
Oznámenie správcu systému: 

Aplikácia na prehliadanie údajov katastra nehnuteľností „CICA“ 

Aplikácia CICA (Cadastral Information Correctly Applied) slúži na prehliadanie údajov súboru popisných 
informácii katastra nehnuteľnosti (ďalej len „údaje KN“) vrátane plomb (ďalej len „aplikácia“). Cieľom 
aplikácie je najmä občanom Slovenskej republiky, ale v primeranej miere aj iným fyzickým a právnickým 
osobám, umožniť jednoduchý a rýchly prístup k údajom KN vyhľadaním a zobrazením výpisu z listu 
vlastníctva na informatívne účely (ďalej len „výpis z LV“). 

Aplikácia je prístupná na adrese https://cica.vugk.sk. 

Aktualizácia údajov KN prebieha každý pracovný deň (t.j. spravidla 5x týždenne) pre všetky okresy. 
Informácia o aktuálnosti údajov KN je zobrazená priamo na výpise z LV v jeho pravej hornej časti.  

Pozn.: Zistené nedostatky aplikácie, prípadne námety na jej vylepšenie môžu používatelia posielať na 
mailovú adresu cica@skgeodesy.sk. 

Prevádzkové podmienky používania aplikácie: 

Aplikácia je primárne určená pre občanov SR. V žiadnom prípade nie je určená pre hromadný prístup 
k údajom KN a pre väčšie než bežné prehliadanie týchto údajov. 

Pozn.: Údaje KN vo väčšom rozsahu (hromadné údaje KN) poskytuje rezort Úradu geodézie, kartografie 
a katastra SR podľa § 21 ods. 2 zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení 
neskorších prepisov (ďalej len „zákon o geodézii a kartografii“) na základe zmluvy. 

Z dôvodu zabezpečenia dostupnosti a primeranej odozvy aplikácie pre primárnych používateľov, ako aj 
z dôvodu zabezpečenia ochrany osobných údajov, pristúpil správca aplikácie od 10.8.2015 k nasledovným 
opatreniam: 

 Prístup k aplikácii používateľmi (používateľ je identifikovaný IP adresou) je priebežne monitorovaný 
a evidovaný. 

 Pri nadmernom či systematickom zaťažovaní aplikácie (napr. generovanie viac ako 1 000 dopytov za 
deň, príp. generovanie dopytov rýchlejšie než dokáže človek, generovanie dopytov bez zobrazenia 
výstupu, vyberanie údajov po listoch vlastníctva za ucelené časti katastrálneho územia alebo listov 
vlastníctva na základe aritmetického alebo alfabetického poradia a pod.) budú údaje výpisu z LV 
takémuto používateľovi poskytnuté až po zadaní kódu (CAPTCHA). Pri opakovanej snahe o vyššie 
uvedené aktivity alebo pri detekovaní pokusu o narušenie bezpečnosti či funkčnosti systému si 
správca systému vyhradzuje právo identifikovanému používateľovi prístup k aplikácii zablokovať. 

 Pri bežnom používaní aplikácie nie je používateľ naďalej nijako obmedzovaný. 

V Bratislave 14.01.2017 
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