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Vec
Informácia o pripravovanom odstavení katastrálneho portálu www.katasterportal.sk
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len „ÚGKK SR“)
v súlade s prevzatím a uvedením do prevádzky nového Portálu elektronických služieb katastra
nehnuteľností (ESKN) pristúpil k utlmovaniu a postupne až k úplnému odstaveniu prevádzky
doterajšieho katastrálneho portálu (www.katasterportal.sk). Uvedené rozhodnutie zároveň
reaguje na platnú právnu úpravu vychádzajúcu z vyhlášky Úradu podpredsedu vlády
Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre
informačné technológie verejnej správy, ktorá v spojení so zákonom č. 95/2019 Z. z.
o informačných technológiách vo verejnej správe v znení neskorších predpisov ustanovuje
štandardy poskytovania údajov v elektronickom prostredí. Uvedené rozhodnutie taktiež
reflektuje závery kontroly Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky.
Radi by sme Vás pri plnom rešpektovaní zásad dobrej verejnej správy informovali, že
funkcionality portálu www.katasterportal.sk budú postupom času vypnuté. Nový portál
Elektronické služby katastra nehnuteľností (ďalej len „portál ESKN“) bol vybudovaný
v rámci projektu OPIS a tento starý a prežitý portál plnohodnotne nahradí a bude spĺňať
všetky štandardy požadované pre informačné technológie vo verejnej správe. Nový portál
zároveň spĺňa podmienky kybernetickej a informatickej bezpečnosti, pričom je potrebné
špeciálne zdôrazniť odstavenie možnosti sťahovať údaje z používateľského rozhrania
automatom.
Nový portál ESKN bol do prevádzky uvádzaný postupne od roku 2015, pričom
významným míľnikom bolo spustenie služieb pre elektronické podania v roku 2019
a následne v roku 2021 prevzatie riešenia do vlastníctva ÚGKK SR a uvedenie do produkčnej
prevádzky. Súčasťou nového portálu ESKN sú aj tzv. nevizuálne rozhrania elektronických
služieb, ktoré umožňujú integráciu iných informačných systémov na služby katastra
nehnuteľností.
Sme si vedomí, že Vaši členovia používajú niektoré špecifické funkcionality
doterajšieho katastrálneho portálu, ktoré zatiaľ nie sú úplne rovnocenne implementované aj na
novom portáli ESKN. Ide najmä o tieto funkcionality:




lustrácie v rozsahu Slovenskej republiky,
tlač kópie z katastrálnej mapy,
podávanie oznámenia o návrhu na vklad,



vyhľadávanie nezistených vlastníkov.

Tieto funkcionality pripravujeme a budú uvádzané do prevádzky postupne v januári
2022. O spôsobe prechodu používateľov týchto funkcionalít na nové systémy Vás budeme
priebežne informovať na našich webových stránkach a aj listom pre Vás a Vašich členov.
Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme informovať, že služby dostupné na portáli
www.katasterportal.sk budú dostupné už len obmedzené časové obdobie, najdlhšie
do 30. apríla 2022.
Ubezpečujeme všetkých používateľov, že nahrádzané služby budú kontinuálne
zabezpečené a kvalitatívne zhodné. Keďže si uvedomujeme potrebu reagovať vo Vašich
agendových systémoch a iných interných procesoch, či Vašich interných aktoch riadenia, na
zmeny v štruktúre poskytovaných údajov katastra nehnuteľností, z tohto dôvodu pre Vás
vytvárame časový priestor pre transpozíciu nových služieb. Využiť tak bude možné
prechodné obdobie do 30. apríla 2022, do kedy ÚGKK SR poskytne duálnu prevádzku
spomínaných služieb v oboch systémoch.
ÚGKK SR zároveň pracuje na znížení administratívnej záťaže a v tejto súvislosti
pripravuje znenie úpravy dodatkov k existujúcim zmluvám na hromadné poskytovanie údajov
katastra nehnuteľností, ktoré sú uzatvorené s Vašimi organizáciami, či subjektmi, ktorých ako
komory združujete, a to tak, aby boli rešpektované podmienky nového prístupu k údajom
katastra nehnuteľností. Výsledkom tak nebude potreba v priebehu roka 2022 meniť existujúci
zmluvný vzťah.
Záverom by sme Vás chceli požiadať o informovanie o pripravovaných zmenách
jednotlivých Vašich členov, či ďalšie subjekty, ktoré pri plnení verejných úloh
vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov využívajú údaje katastra nehnuteľností,
a ktoré ako komory združujete. Uvedené má za cieľ zabezpečiť čo najlepšiu a najvčasnejšiu
informovanosť.
Ďakujeme Vám za pochopenie a veríme, že sa nám spoločne podarí nasadnúť do
nového modernejšieho vlaku elektronizácie katastra nehnuteľností a s funkciami portálu
ESKN budete spokojní. V prípade akýchkoľvek otázok sme Vám k dispozícii, najmä pokiaľ
vznikne z Vašej strany potreba otestovania funkčnosti a kompatibility jednotlivých
elektronických služieb vo Vašich agendových systémoch.
S úctou
Ing. Ján Mrva v. r.
predseda
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