚGKK SR schválený v sume 3 217 135 €, z toho aparát ústredného orgánu v sume 

1 557 674 €. Rozpočtovými opatreniami Ministerstva financií SR bol rozpočet v tejto 

kategórii výdavkov upravený na sumu 3 167 116,20 €, z toho aparát ústredného orgánu na 

sumu 1 308 903,90 €.   

 

Skutočné čerpanie miezd, platov a ostatných osobných vyrovnaní predstavovalo 

v kapitole ÚGKK SR v hodnotenom období sumu 3 128 338,88 €, z toho aparát ústredného 

orgánu sumu 1 270 126,58 €. Nedočerpané účelové prostriedky na mzdy pre novoprijatých 
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zamestnancov od 1.6.2017 vykazujú zostatok na výdavkovom účte ÚGKK SR (bližšie 

popisujeme v časti 1.3.1.1. Bežné výdavky). 

 

Pre rozpočtovú organizáciu Geodetický a kartografický ústav bol stanovený limit 

miezd na rok 2017 v sume 1 659 461 €. Rozpočtovými opatreniami bol upravený na sumu 

1 858 212 €. Limit miezd bol k 31.12.2017 vyčerpaný vo výške rozpočtu. 

 

V príspevkovej organizácii Výskumný ústav geodézie a kartografie boli mzdy na rok 

2017 rozpočtované v sume 380 288 €, z toho 280 910 € na zdroji 111 a 99 378 € na zdroji 46. 

Limit miezd bol k 31.12.2017 vyčerpaný vo výške rozpočtu. 

 

 

 

1.6. Príspevkové organizácie v pôsobnosti kapitoly     

 

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky riadil jednu príspevkovú 

organizáciu – Výskumný ústav geodézie, kartografie a katastra v Bratislave. 

 

Hospodárenie príspevkovej organizácie Výskumný ústav geodézie a kartografie 

v Bratislave 

 Manažérska informácia SITUAČNÁ SPRÁVA 12 2017
 PLNENIE ROZHODUJÚCICH a ZÁKONNÝCH KRITÉRIÍ obdobie: 1-12. 2017

ku dňu: 31.12.17
  Skut. 2017

  PLNENIE ROZHODUJÚCICH a ZÁKONNÝCH KRITÉRIÍ 1-12. 2017 Kontr. 2017 1-12. 2017

I. I. PLNENIE VÝSKUMNÝCH a VÝVOJOVÝCH ÚLOH Plnenie podľa Kontraktu 

II.II.  PLNENIE EKONOMICKÝCH ÚLOH PLNENIE CIEĽ

1.  VH. Výsledok hospodárenia nezdanený   =  0, alebo + Zisk -9 720 € Nesplnené 

z toho: VH. Hlavná činnosť -9 720 €

                  VH. Podnikateľská činnosť 0 €

           Daň z príjmu (DzP) 0 €

   VH. Výsledok hospodárenia po zdanení (Netto) -9 720 €

2.  Neprekročiť pomer 50 % krytia =Tržby / Výrobné náklady 33,42% Splnené 49,99%

3.  Čerpanie Transferov ŠR Prenos Čerpané k Zostatok Plnenie %  Poskytnuté Vyčerpané

+ Poskytnuté (nevyčerpané) (čerpanie)

   3.A. Transfer ŠR na Bežné výdavky     473 344 € 473 097 € 247 € 99,9% 470 000 € 470 000 €

A1. +131x Prenos z minulého obdobia (vyčerpať v 1.Q.) 3 344 € 3 344 € 0 € 100,0%

A2. +111 Transfer ŠR na Bežné výdavky (Kontrakt) 470 000 € 469 753 € 247 € 99,9% 470 000 € 470 000 €
A1. Transfer ŠR (na Bežné výdavky) prenesený z r.2016 do r.2017 v objeme 3344,21 € bol podľa zákona 524/2004 z.z. vyčerpaný. Zostatok k 31.03.17= 0,00 €

   3.B. Transfer ŠR na Kapitálové výdavky      0 €  
 

Splnené  

 

V GU K

 
VÚGK v roku 2017 pre splnenie výskumných a vývojových úloh vynaložil 

k 31.12.2017 náklady v objeme 766 541,79 €. Krytie nákladov bolo zabezpečené dvomi 

zdrojmi: 

1. Náklady na výskum a vývoj boli zabezpečené výnosmi zo zdrojov transferu zo ŠR - 

v objeme 66 %,  
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2. Ostatné náklady boli kryté a dofinancované vlastnými zdrojmi z vlastných výnosov - 

v objeme 34 %.  

 

Na krytie bežných nákladov z transferových zdrojov zo ŠR určených na zabezpečenie 

prioritných vývojových a výskumných úloh geodézie a katastra v rámci Hlavnej činnosti 

(úlohy A. pre Úrad) mal VÚGK k dispozícii zdroje zo ŠR v celkovom objeme 473 344,21 €, 

z toho zdroje v objeme 3 344,21 € boli získané prevodom z roku 2016 a zdroje v objeme    

470 000 € boli získané prostredníctvom Kontraktu na rok 2017 (420 000 €) a Dodatku č. 2 ku 

kontraktu na rok 2017 (50 000 €).  

 

Z uvedených  transferových zdrojov zo ŠR boli k 31.12.2017 vyčerpané prostriedky 

v objeme výnosov 469 752,65 €. Vzhľadom k termínom poskytnutia zdrojov boli nevyužité 

prostriedky ŠR k 31.12.2017 v objeme 247,35 € v súlade so zákonnými opatreniami presunuté 

do I. štvrťroka 2018.  

 

Zdroje z transferu zo ŠR boli použité iba na krytie bežných výdavkov a to iba v 

Hlavnej činnosti v kategórii A “Výskum a vývoj podľa požiadaviek zriaďovateľa ÚGKK SR“ 

(v tab. označené „A. pre Úrad“). Finančné zdroje na kapitálové výdavky neboli v roku 2017 

plánované.  



 29 

VUGK

Podnik.

s rozpisom na činnosti a kategórie A,B,C a D SPOLU A+B+C A B C D SPOLU SPOLU
31.12.16 pre Úrad Projekty Predaje Predaje 31.12.17 31.12.17

501 Spotreba materiálu 42 111,86 12 397,61 8 037,97 0,00 4 359,64 0,00 12 397,61 12 000

502 Spotreba energie 15 052,64 15 352,04 13 343,50 0,00 2 008,54 0,00 15 352,04 14 000

504 Náklady na predaný tovar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

511 Opravy a udržiavanie 3 434,59 1 177,85 387,62 0,00 790,23 0,00 1 177,85 2 000

512 Cestovné 6 170,90 3 905,19 3 349,33 0,00 555,86 0,00 3 905,19 4 000

513 Náklady na reprezentáciu 3 547,75 506,54 132,04 0,00 374,50 0,00 506,54 300

518 Ostatné služby 22 323,13 45 366,56 30 355,62 0,00 15 010,94 0,00 45 366,56 44 000

 a. Náklady na materiál, energie +služby 92 640,87 78 705,79 55 606,08 0,00 23 099,71 0,00 78 705,79 76 300

z toho: Peňažné 92 640,87 78 705,79 55 606,08 0,00 23 099,71 0,00 78 705,79 76 300

Nepeňažné    0

521 Mzdové náklady 386 333,05 396 143,73 290 875,74 0,00 105 267,99 0,00 396 143,73 377 688

524-8 Náklady na zdrav.+soc.poistenie+ostat.soc nákl. 152 981,85 163 603,59 123 318,30 0,00 40 285,29 0,00 163 603,59 143 521

 b. Náklady osobné = mzdy+odvody 539 314,90 559 747,32 414 194,04 0,00 145 553,28 0,00 559 747,32 521 209

z toho: Peňažné 539 314,90 559 747,32 414 194,04 0,00 145 553,28 0,00 559 747,32 521 209

Nepeňažné 0,00 0,00 0,00 0

 c. Náklady z odpisov (ú.551) 117 399,94 123 597,89 27 196,56 0,00 96 401,33 0,00 123 597,89 125 836

z toho: Peňažné 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

Nepeňažné 117 399,94 123 597,89 27 196,56 0,00 96 401,33 0,00 123 597,89 125 836

 d. Náklady ostatné (ú.5xx) 3 463,81 4 490,79 3 117,45 0,00 1 373,34 0,00 4 490,79 3 000

z toho: Peňažné 3 259,14 4 490,79 3 117,45 0,00 1 373,34 0,00 4 490,79 3 000

Nepeňažné 204,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

 N.  ∑ NÁKLADY podľa účtovníctva spolu 752 819,52 766 541,79 500 114,13 0,00 266 427,66 0,00 766 541,79 726 345

z toho: Peňažné 635 214,91 642 943,90 472 917,57 0,00 170 026,33 0,00 642 943,90 600 509

Nepeňažné 117 604,61 123 597,89 27 196,56 0,00 96 401,33 0,00 123 597,89 125 836

VH. výsledok hospodárenia Skut.2016 1-12 2017 PLÁN 2017
   Hlavná činnosť

 a. Výnosy Vlastné z predaja služieb (ú.601,602,604) 404 042,96 255 746,30 0,00 0,00 255 746,30 0,00 255 746,30 229 148

z toho: Peňažné 404 042,96 255 746,30 0,00 0,00 255 746,30 0,00 255 746,30 229 148

Nepeňažné 0,00 0,00 0

 b. Výnosy Vlastné ostatné 110 510,33 947,94 0,00 0,00 947,94 0,00 947,94 0

z toho: Peňažné 0,00 947,94 0,00 0,00 947,94 0,00 947,94 0

Nepeňažné 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

 c. Výnosy Transfer zo ŠR (na Bežné výdavky (ú.681) 422 325,80 472 931,01 472 931,01 0,00 0,00 0,00 472 931,01 470 000

z toho: Peňažné 422 325,80 472 931,01 472 931,01 0,00 0,00 0,00 472 931,01 470 000

