Základne inštrukcie obsluhy programu kataster
Základná obrazovka obsahuje tri základne tlačítka
A. Digitálne mapy
B. Kataster popisná časť
C. Evidencia zmlúv

Digitálne mapy:
Vyhľadávanie parciel
-

v hornej lište nájdeme a klikneme na nastavenie zobrazovania, následne pod tlačítkom
vyhľadať parcelu v určenom registru zvolíme aký register chceme vyhľadať, potom
klikneme na vyhľadať parcelu v určenom registru alebo klávesovú skratku Ctrl+H

-

po napísaní vyhľadávanej parcely program vyšrafuje a vy centruje hľadanú parcelu .

Zväčšovanie a zmenšovanie mapy
- mapu zmenšujeme a zväčšujeme buď kolieskom na myši alebo klávesmi F5 a F6
mapa sa zväčšuje a zmenšuje podľa polohy kurzoru myši.

Farebne označovanie vlastníctva na mape
- klikneme na ikonu troch farebných štvorcov viď obrázok.

-

otvorí sa nám tabuľka s menami, vyberieme si osobu ktorú chceme zvýrazniť na digitálnej mape.
Pre lepší kontrast si môžeme zmeniť farbu označenia kliknutím na tlačítko Farba pre označenie.
Ak budeme mat osobu vybratú a označenú klikneme na tlačítko Vyznač na mape. Klavesou Ctrl
je možný multivýber. Porovnanie viacerých osôb urobíte tak že označené parcely jedného
vlastníka jednou farbou formulár minimalizujete a dáte si opäť vyfarbiť iného inou farbou.

Kataster, popisná časť:
Výpis majetku, v popisnej časti klikneme na tlačítko KOMPLET VYPIS .

-

Ak chceme zistiť výpis majetku daného vlastníka, označíme daného vlastníka a klikneme na
tmavomodré tlačítko VL, ak chceme sumarizáciu všetkých vlastníkov na danom katastrálnom
území klikneme na oranžové tlačítko DBF. Výpis jednotlivého vlastníka alebo celého
katastrálneho územia si môžeme taktiež vytlačiť alebo uložiť do excelu. Viď obr:

Vyhľadávanie listu vlastníctva
-V popisnej časti katastra, klikneme na tlačítko Rýchle hľadanie kde sa nám otvorí širší vyber
toho čo chceme hľadať.

-Pri vyhľadávaní zadáme začínajúce písmena alebo cele meno toho koho chceme najst, pokiaľ chceme
vyhľadať písmena alebo meno ktoré sa nachádza v strede alebo na konci, vtedy použijeme predtým znak %
napr. %Imrich

3. Spoluvlastníci
- V popisnej časti katastra si môžeme zistiť kto je spoluvlastníkom danej osoby a na akej parcele
označením danej osoby a následne odkliknutim na tlačítko Spoluvlastníci.

Evidencia zmlúv:
Automatická tvorba zmlúv
-

v evidencii zmlúv klikneme na tlačítko Pomocne služby. Na výber máme 9 možností: A1...B3.
Tieto funkcie na základe stanovených pravidiel vytvoria databázu podielov pozemkov a následné
z nich sa dajú vytvoriť zmluvy. Každé z týchto pravidiel je špecifické tým ako nájomné zmluvy
budú tvorene, začínajúce z A vychádzajú z užívacej vrstvy LPIS (2. vrstvy) a B vychádzajú z LV
a druhu pozemku ako sú na LV ( vôbec nieje potrebná druha vrstva Lpis ). Výhodou automatickej
tvorby je minimálny čas na vytvorenie agendy a aktualizácie.
Po vytvorení pozemkov z pomocných služieb pokračujeme Vytvorením zmlúv pre všetkých kde
si zadáme dátum, poradové čísla od ktorého bude tvoriť zmluvy a či tieto zmluvy budú tvoriť
aktívnu evidenciu alebo neaktívnu. Aktívna evidencia je taká z ktorej všetky štatistiky vychádzajú
(zazmluvnenosť v % atd. ) .

Manuálna tvorba zmlúv
-

poznáme 2 spôsoby po 1. v evidencii zmlúv klikneme na tlačítko Pridať záznam
vyplníme číslo zmluvy a Vyhľadáme v databáze vlastníka,
doplníme zvyšok. Tlačítko Manuálne vloženie dát nám otvorí tabuľku
v ktorej si môžeme vybrať či záznam pridáme do zmluvy (vložiť do kníh
NA ZMLUVU) alebo ako dodatok ( vložiť do kníh AKO DODATOK).
Tento postup je vhodný pre tvorbu zmlúv na vlastníka prídaním podielov
parciel.

