
 

Postup pri objednávaní údajov z ISKN pre samosprávu 
 

Tento dokument popisuje postup objednania vybraných súborov údajov zo súboru popisných 

informácii a zo súboru geodetických informácii (ďalej len „údaje SPI a SGI“) z Informačného systému 

katastra nehnuteľností pre odberateľa, ktorým je obec, mesto alebo mestská časť,  prostredníctvom 

Portálu produktov a služieb, ktorý prevádzkuje Geodetický a kartografický ústav Bratislava, so sídlom 

Chlumeckého 4,  827 45 Bratislava (ďalej len „GKÚ“).  Poskytovanie údajov prostredníctvom tohto 

portálu sa riadi v zmysle všeobecných obchodných a licenčných podmienok (ďalej len „VOP“). 

Na používanie portálu produktov a služieb je nevyhnutné mať nainštalovaný internetový 

prehliadač s podporou HTML5 a CSS3: 

Prehliadač Verzia 

Google Chrome 26 a vyššia 

Mozilla Firefox 21.0 a vyššia 

Internet Explorer 10 a vyššia 

Safari 5.1 a vyššia 

Safari pre iOS (iPhone, iPad) iOS 6.0 a vyššia 

Opera 15.0 a vyššia 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://om.skgeodesy.sk/
https://om.skgeodesy.sk/om/Files/VOP.pdf


 

1. Registrácia  
 

Prvým krokom k získaniu bezplatného prístupu k údajom SGI a SPI pre mesto, mestskú časť alebo 

obec je registrácia na Portáli produktov a služieb.  Registrácia je dostupná po kliknutí na červené 

tlačidlo  na úvodnej stránke Portálu produktov a služieb. 

 

V registračnom formulári „Váš účet“ je nevyhnuté správne vyplniť všetky povinné položky:  

 Prihlasovacie meno - môže obsahovať iba malé písmená bez diakritiky a číslice. Nemôže 

obsahovať medzery ani podčiarkovník. Odporúčaný tvar prihlasovacieho mena je:   

„mestoxxxxxxxxxx“  pre mestá a „obecxxxxxxxxxx“ pre obce.  

 Heslo – zvoľte si prihlasovacie heslo, heslo musí mať dĺžku minimálne 8 znakov (maximálne 32 

znakov), a musí obsahovať aspoň jedno malé a veľké písmeno a číslicu. Povolené znaky sú text 

bez diakritiky, čísla, bodky, otázniky a výkričníky. 

 Súhlas so spracovaním osobných a údajov a Súhlas so všeobecnými obchodnými a licenčnými 

podmienkami – je nevyhnutné si prečítať a oboznámiť sa s VOP a následne tieto dve položky 

zakliknúť 

 Typ používateľa – kliknutím na políčko zvoľte typ používateľa „VÚC, obec, mesto“  

 Firemné údaje –  vyplňte názov organizácie – t.j. názov mesta, mestskej časti alebo obce, ďalej 

funkciu, meno a priezvisko zastupujúcej osoby (spravidla primátor, starosta), IČO a DIČ.  

 Fakturačná adresa – je potrebné uviesť aktuálnu platnú korešpondenčnú adresu vrátane 

poštového smerovacieho čísla.  

 Kontaktné údaje – uveďte e-mailovú adresu pre komunikáciu, na túto e-mailovú adresu budú 

odosielané všetky informácie z  Portálu produktov a  služieb týkajúce sa objednania 

a sprístupnenia údajov 

 

 

Kompletne vyplnený formulár je potrebné odoslať stlačením tlačidla   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://om.skgeodesy.sk/om/SingleSignOn.aspx
https://om.skgeodesy.sk/om/SingleSignOn.aspx
https://om.skgeodesy.sk/om/Files/VOP.pdf


 

 

Príklad vyplených registračných údajov : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Po úspešnom odoslaní registračných údajov sa zobrazí oznam: 

 

Keďže ste zvolili typ používateľa, ktorý má nárok na zľavu, je nevyhnutné toto deklarovať čestným 

prehlásením.  Vyplnené čestné prehlásenie s pečiatkou a podpisom je potrebné zaslať poštou.  