131G Transfer ŠR z r. 2016 (vyčerpať do 31.3.17) 5 968,97 3 344,21 3 344,21 0,00 3 344,21 0

111 Transfer ŠR z Kontraktu 2017 416 655,79 469 752,65 469 752,65 0,00 469 752,65 470 000

111 Transfer ŠR vrátenie fin. prostr do rozpočtu -298,96 -165,85 -165,85 0,00 -165,85 0

Nepeňažné 0,00 0,00 0

 d. Výnosy Transféry ostatné (ú.682,68x,69x) 15 108,17 27 196,56 27 196,56 0,00 0,00 0,00 27 196,56 27 197

z toho: Peňažné 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

Nepeňažné 15 108,17 27 196,56 27 196,56 0,00 0,00 0,00 27 196,56 27 197

   ∑ medzisúčet   a+b+c+d 951 987,26 756 821,81 500 127,57 0,00 256 694,24 0,00 756 821,81 726 345

100,00% 66,08% 0,00% 33,92% 0,00% 100,00% 100,0%

 e.± Výnosy Vlastné na podporu A (preúčtované z C,D) 0,00 0,00 -13,44 0,00 13,44 0,00 0,00 0

 V.  ∑ VÝNOSY podľa účtovníctva spolu 951 987,26 756 821,81 500 114,13 0,00 256 707,68 0,00 756 821,81 726 345

z toho: Peňažné 826 368,76 729 625,25 472 917,57 0,00 256 707,68 0,00 729 625,25 699 148

Nepeňažné 15 108,17 27 196,56 27 196,56 0,00 0,00 0,00 27 196,56 27 197

 VH. Výsledok hospodár. pred zdanením = V-N 199 167,74 -9 719,98 0,00 0,00 -9 719,98 0,00 -9 719,98 0

   D. Daň z príjmu 42 238,23 0,00 0

 VH. Výsledok hospodárenia po zdanení = V-N-D 156 929,51 -9 719,98 -0 

 
 

Výsledok hospodárenia po zdanení k 31.12.2017 dosiahol stratu -9 719,98 €. 
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1.6.1. Príjmy a výdavky príspevkovej organizácie podľa rozpočtovej klasifikácie 

 

Príjmy - zdroj 111                      (v EUR)  

EK 
Schválený 

rozpočet 2017 

Upravený 

rozpočet 2017 
Skutočnosť 2017 

% čerpania 

k uprav. 

rozpočtu 

Granty a transfery (300) 420 000,00 470 000,00 470 000,00 100,00  

Tuzemské bežné granty 

a transfery (310) 
420 000,00 470 000,00 470 000,00 100,00 

 

 

VUGK

Podnik.

s rozpisom na činnosti a kategórie A,B,C a D SPOLU A+B+C A B C D SPOLU
31.12.16 pre Úrad ZF 

111

Projekty Predaje          

ZF 46

Predaje
31.12.17

 a. 710 Obstarávanie kapitálových aktív 183 115 85 557,68 0,00 0,00 85 557,68 0,00 0

183 115 85 557,68 0,00 0,00 85 557,68 0,00 0

 a.320 Tuzemské kapitálové granty a transfery 50 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

50 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

 VH. Výsledok financovania -133 115 -85 557,68 0,00 0,00 -85 557,68 0,00 0

VUGK

Podnik.

s rozpisom na činnosti a kategórie A,B,C a D SPOLU A+B+C A B C D  
31.12.16 pre Úrad ZF 

111

Projekty Predaje          

ZF 46

Predaje
31.12.17

 a. 610 Mzdy,platy,služobné príjmy 374 495 380 288,13 280 910,41 99 377,72 0,00 339 942

 b. 620 Poistné a príspevok do poisť.(u.524-8) 135 091 139 800,42 102 923,81 36 876,61 0,00 124 524

 c. 630 Tovary a služby 132 477 209 845,12 80 183,17 129 661,95 0,00 83 218

 d. 640 Bežné transfery 2 509 6 698,51 5 735,26 963,25 0,00 0

644 571 736 632,18 469 752,65 0,00 266 879,53 0,00 547 684

 a. 220 Príjmy Vlastné z predaja služieb 403 499 263 284,22 263 284,22 0,00 127 684

 b. 290 Príjmy Vlastné ostatné 13 944 7,00 7,00 0,00 0

 c. 310 Príjmy Transfer zo ŠR na Bežné výdavky (ú.681) 420 000 470 000,00 470 000,00 0,00 420 000

 d. 310 Príjmy Transféry ostatné (ú.682,68x,69x) 0 0,00 0,00 0

837 443 733 291,22 470 000,00 0,00 263 291,22 0,00 547 684

 VH. Výsledok financovania 192 872 -3 340,96 247,35 0,00 -3 588,31 0,00 0

 ∑Kapitálové Príjmy SPOLU

  ∑ Kapitálové Výdavky SPOLU

Výsledok financovania Skut.2016 PLÁN 2017
   Hlavná činnosť

 ∑ Bežné Príjmy SPOLU

Výsledok financovania Skut.2016

Schválený 

ROZPOČET 

2017   Hlavná činnosť

  ∑ Bežné výdavky SPOLU
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Príjmy - zdroj 46                             (v EUR) 

EK 
Schválený 

rozpočet 2017 

Upravený 

rozpočet 2017 
Skutočnosť 2017 

% čerpania 

k uprav. 

rozpočtu 

Nedaňové príjmy (200) 127 684,00 127 684,00 263 291,22 206,21 

Administratívne poplatky 

a iné poplatky a platby 

(220) 

127 684,00 127 684,00 263 284,22 206,20 

Iné nedaňové príjmy (290) 0,00 0,00 7,00 x 

 

 

Výdavky – zdroj 111                                                                                                                                    (v EUR) 

EK 
Schválený 

rozpočet 2017 

Upravený 

rozpočet 2017 
Skutočnosť 2017  

% čerpania 

k uprav. 

rozpočtu 

Výdavky spolu (600+700)                420 000,00 470 000,00 469 752,65 99,95 

Bežné výdavky (600) 420 000,00 470 000,00 469 752,65 99,95 

Mzdy, platy a OON (610) 281 302,00 280 910,41 280 910,41 100,00 

Poistné a príspevok do 

poisťovní  (620) 

103 050,00 102 923,81 102 923,81 100,00 

Tovary a služby (630) 35 648,00 80 430,52 80 183,17 99,69 

Bežné transfery (640) 0,00 5 735,26 5 735,26 100,00 

Kapitálové výdavky (700) 0,00 0,00 0,00 x 

 

 

Výdavky – zdroj 131F                                                                                                                                 (v EUR) 

EK 
Schválený 

rozpočet 2017 

Upravený 

rozpočet 2017 
Skutočnosť 2017 

% čerpania 

k uprav. 

rozpočtu 

Výdavky spolu (600+700) 0 0 3 344,21 x 

Bežné výdavky (600) 0 0 3 344,21 x 

Tovary a služby (630) 0 0 3 344,21 x 

 

  

Výdavky – zdroj 46                                                                                                                                     (v EUR) 

EK 
Schválený 

rozpočet 2017 

Upravený 

rozpočet 2017 
Skutočnosť 2017 

% čerpania 

k uprav. 

rozpočtu 

Výdavky spolu (600+700)                127 684,00 352 240,17 358 691,24 101,83 

Bežné výdavky (600) 127 684,00 266 682,49 273 133,56 102,42 

Mzdy, platy a OON (610) 58 640,00 99 377,72 99 377,72 100,00 

Poistné a príspevok do 

poisťovní  (620) 

21 474,00 36 876,61 36 876,61 100,00 

Tovary a služby (630) 47 570,00 129 464,91 132 684,62 102,49 

Bežné transfery (640) 0,00 963,25 4 194,61 435,46 

Kapitálové výdavky (700) 0,00 85 557,68 85 557,68 100,00 
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Záver  
 

 Predkladaný materiál bol vypracovaný v súlade so „Smernicou Ministerstva financií 

Slovenskej republiky z 23.10.2014 č. MF/23510/2014-31 na vypracovanie záverečných účtov 

kapitol štátneho rozpočtu a štátnych fondov“. Jeho obsah umožňuje získať celkový prehľad 

o čerpaní prostriedkov štátneho rozpočtu kapitoly 31-ÚGKK SR v štruktúre záväzných 

ukazovateľov kapitoly určených zákonom o štátnom rozpočte na rok 2017.  

Plnenie rozpočtových príjmov kapitoly ÚGKK SR dosiahlo k 31.12.2017 celkom 

sumu 404 444,02 €, čo predstavuje plnenie 202,22 % upraveného rozpočtu príjmov v sume       

200 000 €.   

  Čerpanie rozpočtových výdavkov kapitoly ÚGKK SR k 31.12.2017 bolo v sume 

26 574 875,75 €, čo predstavuje 99,10 % z upraveného rozpočtu výdavkov v sume 

26 816 296,58 €. Na  bežné výdavky bola čerpaná suma 25 197 877,59 €  z  upraveného  

rozpočtu 25 428 496,58 €. Na kapitálové výdavky bola čerpaná suma 1 376 998,16 € 

z upraveného  rozpočtu 1 387 800,00 €. 

  Nedočerpané účelové prostriedky na osobné výdavky novoprijatých zamestnancov od 

1.6.2017 vykazujú zostatok na výdavkovom účte ÚGKK SR. 

 

V spolupráci s Ministerstvom financií Slovenskej republiky sa ÚGKK SR v priebehu 

roka 2017 podarilo uhradiť záväzky vyplývajúce z Dohôd o splátkach za korekcie projektov 

OPIS uzatvorených medzi Úradom vlády Slovenskej republiky a ÚGKK SR. Za korekcie 

projektov OPIS boli uhradené splátky v celkovej sume 13 638 425,10 € a záväzky 

vyplývajúce z Dohôd o splátkach na roky 2017 až 2019 boli splnené v plnej výške.  

