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Elektronické služby WEB-GIS 
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Konzultačná spoločnosť  od roku 1999 

Sídlo spoločnosti: Bratislava  

Medzinárodné pôsobenie v krajinách:  SK, CZ, AT, DE, HU 

Počet zamestnancov: cca. 80 

Kvalita podľa ISO: 

Referencie v samospráve SR: 

– 4x VÚC 

– 20x mesto 

 

ISO 9001:2000   
Systém 

manažérstva 
kvality 

ISO 
14001:2004 

Systém 
manažérstva 
informačnej 
bezpečnosti 

ISO 
27001:2005 

Systém 

environment. 
manažérstva 
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 Riešenia a služby spoločnosti STENGL a.s. pre samosprávu 

• KRIS 

• Audit IS/IKT, stratégia rozvoja IS/IKT 

• Poradenstvo v rámci výziev OPIS 

• Verejné obstarávanie na kľúč 

• eProcurement 

• Elektronické priestorové služby WEB-GIS 

• Tvorba, spracovanie a dodanie GIS dát (popisné, grafické) 

• Projektový zámer integrovaného IS samosprávy (IIS) a el. služieb IIS 

• Realizácia komponentov IIS 

•  Portál 

•  CMS  

•  Registre a evidencie 

•  Intranet 

•  Elektronické formuláre 

•  Digitálne zastupiteľstvo 

•  GIS (front-office, back-office) 
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• skvalitnenie komunikácie úrad - občan/podnikateľ 

• zrýchlenie rozhodnutí úradov samospráv 

• poskytnutie presnej a aktuálnej informácie občanovi/podnikateľovi 

• tvorba, správa, aktualizácia pasportov a evidencia povolení/rozhodnutí 

• Polohopis 

• Územný plán 

• Inžinierske siete 

• Územné rozhodnutia 

• Stavebné povolenia 

• Kolaudačné rozhodnutia 

• Parkovacie stojiská 

• Zeleň 

• Komunikácie a dopravné značenia 

• Reklamné zariadenia a plochy 

• Majetok samosprávy 

• Iné objekty 

• Iné povolenia 

• Pripomienky občanov 
 

Elektronické priestorové služby WEB-GIS 
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Služby WEB-GIS v procesoch spracovania agendy úradu 

 Vyhľadanie a zobrazenie adresy, súpisného/orientačného čísla objektu,                            
údajov katastra (parcela, výmera, vlastník, vzťahy), iných informácií: 

• FO/PO, daňovník/poplatník 

• úrady 

• zariadenia školstva, zdravotníctva, sociálnych služieb, športu, 

kultúry, iné zariadenia 

• pasporty WEB-GIS vrstiev 

 Tvorba, správa a evidencia pasportov: 

• Dopravné komunikácie a značenia 

• Zeleň a životné prostredie 

• Inžinierske siete 

• Územnoplánovacie podklady 

• Parkovacie stojiská a plochy 

• Reklamné zariadenia a plochy 

• Zariadenia/pozemky v majetku samosprávy 

 Tvorba, správa a evidencia povolení a rozhodnutí: 

• Územné rozhodnutia 

• Stavebné povolenia 

• Kolaudačné rozhodnutia 

• Iné povolenia a rozhodnutia 
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Služby WEB-GIS pre občanov, podnikateľov a návštevníkov 

 Vyhľadanie a zobrazenie adresy, súpisného/orientačného čísla objektu,                            
údajov katastra (parcela, výmera) 

 Zistenie územnoplánovacej/stavebnej informácie 

 Zistenie informácií o inžinierskych sieťach 

 Zistenie lokalizácie a informácie o: 

• úrade, iných úradoch 

• školstve, zdravotníctve, sociálnych službách 

• športe, kultúre, pamiatkach, podujatiach 

• rôznych službách  

 Nahlásenie udalosti s lokalizáciou: 

• nepovolená skládka, výtlk, výrub, poškodenie majetku 

• nepovolená stavba, trestný čin, znečistenie verej. priestr. 

