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Elekronické služby katastra nehnuteľností

 Rozvoj ISKN (Informačný systém katastra 
nehnuteľnosí)

 Vytvorenie CERS (Centrálne elektronické 
registratúrne stredisko)

 Rezortná elektronická podateľňu

 Úprava katastrálneho portálu
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Zavedenie 45 elektronických služieb eGovernmentu,
ktoré budú použiteľné aj na právne úkony

Skupiny služieb:
 podanie návhru, námietky, žiadosti
 podanie informácie do CERS
 informovanie sao stave podania, prijatí,

spracovaní
 poskytnutie informácie z katastra

nehnuteľností
 poskytnutie informácie z CERS,
 sledovanie zmien.
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Ciele projektu

 Centralizácia informačného systému katastra 
nehnuteľností a vytvorenie jednotného a dátovo 
konzistentného zdroja údajov o katastri nehnuteľností.

 Vytvorenie referenčných zdrojových údajov národnej 
infraštruktúry priestorových informácií.

 Sprístupnenie elektronických služieb katastra 
nehnuteľností a zabezpečenie ich použiteľnosti na 
právne úkony.
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Ciele projektu

 Vytvorenie elektronických služieb registratúrneho 
strediska ako jednotného a dátovo konzistentného zdroja 
údajov katastra nehnuteľností, sprístupnenie týchto 
služieb a zabezpečenie ich použiteľnosti na právne 
úkony.

 Efektívna integrácia elektronických služieb katastra 
nehnuteľností do celkovej architektúry eGovernmentu, 
t.j. poskytovanie elektronických služieb katastra 
nehnuteľností iným modulom informačného systému 
verejnej správy (ďalej aj ako „ISVS“) a efektívne 
využívanie zdieľaných elektronických služieb 
poskytovaných inými modulmi ISVS.
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Vytvorenie rozhrania v rámci IS, ktoré zabezpečí
výmenu dát pre iné IS Zabezpečenie overenia
dokladov pre iné úseky, agendy a životné situácie bez
potreby priamej návštevy SK :
 Overenie práva k nehnuteľnostiam a iných

skutočností s tým súvisiacich pri stavebnom
konaní, konaní o zmenách druhov pozemkov,
priestupkovom, trestnom, exekútorskom a
dedičskom konaní,

 Poskytovanie sociálnych dávok
 Hlásenie zmien pobytu občanov
 Vybavovanie formalít pri založení živnosti alebo

zriadení právnickej osoby a pod.
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Integrácia s registrami:

Základné registre:
• Register fyzických osôb
• Register právnických osôb
• Register adries
• Register priestorových informácií
Ostatné registre:
• Register obcí
• Register katastrálnyćh území
• Register okresov
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Integrácia s IS povinných osôb:

MŽP SR
MP SR
MDPaT SR
MS SR
MK SR
MV SR
MO SR
SIS, NBU
Obce a vyššie územné celky
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Prínos k cieľom Statégie informatizácie spoločnosti

1. Zvýšenie spokojnosti občanov, podnikateľov a 
ostatnej verejnosti

2. Elektronizácia procesov verejnej správy

3. Efektívnejšia a výkonná verejná správa

4. Zvýšenie kompetentnosti verejnej správy
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Vzhľadom na charakter projektu je možne
hlavné prínosy a ich dopady rozdeliť na:

 zefektívnenie procesov v rámci ÚGKK SR – pozitívny vplyv na 
výdavky a štruktúru výdavkov ÚGKK SR,

 skvalitnenie existujúcich služieb a zavedenie nových služieb –
v prípade spoplatnenia nových služieb alebo zvýšeného 
používania existujúcich služieb pozitívny vplyv na výšku 
príjmov z poplatkov a teda na štátny rozpočet,

 úspora času a zvýšenie komfortu pre používateľa služby –
pozitívny vplyv na ekonomiku v dôsledku úspory času a teda 
nepriamo aj na štátny rozpočet vďaka zvýšenej ročnej 
produktivite,

 zníženie poplatkov pre používateľa služby – negatívny priamy 
vplyv na štátny rozpočet, ktorý je ale vyvážený pozitívnym 
vplyvom pre občanov a podnikateľov v znížení výdavkov.
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Ďakujem za pozornosť
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Diskusia
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