Od novembra 2009 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
začal pracovať na aktivitách projektu Elektronické služby katastra nehnuteľností, ktorého
základným cieľom je v čo najvyššej možnej miere zefektívniť
služby katastra poskytované
občanom, podnikateľom, samosprávam i ďalším inštitúciám
štátnej správy. Zamýšľané elektronické služby majú byť najmä
rýchle, presné, bezpečné, lacnejšie a právne záväzné. K dispozícii majú byť od septembra
2012.
Ako súčasť celkovej koncepcie
eGovernmentu má „elektronický
kataster“ tiež hladko spolupracovať s ostatnými elektronickými
službami verejnej správy bez
nutnosti osobnej návštevy

občana alebo viacnásobného
dokladovania totožnosti.
Správa katastra sa presťahuje
bližšie k občanovi.
Zjednodušene povedané – kataster bude tak blízko, ako bude
najbližší počítač s pripojením
na internet.
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čaká vás:
45 skupín elektronických služieb
výstupy použiteľné na právne úkony
rýchla a efektívna komunikácia
úspora času a peňazí

Krátky príklad situácie pred realizáciou projektu

Krátky príklad situácie po zrealizovaní projektu.

Väčšina vstupných a výstupných služieb katastra je poskytovaná osobným kontaktom
žiadateľa, poštou, e-mailom

Väčšina vstupných a výstupných služieb bude realizovaná elektronicky,

72 decentralizovaných databáz na území SR

Jedna centralizovaná databáza z celého územia SR

Časť služieb je v súčasnosti poskytovaná elektronicky cez www.katasterportal.sk
na informatívnej úrovni, s týždennou aktualizáciou

Katastrálny portál bude prispôsobený novým potrebám a nárokom, výstupy elektronických služieb budú použiteľné pre právne úkony s takmer on-line aktualizáciou

Tvoríme
vedomostnú
spoločnosť

Podanie je možné realizovať prostredníctvom osobnej návštevy na príslušnej správe
Podanie bude možné realizovať z domu alebo ktoréhokoľvek miesta na svete prostredkatastra, poštou, elektronicky prostredníctvom elektronickej podateľne Ústredného
níctvom centrálnej elektronickej podateľne rezortu, ktorá bude prístupná 24 hodín
portálu verejnej správy, oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad je možné realizovať denne cez internet bez potreby osobnej návštevy správy katastra
aj prostredníctvom formulára na rezortnom portáli www.katasterportal.sk
Papierové dokumenty (napr. originály listov vlastníctva, listiny, katastrálne mapy,
pozemkové knihy a iné dokumenty) sa nachádzajú v rôznych formátoch na viacerých
miestach.

Všetky papierové dokumenty budú sústredené centrálne na jednom mieste, aby ich
bolo možné postupne previesť do digitálnej podoby. Bude vytvorené Centrálne elektronické registratúrne stredisko - CERS, teda zjednodušene povedané centrálne
úložisko a jednotný zdroj dátových údajov.

Orgány verejnej správy vyžadujú od občanov k rôznym konaniam potvrdené výpisy
z katastra nehnuteľností a kópie z katastrálnej mapy

Integrácia elektronických služieb katastra nehnuteľností do celkovej architektúry
eGovernmentu umožní, že údaje o používateľovi sa budú dať automaticky overiť
z iných súvisiacich modulov elektronických služieb verejnej správy a odpadne
nutnosť dokladovať už dokladované.

Čakacie doby na požadované výstupy, nemalé finančné náklady na cestovanie.

Požadované výstupy bez čakania, efektívnejšie poskytovanie služieb katastra
nehnuteľností, vrátane časovej a finančnej úspory pre prijímateľov služieb.

Zoznam pripravovaných služieb elektronického katastra nehnuteľností
a ďalšie informácie o projekte nájdete na stránkach www.geodesy.gov.sk.
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