 

 Záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu stanovené na rok 2017 kapitola 31- ÚGKK SR  

dodržala. 

  Po celkovom zhodnotení rozpočtového hospodárenia za rok 2017 možno konštatovať, 

že kapitola ÚGKK SR v hodnotenom období zabezpečila plnenie úloh rezortu v súlade so 

všeobecnými právnymi a internými predpismi pre potreby orgánov štátnej správy, 

podnikateľskej sféry, obyvateľstva, potreby štátu, vedy a výskumu. 
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2. Tabuľková časť 
 

 

Tabuľka č. 1  Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly ŠR za rok 2017 

Tabuľka č. 2  Výdavky kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2017 

Tabuľka č. 3  Finančné operácie kapitoly ŠR za rok 2017 

Tabuľka č. 4  Záväzné ukazovatele kapitoly ÚGKK SR za rok 2017 

Tabuľka č. 5  Prehľad príjmov a výdavkov príspevkovej organizácie kapitoly ŠR podľa  

             ekonomickej klasifikácie za rok 2017 

Tabuľka č. 6  Výdavky príspevkovej organizácie kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej  

                       klasifikácie za rok 2017 
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3. Prílohy 
 

 

Príloha č. 1  Organizačná schéma kapitoly platná k 31.12.2017 

Príloha č. 2  Zhodnotenie výsledkov interných a externých kontrol vykonaných v roku 2017 

Príloha č. 3  Monitorovacia správa programovej štruktúry k 31.12.2017 
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Tabuľka: 1
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Číslo a názov kapitoly štátneho rozpočtu:                                                                                        31 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Ukazovateľ
Schválený                  

rozpočet     

Upravený                 

rozpočet       
Skutočnosť

% k upravenému 

rozpočtu
I. PRÍJMY spolu 200 200 404 202,0

 
A. Daňové príjmy 0 0 0 0,0
B. Nedaňové príjmy 200 200 404 202,0

1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 0 0 0 0,0
2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 200 186 390 209,7
3. Kapitálové príjmy 0 0 0 0,0
4. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio 0 0 0 0,0
5. Úroky zo zahraničných úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí a vkladov 0 0 0 0,0
6. Iné nedaňové príjmy 0 14 14 100,0

C. Granty a transfery 0 0 0 0,0
1. Tuzemské bežné granty a transfery 0 0 0 0,0
2. Tuzemské kapitálové granty a transfery 0 0 0 0,0
3. Zahraničné granty 0 0 0 0,0

4. Zahraničné transfery 0 0 0 0,0

II. VÝDAVKY spolu 21 854 26 816 26 575 99,1

 
A. Bežné výdavky 20 254 25 428 25 198 99,1

1. Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 3 217 3 167 3 128 98,8
2. Poistné a príspevok do poisťovní 1 136 1 176 1 163 98,9
3. Tovary a služby 15 201 20 577 20 399 99,1
4. Bežné transfery 700 508 508 100,0

z toho :     
  - Príspevkovej organizácii 420 470 470 100,0
  - Štátnemu účelovému fondu 0 0 0 0,0
  - Verejnej vysokej škole 0 0 0 0,0
  - Obci 0 0 0 0,0
  - Vyššiemu územnému celku 0 0 0 0,0
  - Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu 0 0 0 0,0
  - Na platené poistné za skupiny osôb ustanovené zákonom 0 0 0 0,0

  - Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri  

organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky
0 0 0 0,0

  - Odvody do rozpočtu Európskej únie 0 0 0 0,0
5. Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a fin. prenájmom 0 0 0 0,0

B. Kapitálové výdavky 1 600 1 388 1 377 99,2
1. Obstarávanie kapitálových aktív 1 600 1 388 1 377 99,2
2. Kapitálové transfery 0 0 0 0,0

z toho :  
  - Príspevkovej organizácii 0 0 0 0,0
  - Verejnej vysokej škole 0 0 0 0,0
  - Obci 0 0 0 0,0
  - Vyššiemu územnému celku 0 0 0 0,0
  - Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám 0 0 0 0,0

  - Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri 

organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky
0 0 0 0,0

I.-II. Prebytok (+), schodok (-) -21 654 -26 616 -26 171 98,3

(v tis. eur)

Štátna pokladnica
8.3.2018

Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly ŠR za rok 2017



Tabuľka: 2
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Schválený 

rozpočet     

Upravený 

rozpočet       
Skutočnosť

% k 

upravenému 

rozpočtu

Schválený 

rozpočet     

Upravený 

rozpočet       
Skutočnosť

% k 

upravenému 

rozpočtu

Schválený 

rozpočet     

Upravený 

rozpočet       
Skutočnosť

% k 

upravenému 

rozpočtu

01  VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY 20 252 25 426 25 196 99,1 1 600 1 388 1 377 99,2 21 852 26 814 26 573 99,1

01.3  Všeobecné služby 19 832 24 956 24 726 99,1 1 600 1 388 1 377 99,2 21 432 26 344 26 103 99,1

01.3.2  Rámcové plánovacie a štatistické služby 4 000 1 737 1 737 100,0 0 0 0 0,0 4 000 1 737 1 737 100,0

01.3.3  Iné všeobecné služby 15 832 23 219 22 989 99,0 1 600 1 388 1 377 99,2 17 432 24 607 24 366 99,0

01.4  Základný výskum 420 470 470 100,0 0 0 0 0,0 420 470 470 100,0

01.4.0  Základný výskum 420 470 470 100,0 0 0 0 0,0 420 470 470 100,0

02  OBRANA 2 2 2 100,0 0 0 0 0,0 2 2 2 100,0

02.1  Vojenská obrana 2 2 2 100,0 0 0 0 0,0 2 2 2 100,0

02.1.0  Vojenská obrana 2 2 2 100,0 0 0 0 0,0 2 2 2 100,0

S P O L U 20 254 25 428 25 198 99,1 1 600 1 388 1 377 99,2 21 854 26 816 26 575 99,1

Štátna pokladnica
8.3.2018

700 - Kapitálové výdavky Výdavky spolu

Výdavky kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2017

600 - Bežné výdavky

Kód a názov

(v tis. eur)

31 Úrad geodézie, kartografie a katastra SRČíslo a názov kapitoly štátneho rozpočtu:



Tabuľka: 3
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Číslo a názov kapitoly štátneho rozpočtu: 31 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Ek.kl. Ukazovateľ Schválený rozpočet     Upravený rozpočet       Skutočnosť
% k upravenému 

rozpočtu

 I.  PRÍJMY spolu 0 0 38 0,0
 

400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými 

pasívami
0 0 38 0,0

v tom:  

410 zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných 

finančných výpomocí (len istín)
0 0 0 0,0

420 zo splátok zahraničných úverov, pôžičiek a návratných 

finančných výpomocí (len istín)
0 0 0 0,0

430 z predaja majetkových účastí
0 0 0 0,0

440 z predaja privatizovaného majetku Fondu národného 

majetku Slovenskej republiky a Slovenského pozemkového 

fondu
0 0 0 0,0

450 z ostatných finančných operácií
0 0 38 0,0

500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
0 0 0 0,0

510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
0 0 0 0,0

520 Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
0 0 0 0,0

 II.  VÝDAVKY spolu 0 0 165 0,0
 

800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a 

finančnými pasívami
0 0 165 0,0

810 Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na 

majetku a ostatné výdavkové operácie 0 0 165
0,0

820 Splácanie istín
0 0 0 0,0

v tom: 0,0

821 splácanie tuzemskej istiny
0 0 0 0,0

822 splácanie istiny krátkodobého úveru, pôžičky a návratnej 

finančnej výpomoci do zahraničia 0 0 0
0,0

823 splácanie istiny dlhodobého úveru, pôžičky a návratnej 

finančnej výpomoci do zahraničia 0 0 0
0,0

824 splácanie finančného prenájmu
0 0 0 0,0

I.- II.  Prebytok (+), schodok (-) 0 0 -127 0,0

Finančné operácie kapitoly ŠR za rok 2017
(v tis. eur)

Štátna pokladnica
8.3.2018



(v tis. eur)

Schválený

rozpočet

Upravený

rozpočet
Skutočnosť

%

plnenia

upraveného

rozpočtu

X

200 200 404 202,0

200 200 404 202,0

0 0 0 X

0 0 0 X

0 0 0 X

0 0 0 X

                          21 854                           26 816                           26 575 99,1

                          21 854                           26 649                           26 407 99,1

0 167 167 100,0

                          21 854                           26 816                           26 575 99,1

                          21 854                           26 649                           26 408 99,1

0,00 167 167               100,0 

                          21 854                           26 649                           25 408 95,3

0 167 167 100,0

0 0 0 X

0 0 0 X

0 0 0 X

                            3 217                             3 167                             3 128 98,8

                            1 558                             1 309                             1 270 97,0

257 257 238 92,6

z toho: aparát ústredného orgánu 75 osôb 75 osôb 66 osôb 88,0

0 osôb 0 osôb 0 osôb X

z toho: aparát ústredného orgánu 0 osôb 0 osôb 0 osôb X

                            1 600                             1 388                             1 377 99,2

                            1 600                             1 220                             1 210 99,2

0                                167                                167 100,0

                            1 600                             1 220                             1 210 99,2

0 0 0 X

0 0 0 X

0 0 0 X

X

2 2 2 100,0

2 2 2 100,0

0 0 X

                          11 597                           21 225                           21 149 99,6

                          11 597                           21 225                           21 149 99,6

0 0 0 X

0 0 0 X0D40N SK PRES 2016 - ÚGKK SR X

z toho 11: 182,4

z toho 13: X

z toho 13: X

07U Geodézia, kartografia a kataster 182,4

06H0E Hospodárska mobilizácia ÚGKaK SR 100,0

z toho 11: 100,0

z toho 13: X

 

C. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu 

programov vlády SR a častí programov vlády SR
X

 

B. Prostriedky Európskej únie X

z toho 11: X

z toho 13: X

z toho: kód zdroja 111 75,6

 

A.4. kapitálové výdavky (700) (bez prostriedkov na 

spolufinancovanie)
86,1

z toho 11: 75,6

88,0

- administratívne kapacity rozpočtových 

organizácií osobitne sledované, podľa prílohy č. 1 

k uzneseniu vlády SR č. 461/2016

X

X

z toho: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 

osobné vyrovnania aparátu ústredného orgánu 

(kód zdroja 111+11H)

81,5

Počet zamestnancov rozpočtových organizácií, podľa 

prílohy   č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 461/2016
92,6

z toho 13: X

A.3. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 

vyrovnania (610), (kód zdroja 111+11H)
97,2

A.2. prostriedky na spolufinancovanie X

z toho 11: X

A.1. rozpočtové prostriedky kapitoly (kód zdroja 

111+11H)
116,3

kód zdroja 131 X

z toho 13: X

z toho:

z toho 13: X

A. Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie 121,6

z toho 11: 120,8

z toho 13: X

II. VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM (A+B) 121,6

z toho 11: 120,8

z toho 13: X

B. Prostriedky Európskej únie X

z toho 11: X

I. PRÍJMY KAPITOLY X

A. Záväzný ukazovatel 202,0

z toho 11: 202,0

Tabuľka č.4

Strana: 1

Záväzné ukazovatele kapitoly Úrad geodézie, kartografie a katastra SR za rok 2017

Záväzné ukazovatele

%

plnenia

schváleného

rozpočtu



(v tis. eur)

Schválený

rozpočet

Upravený

rozpočet
Skutočnosť

%

plnenia

upraveného

rozpočtu

0 0 0 X

0 0 0 X

                          10 255                             5 589                             5 424                 97,0 

                          10 255                             5 422                             5 257                 97,0 

0 167 167 100,0

z toho 11: 51,3

z toho 13: X

z toho 13: X

0EK0M Informačné technológie financované zo 

štátneho rozpočtu – Úrad geodézie, kartografie a 

katastra SR

52,9

Strana: 2

Záväzné ukazovatele kapitoly Úrad geodézie, kartografie a katastra SR za rok 2017

Záväzné ukazovatele

%

plnenia

schváleného

rozpočtu

z toho 11: X

Tabuľka č.4
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Číslo a názov kapitoly štátneho rozpočtu:                                             31 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Ukazovateľ
Schválený                     

rozpočet     

Upravený                       

rozpočet       
Skutočnosť

% k upravenému 

rozpočtu
I. PRÍJMY spolu 548 598 733 122,6

 

A. Daňové príjmy 0 0 0 0,0

B. Nedaňové príjmy 128 128 263 205,5

1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 0 0 0 0,0

2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 128 128 263 205,5

3. Kapitálové príjmy 0 0 0 0,0

4. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných fin. výpomocí, vkladov a ážio 0 0 0 0,0

5. Úroky zo zahraničných úverov, pôžičiek, návratných fin. výpomocí a vkladov 0 0 0 0,0

6. Iné nedaňové príjmy 0 0 0 0,0

C. Granty a transfery 420 470 470 100,0

1. Tuzemské bežné granty a transfery 420 470 470 100,0

2. Tuzemské kapitálové granty a transfery 0 0 0 0,0

3. Zahraničné granty 0 0 0 0,0

4. Zahraničné transfery 0 0 0 0,0

II. VÝDAVKY spolu 548 822 826 100,5
 

A. Bežné výdavky 548 736 740 100,5

1. Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 340 380 380 100,0

2. Poistné a príspevok do poisťovní 126 139 139 100,0

3. Tovary a služby 82 210 214 101,9

4. Bežné transfery 0 7 7 100,0

5.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návrat. 

finančnou výpomocou a finančným prenájmom 0 0 0 0,0

B. Kapitálové výdavky 0 86 86 100,0

1. Obstarávanie kapitálových aktív 0 86 86 100,0

2. Kapitálové transfery 0 0 0 0,0

I.-II. Prebytok (+), schodok (-) 0 -224 -93 41,5

(v tis. eur)
Prehľad príjmov a výdavkov príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2017

Štátna pokladnica
8.3.2018



Tabuľka: 6
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Číslo a názov kapitoly štátneho rozpočtu:

Schválený 

rozpočet     

Upravený 

rozpočet       
Skutočnosť

% k 

upravenému 

rozpočtu

Schválený 

rozpočet     

Upravený 

rozpočet       
Skutočnosť

% k 

upravenému 

rozpočtu

Schválený 

rozpočet     

Upravený 

rozpočet       
Skutočnosť

% k 

upravenému 

rozpočtu

01  VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY 548 736 740 100,5 0 86 86 100,0 548 822 826 100,5
01.4  Základný výskum 548 736 740 100,5 0 86 86 100,0 548 822 826 100,5

01.4.0  Základný výskum 548 736 740 100,5 0 86 86 100,0 548 822 826 100,5

S P O L U 548 736 740 100,5 0 86 86 100,0 548 822 826 100,5

Štátna pokladnica
8.3.2018

Výdavky spolu600 - Bežné výdavky 700 - Kapitálové výdavky

Výdavky príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2017

31 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Kód a názov

(v tis. eur)



       Príloha č. 1 

ORGANIZÁCIE 

 

v pôsobnosti Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky  

 
 

 

Úrad geodézie, 

kartografie a katastra 

Slovenskej republiky

Geodetický a 

kartografický ústav 

Bratislava

Výskumný ústav 

geodézie a kartografie 

v Bratislave

Okresný  úrad v sídle kraja 

Bratislava, katastrálny odbor 

Okresný  úrad  v sídle kraja 

Trnava, katastrálny odbor   

Okresný  úrad v sídle kraja  

Trenčín, katastrálny odbor 

Okresný  úrad v sídle kraja 

Nitra, katastrálny odbor 

Okresný  úrad v sídle kraja 

Žilina, katastrálny odbor 

Okresný  úrad v sídle kraja 

Banská Bystrica, katastrálny 

odbor 

Okresný  úrad v sídle kraja  

Prešov, katastrálny odbor 

Okresný  úrad v sídle kraja 

Košice, katastrálny odbor  

3 okresné úrady,  

katastrálne odbory 

6  okresných úradov, 

katastrálnych odborov

8 okresných úradov,

katastrálnych odborov

6  okresných úradov, 

katastrálnych odborov

10 okresných úradov, 

katastrálnych odborov

12 okresných úradov, 

katastrálnych odborov

12 okresných úradov, 

katastrálnych odborov

7 okresných úradov, 

katastrálnych odborov

Priame riadenie na úseku 

geodézie, kartografie

a technických činností

Riadenie výkonu štátnej správy na úseku

katastra nehnuteľností

Ústredný orgán štátnej správy

 

 

 



Monitorovacia správa programovej štruktúry k dátumu 31.12.2017
31 - Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Hlavný monitorovateľ: Mgr. Ing. Ivana Zemková

Výdavky kapitoly podľa zdrojov financovania
( v eurách )

Zdroje financovania Schvál.rozp. 2017 Upravený rozpočet
k 31.12.2017

Skutočnosť do
31.12.2017

Štátny rozpočet 21 853 526 26 816 297 26 574 876

 - Rozpočet kapitoly 21 853 526 26 648 989 26 407 568

 - Rozpočtové prostriedky kapitoly 21 853 526 26 648 989 26 407 568

 - Zdroje z predchádzajúcich rokov 0 167 308 167 308

 - Zo štátneho rozpočtu 0 167 308 167 308

 - Zo štátneho rozpočtu z r. 2016 (nevyčerpané prostriedky z r. 2016) 0 167 308 167 308

Výdavky kapitoly na programy
( v eurách )

Názov programu Schvál.rozp. 2017 Upravený rozpočet
k 31.12.2017

Skutočnosť do
31.12.2017

Por.
č.

Kód
programu

Výdavky spolu za kapitolu 26 574 87626 816 29721 853 526

Geodézia, kartografia a katasterA  07U 11 596 835 21 225 075 21 148 965

 - Kataster nehnuteľnostía)  07U01 16 467 02116 543 0798 247 824

 - Úrad geodézie, kartografie a katastra SR1.  07U0102 8 247 824 16 543 079 16 467 021

 - Usporiadanie pozemkového vlastníctvab)  07U02 142 998142 998100 000

 - Geodézia a kartografiac)  07U03 4 538 9464 538 9983 249 011

Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu

Hospodárska mobilizácia ÚGKaK SRB  06H0E 1 700 1 700 1 698
Gestor: Ministerstvo hospodárstva SR

Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Úrad geodézie,C  0EK0M 10 254 991 5 589 522 5 424 213
Gestor: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

 - Systémy vnútornej správy1.  0EK0M01 66 000 108 100 108 100

 - Špecializované systémy2.  0EK0M02 204 059 256 431 256 431

 - Podporná infraštruktúra3.  0EK0M03 4 231 044 2 534 211 2 378 708

 - ZB GIS podpora prevádzky4.  0EK0M04 894 173 894 173 894 172

 - ZB GIS rozvoj5.  0EK0M05 500 000 514 038 513 693

 - ESKN podpora prevádzky6.  0EK0M06 3 105 828 215 514 215 514

 - Poradenstvo v oblasti riadenia komplexných IT projektov7.  0EK0M07 353 887 528 474 528 474

 - Digitálny model terénu8.  0EK0M08 900 000

 - Fotogrametrické stanice a služby podpory9.  0EK0M09 0 153 320 153 320

 - Redizajn replikačného a zálohovacieho systému10.  0EK0M0A 0 154 800 154 800

 - IT servis manažment11.  0EK0M0C 0 69 468 62 000

 - Dátové úložisko12.  0EK0M0D 0 160 992 159 000

Zámery a ciele programov, podprogramov, prvkov

07U - Geodézia, kartografia a kataster

Aktualizovanie a vytváranie informácií z odboru geodézie, kartografie  a katastra, ich poskytovanie fyzickým a právnickým osobám a spravovanie katastra nehnuteľností.
Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2017

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2017

Upravený rozpočet
k 31.12.2017

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 11 596 835 21 225 075 21 148 965
11 596 835Spolu 21 225 075 21 148 965

Vytvorenie a udržiavanie georeferenčného  základu, ako základu národnej priestorovej infraštruktúry.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Úloha sa priebežne plní. Udržiavanie georeferenčných rámcov ako nástoja na jednotné georeferencovanie, priebežná aktualizácia referenčných priestorových údajov.
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Zdroj získavania údajov:
Správa o plnení úloh rezortu geodézie, kartografie a katastra.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2016

R
2017

R + 1
2018

R + 2
2019 2020

R + 3 R + 4
2021

R + 5
2022

Typ:
MJ:

A - tvorba  a údržba georeferenčného  základu ako základu národnej priestorovej infraštruktúryVýstupu

logická

áno áno

áno

2014 2015

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

Spravovanie informačného systému geodézie, kartografie a katastra (ISGKK)
Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
Úloha sa priebežne plní. Na centrálnej úrovni spravovanie ISGKK je vykonávané právnickou osobou zriadenou úradom.

