
KLIENTSKE CENTRUM VEĽKÉ KAPUŠANY 
 

 
 
 

Od 30. 6. 2015 bola spustená prevádzka Klientskeho centra vo Veľkých Kapušanoch.  
 

Adresa: P.O.Hviezdoslava 75, 079 01  Veľké Kapušany 
 

Klientske centrum pozostáva z troch pracovísk na prízemí budovy, kde sa dajú vybaviť: 
 

 agendy ODDELENIA DOKLADOV ODBORU PORIADKOVEJ POLÍCIE OKRESNÉHO 

RIADITEĽSTVA PZ V MICHALOVCIACH – pracovisko č. 2  
 Príjem žiadostí o vydanie občianskeho preukazu, cestovného pasu a vodičského preukazu 

 Výdaj vyhotovených občianskych preukazov, cestovných pasov a vodičských preukazov  pri 

žiadostiach, ktoré boli podané na Klientskom centre Veľké Kapušany 

 Poskytovanie informácií týkajúcich sa vydávania občianskych preukazov, cestovných pasov a 

vodičských preukazov 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

 

 agendy Okresného úradu Michalovce – pracovisko č. 1 -  0961725727 
 
o  na úseku živnostenského podnikania:  

 Ohlásenie živností  

 Oznámenie zmien údajov zapísaných v živnostenskom registri  

 Výpisy zo živnostenského registra 

 Ukončenie podnikania 

 Pozastavenie prevádzkovania živnosti 

 
o prijatie podania a poskytovanie informácií o agendách všetkých odborov Okresného 

úradu Michalovce   
 

ÚRADNÉ HODINY PRACOVÍSK Č. 1 A Č. 2  

ŠTVRTOK  8.00 hod. -14.00 hod.  

 
 

o agendy katastrálneho odboru Okresného úradu Michalovce  - pracovisko č. 3   
 

Podateľňa –   056/2818294 a 0961725721  
 Príjem podaní pre katastrálny odbor 

 Osvedčovanie listín a podpisov 

 

        Poskytovanie údajov z katastra nehnuteľností -  056/2818293 a 0961725723 
 Výdaj výpisu z listu vlastníctva 

 Výdaj kópie z katastrálnej mapy alebo mapy určeného operátu 

 Poskytnutie údajov o bonitovanej pôdno–ekologickej jednotke (BPEJ) 

 Identifikácia parciel (písomná, grafická) 

 Výdaj kópie listín zo zbierky listín katastrálneho operátu 

 Výdaj kópie originálu listu vlastníctva, kópie pozemkovoknižnej vložky 

 Výdaj kópie geometrického plánu 

 Poskytnutie katastrálneho operátu alebo iného operátu preukazujúceho vlastnícke právo 

k nehnuteľnosti na nahliadnutie žiadateľovi s možnosťou vyhotovenia výpisu náčrtu alebo 
poskytnutie informácií z katastra 

 Poskytovanie podkladov k vyhotoveniu geometrických plánov, vytyčovacích náčrtov a iných 

geodetických prác 
 

 

ÚRADNÉ HODINY KATASTRÁLNEHO ODBORU  

PONDELOK  8.00 hod. – 15.00 hod.  

UTOROK 8.00 hod. – 15.00 hod. 

STREDA 8.00 hod. – 17.00 hod. 

ŠTVRTOK 8.00 hod. – 15.00 hod. 

PIATOK 8.00 hod. – 14.00 hod. 

 