• grafický podklad žiadosti (vjazd, výrub, záber, stavba..) 

• podujatie 

• chyba v mape 

 Vyhľadanie a rezervácia parkovacieho stojiska 

 Vyhľadanie a rezervácia reklamných zariadení a reklamných plôch 
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Proces Služba WEB-GIS – úrad, občan 

Vyhľadanie adries, parciel, 

evidencia obyvateľov, FO/PO, 

daňovníkov, poplatníkov, 

zariadení - úrad 

Vyhľadanie a lokalizácia 

občana/FO/PO/daňovníka/poplatníka, zariadenia podľa 

adresy, súpisného /orientačného čísla, parcelného čísla  
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Proces Služba WEB-GIS - občan 

Územné a stavebné konanie Územnoplánovacia informácia  

 

 

Proces Služba WEB-GIS - úrad 

Územné a stavebné konanie Pasport územnoplánovacích podkladov 
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Proces Služba WEB-GIS - úrad 

Evidencia rozhodnutí                                  

o vyhradení park. stojiska 

Tvorba pasportu parkovacích stojísk, plôch a zón, 

evidencia platnosti vydaných rozhodnutí  

Proces Služba WEB-GIS - občan 

Rezervácia parkovacieho 

stojiska 

Možnosť rezervácie parkovacieho 

stojiska podľa stavu obsadenosti 
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Proces Služba WEB-GIS – úrad / občan 

Povolenie na zriadenie prevádzky,            

záber verejného priestranstva 

Kontrola špecifických VZN (umiestnenie 

prevádzky od školy, ..), zistenie plochy                

pre záber verejného priestranstva 
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Proces Služba WEB-GIS - úrad 

Výrub/výsadba/starostlivosť  

o zeleň  
Pasport zelene 

 

 

Proces Služba WEB-GIS - úrad 

Vydanie 

kolaudačného 

rozhodnutia 

Evidencia 

kolaudačných rozhodnutí 
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Proces Služba WEB-GIS - úrad 

Evidencia zariadení v 

majetku samosprávy 

Lokalizácia a identifikácia 

zariadení v majetku 

samosprávy 

Proces Služba WEB-GIS - občan 

Zistenie informácie o 

školskom obvode podľa 

adresy 

Vyhľadanie a zistenie informácie                       

o školských obvodoch 
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Nahlásenie udalosti s lokalizáciou: 

• nepovolená skládka, výtlk, výrub, poškodenie majetku 

• nepovolená stavba, trestný čin, znečistenie verej. priestr. 

• grafický podklad žiadosti (vjazd, výrub, záber, stavba..) 

• podujatie 

• chyba v mape 

Služba WEB-GIS - občan 
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• meranie vzdialeností, plôch 

• identifikácia objektov 

• grafická legenda  

• nastavovanie transparentnosti mapových vrstiev 

• náhľadová mapa podľa polohy kurzora  

• S-JTSK súradnice polohy kurzora  

• pohyb po mapových podkladoch 

• zobrazovanie rozlíšenia 

• permalink 

• tlačové služby 

• grafická mierka  

• číselná mierka  

• pripomienky 

• pomocník 

Funkčnosti aplikácie pre používateľa WEB-GIS služieb 
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Výhody elektronických služieb WEB-GIS 

 

 Nulové náklady na obstaranie HW a SW infraštruktúry  

 Dostupnosť WEB-GIS 24x7 všetkým používateľom s prístupom na Internet  

 Jednoduchá práca s WEB-GIS službami a dátami 

 Platím len za tie WEB-GIS služby a dáta, ktoré využívam 

 Po nasadení WEB-GIS služieb sa okamžite dajú využívať tieto služby 

celým úradom, sprístupniť ich občanom/podnikateľom 

     a zároveň aktualizovať WEB-GIS dáta 
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Marián Spišiak, Ing. 
 

marian.spisiak@stengl.sk 
Mobil: +421 905 904 492 

stengl a.s.  
Sumbalova 1/A  84104 Bratislava 
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