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Objednávka na vybrané súbory údajov katastra nehnuteľností  
pre obec/mesto a VÚC 

Odberateľ 

Názov Obec Makov 

Sídlo (presná adresa) Makov 60, 023 56  Makov 

Meno zastupujúcej osoby Ing. Marián Masnica, starosta obce 

Bankové spojenie, č. účtu SLSP, a. s., 0311855487/0900 

IČO 0314129 

DIČ 2020553128 

Požadovaný rozsah údajov 

Názov okresu/kraja: 1)   Názov katastrálneho územia: 1)   

Čadca 

1. Makov 

2.  

3.  

Požadované údaje a termín ich dodania 

Údaje zo súboru popisných informácií katastra 

nehnuteľností (SPI KN) vo formáte DBF  
Áno 2)   Nie 2)   

Údaje zo súboru popisných informácií katastra 
nehnuteľností (SPI KN) vo formáte FPU (FUVI)  

Áno 2)   Nie 2)   

Údaje zo súboru geodetických informácií katastra 
nehnuteľnosti (SGI KN) vo formáte VGI   

Áno 2)   

Nie 2)   

register „C“ 2)   register „E“ 2)   

Dodanie údajov 3)   Štvrťročne 
2)   

 

Polročne 
2)   

 

 

Raz ročne
2)   

 

Účel použitia údajov  

 
A. Údaje z katastra nehnuteľností (SPI, SGI) 

budú použité výhradne na: 

 

 
Vlastná potreba (napr.: daňové účely, majetkovoprávne 
záležitosti, evidencia, inventarizácia, územné plánovanie, tvorba 
geografického informačného systému, výkon samosprávy 
a prenesenej štátnej správy) 

B. Iný účel použitia údajov: 4) 

 
 
 
 

 
Kontakt ( tel. č.) 

041/433 36 07  Stanislava Gregušová 

 
Kontakt ( e-mail )  

stanislava.gregusova@makov.sk 

V prípade, že tlačivo objednávky nebude kompletne vyplnené a potvrdené (pečiatka/podpis), Vaša objednávka nebude 
postúpená na vybavenie. Po prijatí objednávky Vám bude e-mailom zaslaný návrh zmluvy a faktúra. 
Údaje sú poskytované bezplatne, účtuje sa príprava údajov a ostatné výkony spojené s prípravou objednávky hodinovou 
sadzbou 18,00 €/1 hod. 

 
Poznámky:  
Údaje sú poskytované v rozsahu celého katastrálneho územia. 
 

1) Vyplňte požadované údaje (názov okresu, názov katastrálnych území spadajúcich pod územnú správu obce) 
2) Zakrúžkujte alebo iným spôsobom vyznačte hodiace sa políčka. 
3) Údaje sú dodávané spravidla s aktuálnosťou k: 31.3., 30.6., 30.9., 31.12.  
4) Vyplniť iba v prípade, ak pôjde o využitie údajov na iný účel ako je uvedený  v ods. A. 

 
 
 
Dátum: 04. 07. 2014  ...........................  
  pečiatka a podpis 

mailto:stanislava.gregusova@makov.sk

