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N á v r h   n a   u z n e s e n i e 

 

K bodu: Správa hlavného kontrolóra o výsledku  kontroly č. 18/2022 - kontroly plnenia povinností Mesta 
Banská Bystrica ako povinnej osoby vyplývajúcej zo zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre 
priestorové informácie. 
 

 

  

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o 
 
 
 
I.  b e r i e   n a   v e d o m i e 
     
Správu hlavného kontrolóra o výsledku  kontroly č. 18/2022 - kontroly plnenia povinností Mesta Banská 
Bystrica ako povinnej osoby vyplývajúcej zo zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové 
informácie. 
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SPRÁVA HLAVNÉHO KONTROLÓRA 

O VÝSLEDKU KONTROLY  

č. 18/2022 
 

(v zmysle § 18f, ods. 1 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov). 

 

Na základe poverenia hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica zo dňa 15. 11. 2022 (poverenie  č. 18/2022) 

začali dňa 15. 11. 2022 zamestnanci útvaru hlavného kontrolóra kontrolu č. 18/2022 - plnenia povinností 

Mesta Banská Bystrica ako povinnej osoby vyplývajúcich zo zákona  č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre 

pre priestorové informácie. 

 

Kontrola bola vykonaná v súlade s § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších                     

predpisov, plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica na 2. polrok 2022, ktorý 

bol schválený uznesením č. 1123/2022 – MsZ zo dňa 21. júna 2022 a §§ 20 a 27 zákona č. 357/2015 Z. z.                               

o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Kontrolovaným subjektom bolo Mesto Banská Bystrica, odbor architekta mesta Mestského úradu Banská 

Bystrica, (ďalej len „kontrolovaný subjekt“). Oznámenie o začatí kontroly bolo zaslané kontrolovanému 

subjektu dňa  15. 11. 2022.  

 

Cieľom kontroly bolo preveriť a vyhodnotiť skutočný stav plnenia povinností Mesta Banská Bystrica ako 

povinnej osoby, vyplývajúcich zo zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie.  

 

Kontrolná skupina v priebehu kontroly pri overovaní skutočností vychádzala najmä z nasledovných 

všeobecne záväzných právnych predpisov: 

 

- zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie v znení                                                  

zákona  č.  362/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre 

priestorové informácie (ďalej len spoločne „zákon č. 3/2010 Z. z.“), 

- vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 352/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú 

niektoré ustanovenia zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie, 

- smernica Európskeho parlamentu a rady 2007/2/ES zo 14. 3. 2017, ktorou sa zriaďuje infraštruktúra pre 

priestorové informácie v Európskom spoločenstve (Inspire). 

 

Zákon č. 3/2010 Z. z. upravuje riadenie, tvorbu a prevádzku Registra priestorových informácií (ďalej len „RPI“), 

ktorý je budovaný v súlade s Národnou koncepciou informatizácie vo verejnej správe ako základný register 

štátu, pričom využíva integráciu so základnými registrami informačného systému verejnej správy, 



 

 
elektronickými službami katastra nehnuteľností a Ústredným portálom verejnej správy.                                       

Zákon č. 3/2010 Z. z. takisto definuje okruh povinných osôb, ktoré sa majú zúčastňovať v procese zriadenia   

a aktualizácie RPI ako základného registra verejnej správy. Plnenie povinností sa týka priestorových údajov, 

ktoré užívatelia najčastejšie vnímajú prostredníctvom máp alebo napríklad pri navigácii v území. Legislatívna 

definícia v zmysle  § 2 zákona č. 3/2010 Z. z. ich popisuje ako priestorové objekty s priamym (napr. súradnice, 

adresy, turistický bod záujmu) alebo nepriamym (miestny názov, PSČ)  odkazom na ich  konkrétnu polohu 

alebo  geografickú oblasť. Priestorové údaje sa môžu používať vo forme rôznych kartografických produktov, 

grafov, 3D vizualizácií a pod.  Tieto údaje majú široké spektrum využiteľnosti a s tým súvisiaci potenciál 

zvyšovania transparentnosti informácií z oblasti infraštruktúry, mobility a hospodárenia mesta. Priestorové 

informácie spadajú do oblasti pôsobnosti povinnej osoby, sú v elektronickej forme a patria medzi verejné 

úlohy. Povinná osoba vytvára a aktualizuje metaúdaje o súboroch priestorových údajov a sieťových službách. 

Metaúdaje obsahujú informácie o kvalite a platnosti priestorových údajov, geografickej polohe, súlade s 

predpismi, podmienkami sprístupňovania, klasifikácií, kľúčových slovách, povinných osobách zodpovedných 

za ich vytváranie, ukladanie a distribúciu.   

 

Priestorové údaje a služby sprístupňuje povinná osoba prostredníctvom vlastného prístupového miesta, 

alebo národného geoportálu. Pre účely plnenia verejných úloh si povinné osoby vzájomne sprístupňujú 

priestorové údaje a služby na základe dohody o spoločnom využívaní priestorových údajov.  

