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Príloha č. 4 

 

Zoznam Elektronických služieb katastra nehnuteľností podporovaných podľa bodu 

3.10 Licenčnej zmluvy a dohody o urovnaní 
 

Kód Názov 

A.1.1.1 Podanie návrhu na vklad 

A.1.1.2 Podanie návrhu na záznam 

A.1.1.3 Podanie návrhu na zápis nájmu k pozemku do KN 

A.1.1.4 Podanie návrhu na doplnenie údajov na liste vlastníctva 

A.1.1.5 Podanie návrhu na opravu chyby v katastrálnom operáte do KN 

A.1.1.6 Podanie návrhu na zápis poznámky do KN 

A.1.1.7 Podanie námietky voči chybám v obnovenom katastrálnom operáte do KN 

A.1.1.8 Podanie žiadosti na poskytnutie údajov z KN 

A.1.1.9 Podanie žiadosti na poskytnutie údajov z pozemkovej knihy 

A.1.1.10 Podanie informácie do elektronického registratúrneho strediska KN – elektronický 

dokument 

A.1.1.11 Podanie informácie do elektronického registratúrneho strediska KN – elektronický 

dokument 

A.1.1.12 Informovanie sa o prijatí podania do registra o katastrálnom konaní 

A.1.1.13 Informovanie sa o stave podania v registri o katastrálnom konaní 

A.1.1.14 Informovanie sa o prijatej žiadosti na poskytnutie údajov z KN 

A.1.1.15 Informovanie sa o stave spracovania žiadosti na poskytnutie údajov z KN 

A.1.1.16 Podanie žiadosti na overenie výsledkov geodetických činností 

A.1.1.17 Informovanie sa o stave spracovania žiadosti na overenie výsledkov geodetických činností 

A.2.1.8 Poskytnutie sumárnych údajov z KN o pôdnom fonde 

A.2.1.10 Poskytnutie výpisu z listu vlastníctva na právne účely 

A.2.1.11 Poskytnutie kópie z katastrálnej mapy z KN pre katastrálne územia s platnou vektorovou 

katastrálnou mapou 

A.2.1.12 Poskytnutie informácie z KN rozšírené o BPEJ 

A.2.1.19 Poskytnutie informácie z KN o súpise právneho vzťahu k nehnuteľnosti 

A.2.1.21 Poskytnutie papierového dokumentu z elektronického registratúrneho strediska KN 

A.2.1.22 Poskytnutie elektronického dokumentu z elektronického registratúrneho strediska KN 

A.2.1.23 Poskytnutie elektronického dokumentu opatreného ZEP z elektronického registratúrneho 

strediska KN 

A.2.1.24 Poskytnutie informácie z elektronického dokumentu v elektronickom registratúrnom 

stredisku 

A.2.1.25 Poskytnutie informácie o elektronickom dokumente v elektronickom registratúrnom 

stredisku KN 

A.2.1.26 Poskytnutie sledovania zmien na liste vlastníctva KN 

A.2.1.27 Poskytnutie sledovania priebehu overovania výsledkov geodetických prác 

A.2.1.28 Poskytnutie sledovania stavu katastrálneho konania v KN 