Zdroj získavania údajov:
Správa o plnení úloh rezortu geodézie, kartografie a katastra.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2016

R
2017

R + 1
2018

R + 2
2019 2020

R + 3 R + 4
2021

R + 5
2022

Typ:
MJ:

A - Spravovanie ISGKKVýstupu

logická

áno áno

2014 2015

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:
Tento program pokrýva všetky činnosti a služby, ktoré rezortu vyplývajú zo zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k
nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov, zo zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a  kartografii v znení neskorších predpisov, zo zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých
opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov a v spojitosti so zákonom č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátej správy.

Ing. Jozef Kolesár, Ing. Alena Tomková

Mgr. Ing. Ivana Zemková

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07U01 - Kataster nehnuteľností

Spravovanie ISGKK ako informačného systému verejnej správy
Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2017

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2017

Upravený rozpočet
k 31.12.2017

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 8 247 824 16 543 079 16 467 021
8 247 824Spolu 16 543 079 16 467 021

Obnova katastrálneho operátu
Cieľ 7:

Monitorovanie cieľa:
Úloha sa priebežne plní.
V roku 2017 prebiehalo OKO NM v 6 katastrálnych územiach, z toho v 2 katastrálnych územiách bol aj vyhlásený nový katastrálny operát.

Zdroj získavania údajov:
Správa o plnení úloh rezortu geodézie, kartografie a katastra.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2016

R
2017

R + 1
2018

R + 2
2019 2020

R + 3 R + 4
2021

R + 5
2022

Typ:
MJ:

A - A - obnova katastrálneho operátuVýstupu

logická

áno áno

áno

2014 2015

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

Spravovanie informačného systému katastra nehnuteľností
Cieľ 8:

Monitorovanie cieľa:
Úloha sa priebežne plní.
Na miestnej úrovni spravovanie informačného systému katastra nehnuteľností je vykonávané okresnými úradmi katastrálnymi odbormi a na centrálnjej úrovni právnickou
osobou zriadenou úradom.

Zdroj získavania údajov:
Správa o plnení úloh rezortu geodézie, kartografie a katastra.
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Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2016

R
2017

R + 1
2018

R + 2
2019 2020

R + 3 R + 4
2021

R + 5
2022

Typ:
MJ:

A - Spravovanie informačného systému KNVýstupu

logická

áno áno

2014 2015

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:
Podprogram pokrýva spravovanie informačného systému geodézie, kartografie a katastra. Spravovanie vyplýva zo zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností v znení
neskorších predpisov a zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov. Cieľ 7 vzhľadom na vývoj spôsobu obnovy katastrálneho operátu sa v
súčasnosti rozumie ako obnova katastrálneho operátu novým mapovaním. Nakoľko sa jedná o terénne práce,  v rámci tohto cieľa je potrebné zabezpečovať finančné
prostriedky na obstaranie dopravných prostriedkov ako aj na zabezpečenie materiálneho a kapacitného zastúpenia.

Ing. Jozef Kolesár

Mgr. Ing. Ivana Zemková

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07U0102 - Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2017

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2017

Upravený rozpočet
k 31.12.2017

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 8 247 824 16 543 079 16 467 021
8 247 824Spolu 16 543 079 16 467 021

Riadiaca a metodická činnosť rezortu ÚGKK SR.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Úlohu zabezpečuje ÚGKK SR v súlade s § 4 ods. 6 Zákona č. 180/2013 Z. z. formou riadiacich aktov. Štátny dozor je vykonávaný v súlade s § 13 a § 14 Zákona č.
162/1995 Z. z.
Úloha sa priebežne plní. Riadiaca a metodická činnosť je vykonávaná formou interných aktov riadenia. Kontraktov s organizáciami zriadenými úradom a opatreniami
vyplývajúcimi zo štrvrťročných správ o plnení úloh rezortu.

Zdroj získavania údajov:
Správa o plnení úloh rezortu geodézie, kartografie a katastra.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2016

R
2017

R + 1
2018

R + 2
2019 2020

R + 3 R + 4
2021

R + 5
2022

Typ:
MJ:

A - realizovanie činností rezortu v zmysle platnej programovej štruktúryVýsledku

logická

áno áno

áno

2014 2015

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

Zabezpečenie bezpečnej, plynulej a bezporuchovej prevádzky informačného systému geodézie, kartografie a katastra (SGKaK)
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Úloha sa priebežne plní.
Prostredníctvom právnickej osoby zriadenej úradom sa priebežne zabezpečuje bezpečná, plynulá a bezporuchová prevádzka ISGK.

Zdroj získavania údajov:
Správa o plnení úloh rezortu geodézie, kartografie a katastra.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2016

R
2017

R + 1
2018

R + 2
2019 2020

R + 3 R + 4
2021

R + 5
2022

Typ:
MJ:

A - A - Zabezpečenie prevádzky ISGKaKVýstupu

logická

áno áno

áno

2014 2015

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

Zavedenie elektronických služieb dostupných on-line
Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
V roku 2015 bolo zavedených 15 elektronických služieb v rámci riešenia projektu OPIS - ESKN. Plánované ukončenie projektu OPIS - ESKN je v mesiaci október 2018,
kedy má byť ukončených 45 elektronických služieb. Projekt ZBGIS bol v roku 2015 ukončený a bolo zavedených 47 elektronických služieb. ÚGKK SR zabezpečuje
plynulú a bezporuchovú prevádzku elektronických služieb ZBGIS na základe servisnej zmluvy.

Zdroj získavania údajov:
Správa o plnení úloh rezortu geodézie, kartografie a katastra a výsledkov konania projektových výborov.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2016

R
2017

R + 1
2018

R + 2
2019 2020

R + 3 R + 4
2021

R + 5
2022

Typ:
MJ:

B - Zavedenie elektronických služieb dostupných on-lineVýstupu

logická

áno áno

2014 2015

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

Štátny dozor na úseku geodézie, kartografie a katastra
Cieľ 4:
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Monitorovanie cieľa:
Úloha je vykonávaná na základe § 13 a § 14 Zákona č. 162/1995 Z. z.
Úloha sa vykonáva priebežne.
Riadiaca činnosť ÚGKK SR je vykonávaná vo vzťahu k rozpočtovej organizácii zriadenej rezortom - GKÚ Bratislava, príspevkovej organizácii VÚGK v Bratislave, ako aj
metodická činnosť, riadenie a kontrola výkonu štátnej správy na úseku katastra, katastrálnymi odbormi okresných úradov. Štátny dozor je vykonávaný aj na činnosti
fyzických a právnických osôb, výsledky ktorých sa preberajú do katastra nehnuteľností.

Zdroj získavania údajov:
Správa o plnení úloh rezortu geodézie, kartografie a katastra a Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2016

R
2017

R + 1
2018

R + 2
2019 2020

R + 3 R + 4
2021

R + 5
2022

Typ:
MJ:

A - A - Vykonávanie štátneho dozoru na úseku geodézie, kartografie a katastraVýsledku

logická

áno áno

áno

2014 2015

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

Prevádzkovanie elektronických služieb dostupných on-line.
Cieľ 5:

Monitorovanie cieľa:
Z projektu OPIS - ZBGIS bolo zavedených 47 elektronických služieb, ktorých jprevádzka je zabezpečovaná na základe servisnej zmluvy.
Ku konca roka 2018 je potrebné zabezpečiť prevádzku a podporu vypublikovaných 45 elektronických služieb projektu OPIS - ESKN.

Zdroj získavania údajov:
Správa o plnení úloh rezortu geodézie, kartografie a katastra a výsledky konaní projektových výborov.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2016

R
2017

R + 1
2018

R + 2
2019 2020

R + 3 R + 4
2021

R + 5
2022

Typ:
MJ:

A - Prevádzkovanie elektronických služieb dostupných on-lineVýstupu

logická

áno áno

2014 2015

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:
Riadiaca činnosť ÚGKK SR je vykonávaná vo vzťahu k rozpočtovej organizácii zriadenej rezortom - GKÚ Bratislava, príspevkovej organizácii zriadenej rezortom - VÚGK v
Bratislave,ako aj metodická činnosť, riadenie a v súlade so zákonom č. 180/2013 Z. z. kontrola výkonu štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností katastrálnymi odbormi
okresných úradov.
V nadväznosti na zavedené elektronické služby online v roku 2015 sa zabezpečuje 5 rokov udržateľnosti výsledkov projektu, na ktorú je potrebné zabezpečovať finančné
krytie.

