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Základné požiadavky:

• čo najjednoduchšie a najrýchlejšie sa dostať k výpisu z 
listu vlastníctva

• web aplikácia

• orientovať sa na „bežného občana“

• grafika a používateľské rozhranie má byť čo 
najjednoduchšie, tak aby sa výsledok dal vytvoriť 
s minimálnou interakciou (ideálne - 3 kliky myšou)

• pokiaľ to prevádza dovolí, vyhnúť sa migrácii údajov, 
zmene obsahu údajov, preklápaniu údajov do iného typu 
uloženia, než je využívané v prevádzke

• vizuálna podoba má zodpovedať podobe vonkajšieho 
rezortného webového sídla (www.skgeodesy.sk)
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Návrh riešenia:

• začiatok prác: 20.6.2014

• riešenie bolo navrhnuté ako web, bez aktívnej evidencie 
konkrétneho klienta

• výsledok výberu je výpis z listu vlastníctva

• použité technológie:
• ASP.NET
• MS IIS
• MS Visual Basic
• DBF (MS Visual FoxPro)
• XML

• pilotná prevádzka: od 13.11.2014

• rutinná prevádzka: od 1.2.2015
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Riešenie:

• Úvodná stránka - jednoducho, jednoduchšie to už nešlo
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Výber podľa čísla listu vlastníctva:

• okres -> katastrálne územie -> číslo listu vlastníctva
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Výber podľa čísla parcely:

• okres -> katastrálne územie -> typ parcely -> číslo parcely
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Výber podľa vlastníka:

• okres -> katastrálne územie -> prvé písmeno -> vlastník
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Výsledok:
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• aktualizácia údajov – 1x denne v pracovné dni večer

• bez CAPTCHA, bez časového obmedzenia



Vyhodnotenie doterajšej prevádzky

• cca 1,4 mil. dotazov

• vyše 45 tis. „návštevníkov“

• v pracovné dni priemerne 700 - 800 návštevníkov / deň
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Rozvoj – zobrazenie katastrálnej grafiky
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Rozvoj – vyhľadávanie 

• podľa stavby, adresy:
• súpisné číslo

• ulica + orientačné číslo

• podľa IČO vlastníka
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• CICA.VUGK.SK

• http://cica.vugk.sk

Ukážka
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