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Objednávka na výber (redukciu) údajov z katastra nehnuteľností 
Odberateľ
Názov

Sídlo (presná adresa)

Meno zastupujúcej osoby

Bankové spojenie, č. účtu

IČO

DIČ

	Požadované údaje a termín ich dodania
Názov okresu 1)  

Názov katastrálneho územia 1)  


Dodanie údajov  3)  
Jednorázovo 2)  
Štvrťročne 2)   
Polročne 2)  
Každoročne 2)  
Údaje zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností (SPI KN) vo formáte DBF
Áno 2)  
Nie 2)  
Požadované súbory 4)


Výberové kritérium 5)

Údaje zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľnosti (SGI KN) vo formáte VGI
Áno 2)  
Nie 2)
register „C“ 2)  
register „E“ 2)  


Požadovaný rozsah 6)   


	Účel použitia údajov
Účel použitia údajov


Názov nového diela
(mapové dielo, projekt, územný plán, štúdia ...)


Koncový užívateľ nového diela

Termín vytvorenia nového diela 
(termín vydania nového mapového diela alebo termín ukončenia spracovania údajov)

Komerčné využitie nového mapového diela 7)  
ÁNO 2)   
NIE 2)   
V prípade nároku na bezplatné poskytnutie údajov uviesť príslušné ustanovenie zákona
§ ... ods. ... Zákon č. .....
Kontakt ( tel. č.)

Kontakt ( e-mail )


V prípade, že tlačivo objednávky nebude kompletne vyplnené, Vaša objednávka nebude postúpená na vybavenie. Po prijatí objednávky Vám bude e-mailom zaslaný návrh zmluvy a faktúra. 
  
Poznámky: 
V prípade väčšieho odberu  údajov priložte zoznam požadovaných údajov ako prílohu k objednávke.

 Vyplňte požadované údaje (názov okresu, názov katastrálneho územia)
	 Zakrúžkujte alebo iným spôsobom vyznačte hodiace sa políčka.
	 Údaje sú dodávané spravidla s aktuálnosťou k: 31.3., 30.6., 30.9., 31.12. 
	 Na výber sú súbory:  parcely registra „C“, parcely registra „E“, stavby, byty, vlastníci, listy vlastníctva, právne vzťahy a   
 pôvodné katastrálne územia. 
	 Požadovaný rozsah údajov SPI KN môžete špecifikovať napr. IČO, názvom organizácie alebo zoznamom parciel dodaným odberateľom

 v tvare ako je uvedené na strane 2 tejto objednávky.
	 Požadovaný rozsah údajov SGI KN môžete definovať napr. zoznamom parciel, prípadne zaslaním polygónu vo formáte 
 VGI/DXF/DGN, alebo zaslaním obrázka s definovaným rozsahom a pod.
	 V prípade, ak budú údaje použité na tento účel bude k cene údajov pripočítaná 100% prirážka.


Súhlasím so spracovaním osobných údajov uvedených v objednávke:
http://www.gku.sk/files/gku/produkty-sluzby/informacie_elkniha.pdf

Dátum:		 
       	  				      			                             pečiatka a podpis
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Ukážka súboru na výber údajov z SPI KN (poznámka 5)

CKU
CPA
863505
8830010


CKU je kód katastrálneho územia 
CPA je úplné číslo parcely (kmeňové, podlomenie, diel)  - 883/1
Súbor je potrebné dodať vo formáte XLS alebo DBF.
Ak sa jedná o viacej okresov, pre každý okres sa spracuje 1 súbor.
Katastrálne územia prislúchajúce do jedného okresu sa všetky vložia do 1 súboru.