OIBKR, OGMV

Ing. Pavel Hajdin, Ing. Katarína Leitmannová

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07U02 - Usporiadanie pozemkového vlastníctva

Obnova evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim.
Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2017

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2017

Upravený rozpočet
k 31.12.2017

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 100 000 142 998 142 998
100 000Spolu 142 998 142 998

Zabezpečiť tvorbu registrov obnovenej evidencie pozemkov.
Cieľ 5:

Monitorovanie cieľa:
ÚGKK SR zabezpečoval tvorbu registrov obnovenej evidencie pozemkov v 2 324 katastrálnych územiach. Z tohto počtu je úloha ukončená v 2 314 katastrálnych
územiach a pre rok 2018 zostáva zozpracovaných 10 katastrálnych území.

Zdroj získavania údajov:
Správa o plnení úloh rezortu geodézie, kartografie a katastra.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2016

R
2017

R + 1
2018

R + 2
2019 2020

R + 3 R + 4
2021

R + 5
2022

Typ:
MJ:

A - Tvorba registrov obnovenej evidencie pozemkovVýstupu

logická

áno

2014 2015

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:
Tento podprogram je na usporiadanie vlastníctva, ktoré je zabezpečované v súlade s Koncepciou usporiadania pozemkového vlastníctva SR schváleného uznesením Vlády
SR č. 890 z 23.11.1993, v súlade s organizačným zabezpečením projektu usporiadania pozemkového vlastníctva schváleným uznesením Vlády SR č. 572 zo 14.6.1994,
ktorého zmena bola schválená uznesením Vlády SR č. 1023 z 6.12.2000. Úloha je pred ukončením.
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Ing. Alena Tomková

Ing. Michal Leitman

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07U03 - Geodézia a kartografia

Aktualizovanie, vytváranie a zverejňovanie  informácií z odboru geodézie, kartografie a katastra.
Zámer:

Informácia o zmene PŠ:
Od 1.1.2009 sú do 07U03 zlúčené programové položky 07U0103

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2017

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2017

Upravený rozpočet
k 31.12.2017

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 3 249 011 4 538 998 4 538 946
3 249 011Spolu 4 538 998 4 538 946

Prevádzkovanie a údržba aktívnych a pasávnych GZ.
Cieľ 6:

Monitorovanie cieľa:
Prevádzka, údržba a rozvoj SK POS zostáva aj v sledovanom období komplexom služieb rezortu v oblasti geodetických základov. Na túto službu sú naviazané podstatné
geodetické, kartografické, katastrálne a iné činnosti, ktoré ju využívajú ako referenčnú službu. SK POS prevádzkuje organizácia zriadená úradom - GKÚ Bratislava, ktorá
je zároveň správcom ostatných zložiek geodetických základov, ktoré zabezpečujú nevyhnutné referenčné podklady pre určovanie polohy, výšky a tiažového zrýchlenia v
referenčných geodetických systémoch.
Vykonávaná pravidelná údržba pasívnych a aktívnych geodetických základov s dôrazom na plynulú prevádzku SK POS a vykonávanie aktualizácie ISGZ zakladá nároky
na finančné zabezpečenie.

Zdroj získavania údajov:
Správa o plnení úloh rezortu geodézie, kartografie a katastra.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2016

R
2017

R + 1
2018

R + 2
2019 2020

R + 3 R + 4
2021

R + 5
2022

Typ:
MJ:

A - Zabezpečenie prevádzkovania IS GZVýstupu

zabezpečenie

áno áno

2010

áno áno

2014 2015

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

Zber a aktualizácia údajov ZB GIS
Cieľ 10:

Monitorovanie cieľa:
Zber a pravidelná aktualizácia referenčných priestorových údajov v rozsahu 5 070 km2 sa vykonáva selektívnou aktualizáciou údajmi z iných informačných systémov.
Hlavnou metódou zberu je letecká fotogrametria.
Úloha sa priebežne plní.

Zdroj získavania údajov:
Správa o plnení úloh rezortu geodézie, kartografiie a katastra.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2016

R
2017

R + 1
2018

R + 2
2019 2020

R + 3 R + 4
2021

R + 5
2022

Typ:
MJ:

A - Zber a aktualizácia údajov ZB GISVýstupu

logická

áno áno

2014 2015

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

Poskytovanie produktov, informácií a služieb
Cieľ 11:

Monitorovanie cieľa:
V roku 2017 úrad sústredil svoju snahu na digitalizovanie a spresňovanie údajov katastra nehnuteľností, ako aj na skvalitňovanie služieb súvisiacich s poskytovaním
údajov zo SPI a SGI. Od roku 2015 je možné čerpať všetky výhody plynúce zo súvislého pokrytia celého územia SR vektorovými katastrálnymi mapami s okamžitou
aktuálnosťou.

Zdroj získavania údajov:
Správa o plnení úloh rezortu geodézie, kartografie a katastra.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2016

R
2017

R + 1
2018

R + 2
2019 2020

R + 3 R + 4
2021

R + 5
2022

Typ:
MJ:

A - Poskytovanie produktov, informácií a služiebVýstupu

logická

áno áno

2014 2015

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

Spracovanie ortofotosnímok.
Cieľ 12:

Monitorovanie cieľa:
Ortofotosnímky získané v roku 2017 v zmysle Dohody s MPRV SR z nasnímkovaných 17 000 km2 na západnom Slovensku budú do konca aprála 2018 spracované do
ortofotomozaiky. Tieto údaje budú následne poskytované ako otvorené údaje. Na spracovaní sa podieľajú organizácie GKÚ v Bratislave a Národné lesnícke centrum.
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V roku 2018 bude snímkovanie pokračovať v lokalite stredného Slovenska.

Zdroj získavania údajov:
Hodnotenie Dohody s MPRV SR.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2016

R
2017

R + 1
2018

R + 2
2019 2020

R + 3 R + 4
2021

R + 5
2022

Typ:
MJ:

A - spracovanie ortofotosnímokVýstupu

logická

áno áno

2016

null

2014 2015

áno

áno

áno

áno áno

Zabezpečenie digitálneho modelu reliéfu (DMR)
Cieľ 13:

Monitorovanie cieľa:
V apríli 2017 ÚGKK SR vyhlásil verejné obstarávanie na nadlimitnú zákazku s predmetom Digitálny model reliéfu. Následne s piatimi úspešnými uchádzačmi bola
uzavretá Rámcová dohoda o opätovnom otvorení súťaže v rozsahu územia 15 870 km2. Zber údajov leteckým laserovým skenovaním dodávatelia vykonávajú od
novembra 2017 do konca marca 2018 a následne bude prebiehať spracovanie získaných údajov a uskutočnia sa ďalšie opätovné otvorenia súťaže.

Zdroj získavania údajov:
Súhrnná správa o zákazkach.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2016

R
2017

R + 1
2018

R + 2
2019 2020

R + 3 R + 4
2021

R + 5
2022

Typ:
MJ:

A - zabezepčenie DMRVýstupu

logická

áno

2014 2015

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:
Podprogram predstavuje súhrn činností rezortu v oblasti geodézie a kartografie, ktoré vyplývajú zo zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších
predpisov.

OGMV

Ing. Katarína Leitmannová

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07U04 - Spolufinancovanie projektov PHARE z FM 2003
Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

06H0E - Hospodárska mobilizácia ÚGKaK SR

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2017

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2017

Upravený rozpočet
k 31.12.2017

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 1 700 1 700 1 698
1 700Spolu 1 700 1 698

Permanentná aktualizácia údajov v príslušnom roku krízového plánu o schopnosti hospodárstva SR vytvoriť materiálnu základňu prežitia obyvateľstva a fungovania
kľúčových činností.

Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Úloha sa plní priebežne.

Zdroj získavania údajov:
Údajová dokumentácia od subjektov hospodárskej mobilizácie vo forme krízových plánov, ktoré sa aktualizujú priebežne počas delého roku.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2016

R
2017

R + 1
2018

R + 2
2019 2020

R + 3 R + 4
2021

R + 5
2022

Typ:
MJ:

A - plnenie ročných krízových plánovVýsledku

logická

áno áno

áno

2014 2015

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Aktualizácia údajov krízového plánu sa vykonáva priebežne.
Ing. Pavel Janščák

Ing. Pavel Hajdin

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:
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0D40N - SK PRES 2016 - ÚGKK SR
Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EK0M - Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2017

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2017

Upravený rozpočet
k 31.12.2017

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 10 254 991 5 422 214 5 256 905
131G   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2016 (nevyčerpané prostriedky z r. 2016) 0 167 308 167 308

10 254 991Spolu 5 589 522 5 424 213

Komentár k programovej časti:
V rámci podprogramu OEK0M sú sledované bežné a kapitálové výdavky určené na informačné technológie z prostriedkov štátneho rozpočtu. Postup v celom rozpočtvom
procese z hľadiska rozpočtovania, realizácie, monitorovania a hodnotenia výdavkov na informačné technológie upravuje Metodický pokyn Ministerstva financií Slovenskej
republiky na usmernenie rozpočtovania IT výdavkov financovaných zo štátneho rozpočtu.

OIBKR

Ing. Pavel Hajdin

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EK0M01 - Systémy vnútornej správy

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2017

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2017

Upravený rozpočet
k 31.12.2017

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 66 000 108 100 108 100
66 000Spolu 108 100 108 100

Komplexné vedenie účtovnej agendy a výkazníctva v súlade s platnou legislatívou.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
V informačnom systéme SPIN bolo zabezpečené komplexné vedenie účtovnej agendy, a to finančné účtovníctvo, pokladňa, finančné výkazníctvo, banka, evidencia
majetku, fakturácia, mzdová agenda a import z dochádzkového systému.

