Dodatok č. 1
č. USM_UGKK SR_22/2018
k usmerneniu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
č. USM_UGKK SR_40/2013, zo dňa 17. 12. 2013, ktorým sa ustanovuje postup pri
stotožňovaní originálov listov vlastníctva s listami vlastníctva zostavenými z databázy
Informačného systému katastra nehnuteľností
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len „ÚGKK SR“)
podľa smernice ÚGKK SR o príprave, zverejňovaní a evidencii interných normatívnych aktov
vydáva tento dodatok č. 1:
Čl. I
Usmernenie č. USM_UGKK SR_40/2013, zo dňa 17.12.2013, ktorým sa ustanovuje
postup pri stotožňovaní originálov listov vlastníctva s listami vlastníctva zostavenými
z databázy Informačného systému katastra nehnuteľností sa mení takto:
1. V Čl. VI odsek 1 znie:
„(1) Použitím funkcie „Rýchla voľba“ so súčasným výberom funkcie „List vlastníctva
s chronológiou“ výberom katastrálneho územia a zadaním čísla LV v aplikácií Raukn Win sa
na elektronickom origináli LV zobrazí prehľad zmien vykonaných po stotožnení LV.“.
2. V Čl. VII odsek 2 znie:
„(2) Pri žiadosti o vyhotovenie kópie LV poskytne KOOÚ výpis z LV po stotožnení
s použitím funkcií „Rýchla voľba“ a „List vlastníctva s chronológiou“ výberom katastrálneho
územia a zadaním čísla LV v aplikácií Raukn Win podľa článku VI ods. 1 spolu s kópiou
originálu LV, ak bol pre predmetný LV založený.“.
3. Čl. VII sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3) List vlastníctva s chronológiou – čiastočný sa poskytuje verejnosti vrátane ostatných
nezaradených zmien k už neexistujúcim údajom na LV a s filtrovaním ostatných
nezaradených zmien len k vybraným vlastníkom, bez identifikačných údajov právneho
vzťahu, stavby, bytu, priestoru, bez času vykonanej zmeny s nastaveniami podľa obrázka:

(4) List vlastníctva s chronológiou – úplný sa poskytuje verejnosti vrátane ostatných
nezaradených zmien k už neexistujúcim údajom na LV a bez filtrovania ostatných
nezaradených zmien len k vybraným vlastníkom, bez identifikačných údajov právneho
vzťahu, stavby, bytu, priestoru, bez času vykonanej zmeny s nastaveniami podľa obrázka:

“.
Čl. II
Tento dodatok č.1 nadobúda účinnosť 15. januára 2019.

Ing. Mária Frindrichová v. r.
predsedníčka