2.v digitálnych mapách si zvolíme dvojklikom parcelu ktorú chceme
zazmluvnit. A zvolíme aký spôsob to chceme zazmluvniť. Vid obr. Pod.
Tento postup je vhodný pre tvorbu zmlúv na parcelu pridaním podielov
označeného vlastníka alebo pre všetkých.

Zmena sadzieb
-

v evidencii zmlúv klikneme na tlačítko prepočet nájomného a následne číselník sadzieb podľa
druhu pozemku . Po upravení číselníka sadzieb uložíme . po uložení budeme mat na vyber či
chceme uložiť zmeny aj do ostatných katastrálnych území.

- Ak chceme niekomu priradiť individuálnu sadzbu, tak najprv označíme osobu na ktorej chceme
vykonať zmeny a klikneme na tlačítko oprava údajov a následne Individuálna sadzba.

4. prepínanie aktívne / neaktívne zmluvy
v evidencii zmlúv v hornej lište si môžeme prepínať viditeľnosť medzi aktívnymi
a neaktívnymi zmluvami ( Aktívne/Neaktívne zmluvy) . Ak chceme zmeniť status
aktívny/neaktívny vlastník , tak ho označíme a klikneme na tlačítko Oprava údajov
a zaškrtneme alebo odškrtneme tlačítko AKTIVNA .

5. Zostava WORD
- Slúži na zostavenie zmluvy do výstupného dokumentu (word, wordpad) podľa vyplnených údajov označeného
vlastníka v databáze. Program nahradí kľúčové slova [ KLUCOVE SLOVO] údajmi z databazi. Zoznam kľúčových
slov:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.
v.

[ADRESA]
[PRIEZVISKO]
[MENO]
[PSC]
[MESTO]
[TITUL]
[VZOREC]
[NARODENY] z Rod. Čísla vytvorý dátum narodenia
[RC] rodne číslo ičo
[NAJOMNE]
[VYMERA]
[VYMERAHA]
[CISLOZMLUVY]
[ZACIATOK]
[KONIEC]
[CISLOROZHODNUTIA]
[NAHRUZIVANIEVYMERA]
[PVZ] oznacenie starej zmluvy
[FASCIKEL] EVIDOVANE VO FASCIKLI
[DATZMENY] DATUM ZMENY
[TELEFON]
[POZNAMKA]

w. [VYPLATENE]
x. [NATURALIE]
y. [ODOSLANE]
z. [VRATENE]
aa. [CISLOUCTU]
bb. [DATUMUHRADY]
cc. [VYPLATENE]
dd. [NATURALIE]
ee. [VYMERAUPRAVENA]
ff. [NAJOMNENAHRADNE]
gg. [RODNE] rodne priezvisko
hh. [NAJOMNE_POVODNA] POVODNA ZMUVA BEZ DODATKOV
ii. [VYMERAHA_POVODNA] POVODNA ZMUVA BEZ DODATKOV
jj. [VYMERAOPHA] Výmera OP v LPIS v (ha)
kk. [VYMERAOPMIMOHA] Výmera OP časti mimo LPIS
ll. [VYMERAOSTHA] Výmera plôch v LPIS, ktoré nie sú OP v (ha)
mm.
[VYMERAOSTMIMOHA] Výmera časti mimo LPIS, ktoré nie sú OP v
(ha)
nn. [NAJOMNEOP] Nájomné OP v LPIS
oo. [NAJOMNEOPMIMO] Nájomné časti mimo LPIs druh pozemku OP
pp. [NAJOMNEOST] Nájomné časti v LPIS ,ktorá nie je OP
qq. [NAJOMNEOSTMIMO] Nájomné časti mimo LPIS,ktoré nie sú OP
rr. [VYMERAOPVLPISHA] Výmera v LPIS v (ha)
ss. [VYMERAOPMIMOVLPISHA] Výmera mimo LPIS v (ha)
tt. [NAJOMNEOPVLPIS] Nájomné v LPIS
uu. [NAJOMNEOPMIMOLPIS] Nájomné mimo LPIS
[KU] V katastrálnych územiach

6. Nastavenie šablóny pre zostavu
- v evidencii zmlúv klikneme na tlačítko Nastav. Cesty vzory kde sa nám otvorí okno v ktorom
nasmerujeme umiestnenie šablóny. Označeného vlastníka si môžeme zobraziť v zostave tlačítkom
Zostava WORD , ak chceme vytlačiť viacero vlastníkov možný je multivýber klávesovou skratkou
ctrl.