Zdroj získavania údajov:
Mesačné, štvrťročné a ročné účtovné závierky. Mesačné rekapitulácie miezd.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2016

R
2017

R + 1
2018

R + 2
2019 2020

R + 3 R + 4
2021

R + 5
2022

Typ:
MJ:

A - podpora prevádzky iSPINVýsledku

logická

áno áno

2014 2015

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Na prvku 0EK0M01 sú evidované náklady v súvislosti s prevádzkou  informačného systém pre automatizované spracovanie ekonomicko-finančnej agendy SPIN.
Mgr. Zita Singhofferová

Ing. Miroslava Pirhala Perúnová, MBA

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EK0M02 - Špecializované systémy

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2017

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2017

Upravený rozpočet
k 31.12.2017

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 204 059 256 431 256 431
204 059Spolu 256 431 256 431

Zazpečenie podpory a prevádzky systémov pre kontinuálne poskytovanie služieb podľa špecifického systému.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Úloha sa priebežne plní. Podpora a prevádzka systémov je zabezpečovaná na základe zmluvných záväzkov.

Zdroj získavania údajov:
Súhrnná správa o zákazkach.
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Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2016

R
2017

R + 1
2018

R + 2
2019 2020

R + 3 R + 4
2021

R + 5
2022

Typ:
MJ:

A - zabezpečenie fungovania špecializovaných systémovVýsledku

logická

áno áno

2014 2015

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Na prvku 0EK0M02 sú evidované náklady v súvislosti s prevádzkou katastrálneho portálu KaPOR, programu ASPI a ERANET.
OIBKR

Ing. Pavel Hajdin

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EK0M03 - Podporná infraštruktúra

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2017

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2017

Upravený rozpočet
k 31.12.2017

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 4 231 044 2 534 211 2 378 708
4 231 044Spolu 2 534 211 2 378 708

Rozvoj komunikačnej infraštruktúry nevyhnutnej na prevádzku.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Úloha sa priebežne plní.Prevádzka VPS ÚGKK je zabezpečovaná na základe zmluvných záväzkov. Podľa potrieb jbola realizovaná aj nevyhnutná obnova hardvérového
vybavenia.

Zdroj získavania údajov:
Správa o plnení úloh rezortu geodézie, kartografie a katastra a súhrnná správa o zákazkach.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2016

R
2017

R + 1
2018

R + 2
2019 2020

R + 3 R + 4
2021

R + 5
2022

Typ:
MJ:

A - rozvoj komunikačnej infraštruktúryVýstupu

logická

áno áno

2014 2015

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Na prvku 0EK0M03 sú evidované náklady v súvislosti s prevádzkou VPS ÚGKK, ako aj v súvislosti s obnovou hardvérového vybavenia v organizáciách kapitoly.
OIBKR

Ing. Pavel Hajdin

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EK0M04 - ZB GIS podpora prevádzky

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2017

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2017

Upravený rozpočet
k 31.12.2017

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 894 173 894 173 894 172
894 173Spolu 894 173 894 172

Zabezpečiť podporu prevádzky ZBGIS.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Úloha sa priebežne plní. Podpora prevádzky projektu ZBGIS je zabezpečovaná na základe Zmluvy na poskytovanie služieb podpory a prevádzky ZBGIS.

Zdroj získavania údajov:
Súhrnná správa o zákazkach.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2016

R
2017

R + 1
2018

R + 2
2019 2020

R + 3 R + 4
2021

R + 5
2022

Typ:
MJ:

A - ZB GIS podpora prevádzkyVýstupu

logická

áno áno

2014 2015

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Na prvku 0EK0M04 sú evidované náklady v súvislosti s poskytovaním servisných služieb podpory a prevádzky projektu ZBGIS.
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OIBKR

Ing. Pavel Hajdin

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EK0M05 - ZB GIS rozvoj

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2017

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2017

Upravený rozpočet
k 31.12.2017

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 500 000 500 000 499 655
131G   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2016 (nevyčerpané prostriedky z r. 2016) 0 14 038 14 038

500 000Spolu 514 038 513 693

Rozvoj ZB GIS.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Úloha sa priebežne plní. Rozvojové aktivity projektu ZBGIS sú realizované na základe Rámcovej zmluvy na poskytovanie služieb rozvoja.

Zdroj získavania údajov:
Správa o plnení úloh rezortu geodézie, kartografie a katastra a správa o súhrnná správa o zákazkach.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2016

R
2017

R + 1
2018

R + 2
2019 2020

R + 3 R + 4
2021

R + 5
2022

Typ:
MJ:

A - rozvoj ZB GISVýstupu

logická

áno áno

2014 2015

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Na prvku 0EK0M05 sú evidované náklady v súvislosti s rozvojovými aktivitami projektu ZBGIS.
OIBKR

Ing. Pavel Hajdin

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EK0M06 - ESKN podpora prevádzky

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2017

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2017

Upravený rozpočet
k 31.12.2017

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 3 105 828 215 514 215 514
3 105 828Spolu 215 514 215 514

ESKN podpora prevádzky
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Úloha sa priebežne plní.  Podpora  prevádzky ESKN je  zabezpečovaná na základe Zmluvy  na poskytovanie  servisných služieb podpory  a  prevádzky na časť
elektronických služieb katastra  nehnuteľností.

Zdroj získavania údajov:
Súhrnná správa o zákazkach.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2016

R
2017

R + 1
2018

R + 2
2019 2020

R + 3 R + 4
2021

R + 5
2022

Typ:
MJ:

A - ESKN podpora prevádzkyVýstupu

logická

áno áno

2014 2015

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Na prvku 0EK0M06 sú evidované náklady v súvislosti s poskytovaním servisných služieb podpory a prevádzky projektu ESKN.
OIBKR

Ing. Pavel Hajdin

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EK0M07 - Poradenstvo v oblasti riadenia komplexných IT projektov
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Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2017

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2017

Upravený rozpočet
k 31.12.2017

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 353 887 528 474 528 474
353 887Spolu 528 474 528 474

Poradenstvo v oblasti riadenia komplexných IT projektov
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Úloha sa priebežne plní. Odborné poradenské služby v oblasti riadenia komplexných IT projektov, IT stratégie, služieb IT organizácie a informačnej bezpečnosti sú
zabezpečované na základe Rámcovej dohody o poskytnutí služieb.

Zdroj získavania údajov:
Súhrnná správa o zákazkach.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2016

R
2017

R + 1
2018

R + 2
2019 2020

R + 3 R + 4
2021

R + 5
2022

Typ:
MJ:

A - poradenstvo v oblasti riadenia IT projektovVýstupu

logická

áno áno

2014 2015

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Na prvku 0EK0M07 sú evidované náklady v súvislosti s poskytovaním poradenských služieb v oblasti riadenia komplexných IT projektov.
OIBKR

Ing. Pavel Hajdin

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EK0M08 - Digitálny model terénu

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2017

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2017

Upravený rozpočet
k 31.12.2017

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 900 000
131G   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2016 (nevyčerpané prostriedky z r. 2016) 0

900 000Spolu

Zabezpečenie digitálneho modelu terénu a povrchu z údajov leteckého laserového skenovania.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
V apríli 2017 ÚGKK SR vyhlásil verejné obstarávanie na nadlimitnú zákazku s predmetom Digitálny model reliéfu. V mesiaci september bola uzavretá Rámcová dohoda
na obdobie 5 rokov, na základe ktorej sú spúšťané opätovné otvorenia súťaže. z pohľadu verejného obstarávania k plneniu predmetu zákazky na základe zmlúv o dielo
príde až v roku 2018.

Zdroj získavania údajov:
Súhrnná správa o zákazkach.

Komentár k programovej časti:

Na prvku 0EK0M08 sú evidované náklady v súvislosti s obstaraním Digitálneho modelu refiéfu.
OGMV

Ing. Katarína Leitmannová

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EK0M09 - Fotogrametrické stanice a služby podpory

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2017

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2017

Upravený rozpočet
k 31.12.2017

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 50 50
131G   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2016 (nevyčerpané prostriedky z r. 2016) 0 153 270 153 270

0Spolu 153 320 153 320

Zabezpečenie aktualizácie ZB GIS.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Úloha sa priebežne plní. Zákazka "Fotogrametrické stanice a služby podpory" bola zrealizovaná.

Zdroj získavania údajov:
Súhrnná správa o zákazkach.
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Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2016

R
2017

R + 1
2018

R + 2
2019 2020

R + 3 R + 4
2021

R + 5
2022

Typ:
MJ:

A - Aktualizácia údajov ZB GISVýstupu

rozloha územia

2014 2015

áno

áno

Komentár k programovej časti:

Na prvku 0EK0M09 sú evidované náklady v súvislosti s obstaraním fotogrametrických staníc a služieb podpory.
OIBKR

Ing. Pavel Hajdin

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EK0M0A - Redizajn replikačného a zálohovacieho systému

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2017

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2017

Upravený rozpočet
k 31.12.2017

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 154 800 154 800
0Spolu 154 800 154 800

Rozšísenie diskového poľa pre zvýšenie doby retencie a na ukladanie rozrastajúcich sa prostredí.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Úloha splnená. Zákazka "Redizajn replikačného a zálohovacieho systému" bola zrealizovaná.

Zdroj získavania údajov:
Súhrnná správa o zákazkach.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2016

R
2017

R + 1
2018

R + 2
2019 2020

R + 3 R + 4
2021

R + 5
2022

Typ:
MJ:

A - Zvýšenie doby retencieVýstupu

kapacita

2014 2015

áno

áno

Komentár k programovej časti:

Na prvku 0EK0M0A sú evidované náklady v súvislosti s obstaraním Redizajnu replikačného a zálohovacieho systému.
OIBKR

Ing. Pavel Hajdin

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EK0M0B - Realizácia aktivít projektu ESKN

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2017

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2017

Upravený rozpočet
k 31.12.2017

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0
131G   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2016 (nevyčerpané prostriedky z r. 2016) 0

0Spolu

Zavedenie elektronických služieb na úseku katastra nehnuteľností a na úseku geodézie a kartografie.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
V súlade s Dodatkom č. 9 k Zmluve o NFP na projekt ESKN je zavedenie elektronických služieb na úseku katastra nehnuteľností stanovené do 10/2018.