V prípade ak je čestné prehlásenie potvrdené kvalifikovaným elektronickým podpisom, je možné ho 

priložiť počas registrácie. Maximálna veľkosť priloženého súboru je 5 MB a musí byť vo formáte PDF, 

JPEG, PNG alebo RTF.  Tento súbor je možné jednoducho nahrať: 

a) potiahnutím súboru myšou z disku počítača do poľa označeného prerušovanou čiarou:  

 

 

 

b) alebo kliknutím na „Vyberte súbor“ a vyhľadaním príslušného súboru na disku počítača: 

 

 

 

Po úspešnom nahratí súboru sa zobrazí oznam: 

 

Ak ste vložili čestné prehlásenie potvrdené kvalifikovaným elektronickým podpisom, nie je potrebné 

ho zasielať poštou. 

Na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli pri registrácii, Vám bude doručený e-mail s potvrdením 

registrácie. Pre pokračovanie v objednávaní produktov a služieb je nutné overiť Vaše údaje našim 

http://www.geoportal.sk/files/kn/objednavky/cestne-prehlasenie-samosprava.rtf


 

administrátorom. Po overení údajov Vám bude zaslaná notifikácia o aktivácii Vášho účtu na e-mail. 

Do doby kým nie je účet aktivovaný, nie je možné odoslať objednávku. 

 

2. Objednanie údajov  
 

Po obdržaní e-mailu so správou o aktivácii Vášho účtu a o pridelení práv na nákup, t.j. objednávanie 

údajov, je možné požadované údaje objednať a stiahnuť prostredníctvom Portálu.  

Poznámka: Na základe zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 

275/2006  Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov môžu Odberateľ, ktorým je obec, mesto, mestská časť, alebo VÚC bezplatne odoberať údaje zo súboru popisných 

informácii (SPI) a zo súboru geodetických informácii (SGI) informačného systému katastra nehnuteľností z Portálu  

len v rámci svojej územnej pôsobnosti. 

 

Krok č. 1 – Prihlásenie  

Pred samotným začatím objednávania  produktov (údajov) prostredníctvom Portálu produktov 

a služieb je nevyhnutné prihlásenie sa do aplikácie.  Tu je potrebné zadať meno a heslo uvedené pri 

registrácii. 

 

 

 

https://om.skgeodesy.sk/om/
https://om.skgeodesy.sk/om/


 

 

Krok č. 2 - Výber produktu 

Výber požadovaných údajov sa vykonáva v ľavej časti v okne Výber produktu, a to kliknutím  

na položku „Digitálne údaje“ potom na položku „Údaje KN pre VÚC/mesto/obec“ a následne výberom 

požadovaného produktu:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krok č. 3 – Definovanie priestorového rozsahu  

Po vybraní požadovaného produktu (údajov) sa aktivuje okno pre definovanie priestorového rozsahu, 

t.j. výber katastrálneho územia, z ktorého bude objednaný požadovaný produkt zvolený v kroku č.2 

(napr. Údaje SPI pre VÚC/mesto/obec alebo Údaje SGI – VKM pre VÚC/mesto/obec). 

 

 



 

 

Definovanie priestorového rozsahu (výber katastrálneho územia) je možné vykonať dvomi spôsobmi: 

a.) Výberom v mape – výber katastrálneho územia (alebo viacerých katastrálnych území) v mape, 

a to najskôr kliknutím na jeden z nástrojov v lište pre definovanie priestorového rozsahu:  

 

 
Výber bodom - Výber líniou – Výber polygónom – Výber obdĺžnikom – Výber aktuálnym pohľadom 

 

a následne kliknutím v mape na príslušné  katastrálne územie, z ktorého požadujete vybrané 

údaje. 

