Vážení používatelia, dovoľujeme si Vás informovať, že garancia prevádzky a aktualizácie dát staršieho
katastrálneho portálu https://www.katasterportal.sk/kapor/ známeho ako KaPor bude ukončená
30.4.2022. (Po tomto termíne môže byť ešte KaPor krátke obdobie funkčný, avšak bez garancie
funkčnosti a garancie aktuálnosti údajov.)
Nový portál ESKN https://kataster.skgeodesy.sk/eskn-portal/ poskytuje služby pre vyhľadávanie
informácií o nehnuteľnostiach, vlastníkoch a právach k nehnuteľnostiam, umožňuje elektronickým
spôsobom vykonať katastrálne podania (návrh na vklad, záznam, opravu chyby a podobne),
elektronicky vyžiadať informácie z katastra nehnuteľností (výpis z LV, kópia z katastrálnej mapy a
podobne) na právne účely a aj rôzne ďalšie služby.
Po 30.4.2022 nebude možné Oznámenie o návrhu na vklad na portáli KaPor vytvoriť. Táto služba je
už od 1.4.2022 dostupná na Portáli ESKN (služba č. 59).
Aj keď počas mesiaca apríl 2022 je možné vytvoriť oznámenie o návrhu na vklad aj na portáli KaPor aj
na Portáli ESKN, odporúčame vytvárať ho na Portáli ESKN. Od 1.5.2022 bude možné využívať službu
Oznámenie o návrhu na vklad už len Portáli ESKN. Pokiaľ máte na KaPor vytvorené oznámenia
o návrhu na vklad a príslušné návrhy na vklad ešte nie sú podané, odporúčame si tieto oznámenia
stiahnuť z portálu KaPor na PC najneskôr do 30.4.2022. (Oznámenie o návrhu na vklad má v zmysle
katastrálneho zákona platnosť 90 dní od vyplnenia, pokiaľ účastník konania nepodá v tomto období
návrh na vklad.)
Dôležité linky na Portál ESKN:
Portál ESKN: https://kataster.skgeodesy.sk/eskn-portal
Vyhľadávanie údajov z katastra nehnuteľností: https://kataster.skgeodesy.sk/eskn-portal/vyhladavanie
Vyhľadávanie s rozšíreným prístupom (Lustrácie): https://kataster.skgeodesy.sk/Lustracie
Oznámenie o návrhu na vklad: https://kataster.skgeodesy.sk/eskn-portal/ext/oznamenie_o_navrhu_na_vklad
Zoznam všetkých služieb Portálu ESKN: https://kataster.skgeodesy.sk/eskn-portal/uplny-zoznam

Pre prácu s mapou použite Mapový klient ZBGIS: https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis, prípadne
priamo tému katastra nehnuteľností: https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster. Tu je
sprístupnená aj služba kópia katastrálnej mapy alebo mapy určeného operátu.
Odporúčame Vám, aby ste si prechod na nový Portál ESKN nenechali na poslednú chvíľu alebo až po
vypnutí portálu KaPor.
V prípade, že chcete použiť pôvodný katastrálny portál, zatvorte toto okno kliknutím na znak „x“
vpravo hore.