POKROČILEJŠIE inštrukcie obsluhy programu KATASTER.
DIGITALNA ČASŤ

-

Do digitálnej časti vchádzame cez výberové menu – digitálne mapy
Program sa spýta či chceme otvoriť ortofotosnímky – ANO
Ak budeme mat bielu obrazovku (nebudeme vidieť mapy), použijeme druhú ikonu zprava (vyzerá

-

ako ) vystredenie mapy
Pohyb po mape zapíname treťou ikonou zprava – ikona dlane – pohyb po mape
Katastrálne územia prepíname cez rolovaciu lištu v pravom rohu – výber KÚ, následne hneď
použijeme ikonu na vystredenie mapy (viď vyššie)

Modul „NASTAVENIE ZOBRAZOVANIA“
-

V tomto module si vieme zapínať a vypínať jednotlivé vrstvy a meniť ich farby
Prepíname si register C/E a identifikujeme parcelu podľa čísla parcely
Zobrazujeme parcely v podiele

F4 = vyznačenie plochy, ktorú chcem tlačiť
F5 = zväčšenie detailu mapy (aj kolieskom myši)
F6 = zmenšenie detailu mapy (aj kolieskom myši)
F7 = čísla parciel
F8 = VUPOP (vyvoláme aj pravým tlačítkom myši, posledny riadok)
F9 = zrušenie označenia hľadanej parcely
Čierne slížiky – prvá vrstva E stav
Oranžové slížiky – druhá vrstva LPIS – užívaná plocha (zvýraznime si ju na mape cez nastavenie
zobrazovania – zvýrazniť druhú vrstvu)
Fialové/ružové slížiky – tretia vrstva C stav
Identifikácia parcely:
A) Ak vieme, kde sa parcela nachádza
B) Ak poznáme číslo parcely
C) Ak poznáme meno vlastníka
A) Ak vieme, kde sa parcela nachádza:
- 2x klikom si identifikujeme danú parcelu
- Výmera v databáze je totožná s výmerou na liste vlastníctva, ktorý je aktuálny vždy ku dňu inštalácie
programu alebo ku dňu aktualizácie údajov
Ako si môžem aktualizovať list vlastníctva ?
- Cez overenie cez katasterportál – zadáme číselný kód, ak nám vyhľadá LV na kataster portáli,
porovnáme si ho s LV, ktorý máme v programe – v ľavom hornom rohu klikneme na dokument načítať údaje zo stránky

Program nahraje nové údaje z portálu.

Identifikácia parcely ak poznáme číslo parcely
-

-

Musíme vedieť či hladáme v C-čkvom registri alebo E-čkovom registri. Registre si prehadzujeme cez
nastavenie zobrazovania – register C/E a použijeme buď riadok cez nastavenie zobrazovania
s nazvom vyhľadaj parcelu v určenom registri alebo cez druhú funkciu zľava LUPA
Zadáme čislo parcely
Program sa spýta či chceme hladať ďalej – ANO dáme len v prípade, že by parcelu pretínala napr.
cesta/ vodný tok alebo iné
Parcelu ktorú hľadáme nám program vyšrafuje červenými štvorčekmi a identifikujeme ju rovnako ako
v predchádzajúcom bode A

Ak poznáme meno vlastníka
-

Použijeme šiestu ikonu zlava – farebné štvorčeky – vyznačiť na mape vlastníctvo
Dostaneme zoznam mien za celý kataster, v ktorom sa nachádzame
Vyfiltrujeme meno vlastníka, ktorého hľadáme ( treba aj bez diakritiky, nakoľko toľko krát sa tam ten
človek nachádza, koľkými spôsobmi je zapísaný na katastri)
Ak bude viac riadkov, kontrolujem identifikátor (skladá sa z roku narodenia, mesiaca, dňa a prvých
dvoch písmen z priezviska a mena)
Označíme všetky riadky s rovnakým identifikátorom a dáme vyznač na mape (vypíše nám, v koľkých
C-čkových a koľkých E-čkových parceliach sa parcely nachádzajú)
Minimalizujeme tabuľku a červenou farbou nám vyhľadá všetko, kde má daný vlastník podiel

-

ak chceme vidieť aj výmeru daných parciel pre vlastníka ktorého sme hľadali postup je nasledovný:
základná fialová obrazovka – výberové menu – kataster popisná časť

-

komplet výpis

-

do filtra opäť vložíme meno vlastníka ktorého hľadáme, skontrolujeme identifikátor, označíme všetky
riadky s rovnakým identifikátorom a dáme modrú ikonu – zobraziť majetok na vlastníka

PODIELOVÉ VLASTNÍCTVO
-

-

bolo tvorené najmä pre výkup pozemkov v 1:1
vrátime sa na základnú fialovú obrazovku výberové menu – digitálne mapy – nastavenie
zobrazovania – zobraziť parcely v podiele (program sa pyta ci chceme urobiť zostavu alebo
vyznačiť na mape), ak sme dali vyznačiť na mape pokračujeme výberom podielu „1“ a modrou farbou
sa nám na mape vyznačia všetky parcely, kde je výlučný vlastník v danom katastri.
Funkciu zruším opať tou istou cestou (vid vyššie)