Zdroj získavania údajov:
Dodatok č. 9 k Zmluve o NFP.

Komentár k programovej časti:

Na prvku 0EK0M0B sú evidované náklady v súvislosti s realizáciou aktivít projektu ESKN.
OIBKR

Ing. Pavel Hajdin

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EK0M0C - IT servis manažment
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Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2017

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2017

Upravený rozpočet
k 31.12.2017

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 69 468 62 000
0Spolu 69 468 62 000

Efektívne riadenie procesov prevádzky a podpory IT služieb pomocou elektronických tiketov počas celého ich životného cyklu.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Úloha splnená. Zakázka "Softvérový balík pre podporu prevádzky" bola zrealizovaná.

Zdroj získavania údajov:
Súhrnná správa o zákazkach.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2016

R
2017

R + 1
2018

R + 2
2019 2020

R + 3 R + 4
2021

R + 5
2022

Typ:
MJ:

A - Riadenie procesov prevádzky a podpory IT služiebVýsledku

efekivita

2014 2015

áno

áno

Komentár k programovej časti:

Na prvku 0EK0M0C sú evidované náklady v súvislosti s obstaraním IT servis manažmentu.
OIBKR

Ing. Pavel Hajdin

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EK0M0D - Dátové úložisko

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2017

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2017

Upravený rozpočet
k 31.12.2017

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 160 992 159 000
0Spolu 160 992 159 000

Využívanie dátového úložiska pripojeného k publikačnému serveru pre prísun veľkého množstva dát, ktoré sú dostupné pre pracovné stanice na účely aplikačného
spracovania.

Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Úloha splnená. Zákazka "Aplikačné dátové úložisko"" bola zrealizovaná.

Zdroj získavania údajov:
Súhrnná správa o zákazkach.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2016

R
2017

R + 1
2018

R + 2
2019 2020

R + 3 R + 4
2021

R + 5
2022

Typ:
MJ:

A - Zabezpečenie dostupnej kapacity diskového poľaVýsledku

kapacita

2014 2015

áno

áno

Komentár k programovej časti:

Na prvku 0EK0M0D sú evidované náklady v súvislosti s obstaraním dátového úložiska.
OIBKR

Ing. Pavel Hajdin

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

Doplňujúca informácia:

Z podkladov odborných útvarov ÚGKK SR a okresných úradov - katastrálnych odborov vypracoval Ing. Jozef Kolesár.
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Príloha č. 2 

Zhodnotenie výsledkov interných a externých kontrol  

vykonaných v rozpočtovom roku 2017 

 

 

Kontrolná činnosť úradu a ďalších rezortných organizácií sa v roku 2017 vykonávala 

v súlade so zákonom NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších 

predpisov a Smernicou ÚGKK SR č. P-4650/2010  o  vykonávaní vnútornej kontroly, 

finančnej kontroly a vybavovaní sťažností, petícií a iných podaní, ktoré nie sú sťažnosťami.  

Na kontrolnej činnosti úradu sa  spolu s odborom kontroly a odborom katastrálnej inšpekcie 

podieľali aj odborné útvary úradu. Kontrolná činnosť úradu a ďalších rezortných organizácií 

sa vykonávala na základe polročných zameraní kontrolnej činnosti,  a to ako vnútorná 

kontrola vo vlastnom úrade a ďalších organizáciách rezortu a vonkajšia kontrola na 

katastrálnych odboroch Okresných úradov v sídlach krajov a okresov. Realizované kontrolné 

úlohy sa zameriavali na ekonomické činnosti, výkon technických činností a výkon štátnej 

správy na úseku katastra. Výsledkami interných kontrol bolo vyhotovenie záznamov 

o kontrole príp. protokol o kontrole. V prípade vyhotovenia záznamu o kontrole neboli zistené 

porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov. Kontroly, ktoré si vyžadovali 

vyhotovenie protokolu o kontrole boli zamerané na kontroly  stavu a kvality pri rozhodovaní 

o povolení vkladu vlastníckych a iných práv do katastra nehnuteľností a kontrolu zápisov práv 

k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností vkladom. Medzi opatrenia prijaté na odstránenie 

zistených nedostatkov bolo uložené dodržiavanie zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri 

nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) 

v znení neskorších predpisov a zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na 

usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov. 

 

Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu bola na úrade vykonaná  

Kontrola na mieste č. 170/2017 na projekt ESKN – ZB GIS ITMS 21110120008. Kontrola na 

mieste bola zameraná na overenie funkčnosti elektronických služieb a kontrolu dodržiavania 

všeobecných zmluvných podmienok vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku č. Z2111012000801 zo dňa 25.11.2009. Kontrola na úrade nebola ku 

dňu 31.12.2017 ukončená. 

 

   Úradom vládneho auditu, pracovisko Bratislava bol na úrade vykonaný vládny audit 

s cieľom overiť a hodnotiť hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť pri hospodárení 

s verejnými financiami a overiť zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 

2015. Dodatkom č. 1 k povereniu na vykonanie vládneho auditu bol cieľ vládneho auditu 

doplnený o overenie splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a na odstránenie 

príčin ich vzniku zistených vládnym auditom a overenie a hodnotenie ďalších skutočností ak 

tak ustanovuje osobitný predpis. Vládnym auditom bolo zistených 15 nedostatkov, ku ktorým 

bolo navrhnutých 7 odporúčaní a 11 opatrení. K zisteným nedostatkom boli prijaté opatrenia 

na mimoriadnej operatívnej porade predsedníčky úradu dňa 11.9.2017. Zoznam splnených 

opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku bol 

predložený na Úrad vládneho auditu dňa 20.10.2017. Úradom vládneho auditu bolo dňa 

16.10.2017 úradu doručené Oznámenie o začatí správneho konania. 

Vyhodnotením prijatých a splnených opatrení týkajúcich sa nedostatkov uvedených v Správe 

z vládneho auditu MF/027514/2011-1431 zo dňa 28.2.2012 bol cieľ vládneho auditu splnený 

(dodatok č. 1 k povereniu na vykonanie vládneho auditu).  

 



Ministerstvom vnútra SR, Slovenským národným archívom bol na úrade vykonaný 

štátny odborný dozor nad správou registratúry za obdobie od posledného štátneho odborného 

dozoru vykonaného 1.6.2009. Kontrola bola ukončená Záznamom o kontrole správy 

registratúry na Úrade geodézie, kartografie a katastra SR č. sp. SNABA-2017/001100 zo dňa 

3.4.2017. Úrad listom č. 1031-2017-OIBKR zo dňa 27.11.2017 zaslal na Ministerstvo vnútra 

SR, sekciu verejnej správy, odbor archívov a registratúr 11 opatrení s termínmi a 

zodpovednými vedúcimi zamestnancami na zabezpečenie dodržiavania ustanovení 

registratúrneho poriadku prijaté úradom na odstránenie nedostatkov z kontroly registratúry.  

 

Úradom vlády SR bola na úrade vykonaná kontrola stavu spracovania krízových 

plánov ústrednými orgánmi štátnej správy a splnenie vybraných opatrení na zachovanie 

bezpečnosti SR uvedených v Správe o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2015. 

Výsledkom kontroly bol Protokol o výsledku kontroly č. 10703-52778/2017-OKMBŠ zo dňa 

20.12.2017. Prijaté opatrenia boli Úradu vlády SR zaslané listom č. 111-2018-OIBKR zo dňa 

15.1.2018. 

 

Úradom vlády SR bola na úrade vykonaná kontrola dodržiavania ustanovení zákona č. 

55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Kontrola bola 

ukončená protokolom o výsledku kontroly č. 52456/10786/2017/OMKŠS zo dňa 11.12.2017. 

Prijaté opatrenia boli Úradu vlády SR zaslané listom OÚ-390/2018 zo dňa 17.1.2018. 

 

Úradom vládneho auditu, pracovisko Bratislava bol v rozpočtovej organizácii 

Geodetický a kartografický ústav Bratislava vykonaný vládny audit, s cieľom overiť 

a hodnotiť hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť pri hospodárení s verejnými 

financiami a overenie zúčtovania finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2015. 

V rámci kontroly bolo overované dodržiavanie ukazovateľov štátneho rozpočtu, zákona č. 

523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách, používanie verejných prostriedkov, zhodnotenie a 

správa  majetku a jeho zúčtovanie, vymáhanie pohľadávok, účelnosť použitia verejných 

prostriedkov, overovanie dodržiavanie zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, 

overovanie tvorby a použitia sociálneho fondu, overovanie dodržiavanie zákona 211/ 2000  Z. 

z. o slobodnom prístupe k informáciám, overovanie zákona 502/2001  Z. z. o finančnej 

kontrole a vnútornom audite. Výsledkom kontroly bola Správa z vládneho auditu zo dňa 

23.3.2017 s navrhnutými odporúčaniami a opatreniami. Zoznam prijatých opatrení na nápravu 

zistených nedostatkov uvedených v správe bol zaslaný na Úrad vládneho auditu 18.4.2017.  

 

           Úradom vládneho auditu, pracovisko Bratislava bol v príspevkovej organizácii 

Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave vykonaný vládny audit, s cieľom overiť 

a hodnotiť hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť pri hospodárení s verejnými 

financiami a overenie zúčtovania finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2015. 

Výsledkom kontroly bola Správa z vládneho auditu zo dňa 30.3.2017 so zistenými 

nedostatkami, odporúčaniami alebo opatreniami. Zoznam splnených opatrení prijatých na 

nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku bol zaslaný na Úrad 

vládneho auditu 29.5.2017. 

  

           Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky nevykonal na úrade v roku 2017 žiadnu 

kontrolu. 

 

 

 

 