 

 

b.) Výberom podľa názvu mernej jednotky, t.j. výberom podľa názvu katastrálneho územia, a to 

kliknutím na nástroj v lište pre Výber podľa názvu  

 

 

 

 

a následne vpísaním názvu katastrálneho územia (napr. Piešťany) a stlačením tlačidla Vyhľadať: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplikácia po stlačení tlačidla Vyhľadať automaticky priblíži mapu na zadané katastrálne  územie 

a vyznačí ho.  

 

 

Ak je na Slovensku viac katastrálnych území s rovnakým názvom, aplikácia Vám nájde všetky 

katastrálne územia s tým istým názvom. V tomto prípade musíte označiť značkou „ - „ tie katastrálne 

územia, ktoré nepatria do Vašej územnej a agendovej pôsobnosti a tým sa odstránia zo zoznamu. 

 

 



 

 

Krok č. 4 – Vybrané merné jednotky produktu – po výbere požadovaného katastrálneho územia 

sa v ľavom dolnom okne zobrazí názov katastrálneho územia (prípadne názvy viacerých katastrálnych 

území ak boli vybraté v kroku č. 2), počet merných jednotiek a cena. 

 

Vybrané merné jednotky (katastrálne územie/a) potvrdíme stlačením tlačidla Kúpiť v základnej cene.   

 

 



 

Následne sa zobrazí  obsah košíka s produktmi, informáciou o formáte údajov, hodnote, zľave 

a celkovej sume. Pred vytvorením objednávky je potrebné zadefinovať Účel použitia – viď. 

Nasledujúci krok č. 5.  

 

 

 

 

Krok č. 5 – Definovanie účelu použitia a vytvorenie objednávky 

V tomto kroku je potrebné určiť účel použitia objednávaných údajov výberom z ponuky v menu 

vpravo hore: 



 

 

Vytvorenie objednávky sa dokončí stlačením tlačidla Vytvoriť objednávku. 

 

Krok č. 6 – Spôsob dodania, odsúhlasenia VOP a spresnenie účelu použitia 

V tomto kroku je potrebné určiť spôsob dodania (vyberte „elektronicky“), odsúhlasiť  Všeobecné 

obchodné a licenčné podmienky a spresniť účel použitia údajov - vpísaním podrobného popisu účelu 

použitia do textového dialógového okna s poukazom na konkrétne ustanovenie všeobecne 

záväzného právneho predpisu. 

Pozn.:  Pre spresnenie účelu napíšte do textového dialógového okna niektorú z možností (môže byť aj 

viac možnosti súčasne): 

 

- Daňové účely –  napríklad v zmysle § 4 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní  
 

- Inventarizácia majetku“ – napríklad v zmysle § 29, 30 zákona č. 431/2002 Z. z.  o účtovníctve 
v znení neskorších predpisov  

- Výkon samosprávy – napríklad v zmysle § 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov 

 

- Výkon prenesenej štátnej správy – napríklad v zmysle § 2 zákona č. 416/2001 o prechode 
niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a VÚC  

 



 

- Potreby spoločného stavebného úradu – napríklad v zmysle § 117, § 88-96 zákona č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov, § 33 - územné konanie 
 

- Spracovanie územného plánu – napríklad v zmysle § 4 ods. 3 písm. j zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

- Tvorba informačného systému obce, mesta   - napríklad v zmysle § 3 zákona č. 275/2006 Z. z. 
o informačných systémoch verejnej správy a o doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov alebo ďalšie osobitné zákony, na základe ktorých sa tvorí informačný 

systém mesta pre danú agendu        

 



 

Pre vytvorenie sumáru objednávky a pokračovanie k ďalšiemu kroku stlačte tlačidlo Sumár 

objednávky. 

 

Krok č. 7 – Sumár objednávky a odoslanie objednávky 

V tomto kroku sa zobrazí sumár objednávky s uvedenými objednanými produktmi a výslednou cenou 

na úhradu. Výsledná cena na úhradu pre VÚC/mesto/obec je  0,00 €  (len v prípade objednania 

údajov zo svojej územnej pôsobnosti).  