IDENTIFIKÁCIA VLASTNÍKOV V PRODUKČNOM BLOKU
-

-

-

Digitálne mapy – identifikácia parciel – nastavenie užívacej vrstvy „2“ – a v menu vyberiem
riadok identifikuj vybraný blok (LPIS) už. Do právneho vzťahu ( funkciu vieme vyvolať aj cez
F10)
pri kurzore sa nám zobrazí otáznik a dvojklikom myši vyberieme produkčný blok, ktorý chceme
identifikovať

vytvorí sa nám zostava, kde máme vyselektovaných všetkých vlastníkov, ktorý majú podiel v danom
produkčnom bloku
zostava je radená podľa čísla parciel
výmera v databáze = výmera na liste vlastníctva
prienik na mape = to čo užívame z danej výmery na LV
podiel v m2 = počítaný je z prieniku na mape
zostavu si vieme usporiadavať napr. podľa mena vlastníkov (vlavo hore cez ikony AZ)
vieme filtrovať a selektovať podľa typu pôdy, známych/neznámych vlastníkov...
na pôvodný zoznam sa vždy dostaneme cez zelenú šípku (pripomína ikonu excelu)
zostavu si vieme cez disketu uložiť bud do xls/pdf formátu
na pravej strane obrazovky máme menný zoznam všetkých vlastníkov v produkčnom bloku, kliknutím
na niektorého z vlastníkov a stlačením modrej ikony výber vlastníkov podľa výberu dostaneme
zostavu len na daného vlastníka a jeho vlastníctvo v užívacom bloku, ktorý sme si vybrali

VYZNAČENIE PLOCHY, KTORÚ CHCEME TLAČIŤ
-

vypneme „dlaň“ – pohyb po mape!!!
F4

-

Označíme si rohy na mape, čo budeme tlačiť
Súbor – uložiť ako obrázok (uložíme napr na plochu počítača)
Zrušenie cez F4

VLASTNÝ POLYGON
-

-

Používame najmä ak chceme rozšíriť plochu a chceme vedieť kto všetko je vlastníkom
Zväčším si najviac ako môžem danú časť mapy, použijeme 8. funkciu vlastné zápisy do digitálnej
mapy, obklikáme si daný polygon ľavým tlačítko myši – dáme pravý klik myši – ok – klikneme na
daný polygon aby sa označil – pomenujeme ho
Identifikácia parciel – identifikuj vlastné nakreslené polygóny a dostaneme zostavu všetkých
podielových vlastníkov vo vyznačenom polygóne

PÍSOMNÁ ČASŤ ZMLUVY
1. Výberové menu – evidencia zmlúv
2. Ak je program otvorený cez digitálne mapy, tak ideme cez kniha evidencie pozemkov – kniha
zmlúv

-

Dostaneme zoznam všetkých vlastníkov za všetky katastrálne územia (môžeme filtrovať aj podľa
jednotlivých katastrov)
Zmluvy môžeme prepínať na zostavu aktívnych a neaktívnych zmlúv cez ikonu aktívne/neaktívne
zmluvy v pravom hore
Vzor zmluvy nastavujeme cez nastavenie cesty vzoru
Do nájomnej zmluvy sa dostaneme nasledovne – klikneme na priezvisko daného vlastníka a klikneme
na ikonu zostava word (do nájomnej zmluvy sa nám potiahnu všetky údaje, ktoré sme si prednastavili
pomocou kľúčových slov)

-

Prílohu k nájomnej zmluve vyvoláme dvojklikom myši na priezvisko vlastníka alebo cez ikonu
zobrazenie prílohy – dostaneme zoznam pozemkov daného vlastníka za všetky katastrálne územia
Do nájomnej zmluvy vstupujeme cez opravu údajov, kde kontrolujeme nasledovné:
o číslo zmluvy
o meno
o adresu
o identifikátor
o prípadne môžeme zadať číslo účtu/telefon
o odklikneme, že chcem zaktivovať zmluvu

Nastavenie individuálnej sadzby:
-

V prípade, že pre konkrétneho vlastníka chcem nastaviť individuálnu sadzbu, klikneme na
individuálna sadzba a vložíme sadzbu pre každý druh pozemku jednotlivo
Táto sadzba sa bude vzťahovať len pre daného vlastníka, ktorého zmluvu upravujeme
!!! predtým než vstúpime do nájomnej zmluvy – do wordu a budeme robiť nejaké úpravy, je potrebné
si túto zmluvu uložiť, aby sa nám neporušil vzor nájomné
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