 

Na základe kontrolného zistenia a zaslaného písomného vyjadrenia kontrolovaného subjektu kontrolná 

skupina konštatuje, že kontrolovaný subjekt v súčasnosti disponuje zdrojovou evidenciou  ako samostatným 

informačným systémom Mesta Banská Bystrica zverejnenom na webovom sídle kontrolovaného subjektu, 

v rámci ktorého poskytuje cez portál egov.banskabystrica.sk vybrané informácie mesta prostredníctvom        

19 datasetov (skupín dát), ktoré môžu byť použité na informatické a analytické účely, nie sú však použiteľné 

na právne úkony. V súčasnosti portál egov.banskabystrica.sk umožňuje verejnosti pristupovať k nasledujúcim 

údajom: 

 

Poskytované okruhy údajov v jednotlivých datasetoch sprístupnených na portáli 

egov.banskabystrica.sk 

1. zmluvy 

2 faktúry 

3. objednávky, 

4. počty občanov v jednotlivých rokoch 

5. prírastky a úbytky občanov za jednotlivé roky 

6. počet občanov podľa ulíc  

7. počet občanov podľa veku 

8. počet občanov podľa mena 

9. počet občanov podľa dňa narodenia 

10. názvy ulíc 

11. adresy 

12. úradná tabuľa 

13. zasadnutia orgánov samosprávy 

14. členovia orgánov samosprávy 

15. evidencia psov 

16. zoznam daňových dlžníkov 

17. dotácie 

18. školstvo 



 

 
19. petície 

Kontrolovaný subjekt poskytuje  priestorové údaje vo forme digitálnych máp územia Mesta Banská Bystrica 

v 2D spracovaní a interaktívny digitálny 3D model Mesta Banská Bystrica v rámci informačného 

geografického portálu GISPLAN bez možnosti na stiahnutie formou OpenGeoData. V súčasnej dobe 

kontrolovaný subjekt nemá vypracovaný spôsob tvorby priestorových údajov v rámci komplexnej 

dokumentácie.  

 

Poskytované okruhy priestorových údajov sprístupnených cez informačný geografický portál 

GISPLAN Mesta Banská Bystrica 

Základné aplikácie základná mapa 

 katastrálna mapa 

 mapa objektov civilnej ochrany obyvateľstva 

Územné plánovanie územný plán 

Občianska vybavenosť cintoríny a hrobové miesta 

 školstvo, zdravotníctvo a zariadenia soc. služieb 

 detské ihriská 

Technická infraštruktúra miestne komunikácie 

 odpadové hospodárstvo 

 mapa reklamných zariadení 

Kultúra a história výtvarné diela 

Príroda a krajina zeleň a životné prostredie 

 banskobystrický geopark 

Nástroje GIS objekty 

Mapové aplikácie textúrovaný interaktívny digitálny 3D model  

 vektorový interaktívny digitálny 3D model  

 

 

Kontrolné zistenie  

Kontrolná skupina konštatuje, že na základe kontrolou overených skutočností, ako aj na základe vyjadrenia 

kontrolovaného subjektu, kontrolovaný subjekt aktuálne nedisponuje technologickou platformou, 

prostredníctvom ktorej by poskytoval priestorové metaúdaje formou OpenGeoData a tým nenapĺňa 

povinnosť, ktorá mu ako povinnej osobe podľa § 3 zákona č. 3/2010 Z. z. vyplýva. 

 

Návrh odporúčaní na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku: 

- zabezpečiť plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona  č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre 

priestorové informácie, ktoré je kontrolovaný subjekt, ako povinná osoba povinná splniť. 

 

Vzhľadom k tomu, že kontrolou boli v kontrolovanej oblasti zistené nedostatky, kontrolná skupina                          

z vykonanej kontroly vyhotovila v súlade s § 22 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite dňa 6. 12. 2022  

návrh správy z kontroly č. 18/2022 a 6. 12. 2022 ho zaslala kontrolovanému subjektu na oboznámenie.   

 

Z dôvodu, že  kontrolovaný subjekt v stanovenej lehote nepodal žiadne námietky, kontrolná skupina mala za 

to, že navrhované opatrenie akceptoval.  

 

Dňa 21. 12. 2022  bola vypracovaná Správa z kontroly č. 18/2022 a jej zaslaním kontrolovanému subjektu    

dňa 21. 12. 2022 bola kontrola ukončená. 

 



 

 
  

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov predkladám mestskému zastupiteľstvu túto správu o výsledku kontroly č. 18/2022.  

 

  

V Banskej Bystrici: 21. 12. 2022 

 

 

 

 

 PhDr. Ivan Holík 

 hlavný kontrolór mesta 

 Mesto Banská Bystrica 

 

 