 

Objednávku je potrebné odoslať  stlačením tlačidla Objednať.  

 

Následne systém potvrdí odoslanie objednávky a  po stlačení tlačidla Pokračovať zobrazí zoznam 

objednávok. 

 

 

 

Týmto krokom sú vybrané údaje z požadovaných katastrálnych území objednané a objednávka 

odoslaná. Po skontrolovaní objednávky administrátormi (v pracovných dňoch Pondelok – Štvrtok 

v čase 8:00 – 15:30, v Piatok v čase 8:00 – 14:00) budú údaje v priebehu niekoľkých desiatok minút 

pripravené a k dispozícii na stiahnutie po prihlásení a po kliknutí na Zoznam objednávok v pravej 

hornej časti aplikácie. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Krok č. 8 – Stiahnutie údajov 

 

Po obdržaní e-mailovej správy s informáciou o pripravenosti údajov na odber sa v zozname 

objednávok (po prihlásení) zobrazí pre danú objednávku tlačidlo na stiahnutie objednaných 

údajov v komprimovanej forme (.ZIP).  Kliknutím na toto tlačidlo je možné objednané údaje stiahnuť 

do počítača a po rozbalení .ZIP súboru v počítači ich používať. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Otázky a odpovede 
 

Aký dokument je potrebný priložiť pri registrácii ? 

Pri registrácii je možné priložiť  dokument „Čestné prehlásenie“ (iba ak je potvrdený kvalifikovaným 

elektronickým podpisom), ktorý je k dispozícii na stiahnutie tu  

 

Môžem použiť kvalifikovaný elektronický podpis (KEP) na podpísanie dokumentu 

„Čestné prehlásenie“ pri registrácii ? 

Áno, použitie kvalifikovaného elektronického podpisu v súlade s aktuálne platnými právnymi 

predpismi  SR je akceptované. Podpísaný dokument kvalifikovaným elektronickým podpisom vo 

formáte PDF vložte pri registrácii keď budete na to systémom vyzvaný. V prípade použitia 

kvalifikovaného elektronického podpisu nie je potrebné zasielať tento dokument s pečiatkou 

a ručným podpisom v papierovej forme poštou. 

 

Ako často sú aktualizované údaje KN pre VÚC/mesto/obec ? 

Údaje KN pre VÚC/mesto/obec (SGI VKM, SGI VMUO a SPI)  dostupné prostredníctvom Portálu 

produktov a služieb sú aktualizované priebežne, spravidla 1x mesačne. V mesiacoch od januára do 

konca marca sa údaje neaktualizujú z dôvody možnosti objednávania údajov k 31.12. 

predchádzajúceho roka potrebné na daňové účely. 

 

V akých formátoch sú poskytované údaje KN pre VÚC/mesto/obec ? 

Údaje SGI VKM a VMUO sú poskytované vo formáte VGI, údaje SPI sú poskytované vo formáte DBF 

a FPU.  Tieto údaje sú po objednaní na stiahnutie v komprimovanom formáte ZIP. 

 

Ako a kedy budú dostupné údaje k 31.12. ? 

Údaje KN pre VÚC/mesto/obec (SGI VKM, SGI VMUO a SPI)  so stavom k  31.12. príslušného 

kalendárneho roku budú dostupné v priebehu januára nasledujúceho kalendárneho roku. V januári je 

potrebné  vytvoriť  objednávku rovnakým spôsobom ako kedykoľvek počas roka. 

 

Môžem si objednať aj iné produkty (údaje) ? 

Áno, je možné objednať aj iné produkty (údaje) ktoré sú dostupné na Portáli produktov a služieb, ale 

bezplatne len z územnej a agendovej pôsobnosti príslušného mesta, mestskej časti alebo obce. Údaje 

nad rámec územnej a agendovej pôsobnosti budú spoplatnené v zmysle platného cenníka. 

http://www.geoportal.sk/
http://zarucenyelektronickypodpis.eu/vseobecne/vyuzitie/

