
Kataster nehnuteľností 

Niektoré weby ponúkajú na internete zaujímavé informácie: 

• Kapor – kataster portál poskytuje informácie o nehnuteľnostiach a ich vlastníkoch 

• Orsr – obchodný register Slovenskej republiky poskytuje 

• Finstat – hospodárske výsledky firiem, účtovné závierky , ... 

• Databázy firiem – foaf, cribis, Index Podnikateľa, ... 

V týchto skriptách si popíšeme prácu s portálom Kataster nehnuteľností.  

1. Spustite si internetový prehliadač (Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, ...). 

2. Pokiaľ nemáte ako domovskú stránku nastavený vyhľadávač Google, napíšte do 

adresného poľa: google.sk 

3. Do vyhľadávacieho poľa Google napíšte Kataster portál .  

4. Vo vyhľadaných lokalitách kliknite na linku na Katastrálny portál

 
5. Zobrazí sa stránka katastrálneho portálu Slovenskej republiky 

 

6. V ľavom stĺpci si môžete zvoliť kritérium vyhľadávania v portáli . 

7. Pri kliknutí na Vlastníci sa 

vpravo zobrazí formulár s 

kritériami vyhľadávania:  

8. Vyplňte formulár – pri vypĺňaní 

postupujte zhora nadol, podľa 

ponúkaných možností výberu 

(vlastníka píšte v poradí – 

priezvisko a meno). 

9. Do poľa Overenie kódu opíšte 

Overovací kód (písmená 

a číslice). 

10. Kliknite na tlačidlo Vyhľadať. 



11. V prípade správneho vyplnenia formulára sa zobrazia výsledky pre hľadaného 

vlastníka  

12. Ak máte vo výsledkoch jeden list vlastníctva, kliknite na Vytvoriť zostavu. 

13. Inak vo vyhľadaných výsledkoch kliknite na linku na číslo listu vlastníka 

 
14. Nakoniec kliknite na Vytvoriť zostavu. 

15. Chvíľku počkajte . 

16. Keď sa zobrazí , kliknite na dátum vytvorenia zostavy. 

17. Zobrazí sa výpis z katastra nehnuteľností

 

Portál Kapor umožňuje aj zobrazenie mapy pozemkov, ale vyžaduje špeciálne požiadavky na 

prehliadač a jeho doplnky a preto použite iné riešenie. Vhodným riešením s súčasnosti 

(9/2019) je portál ZBGIS webová aplikácia, ktorá slúži na zobrazovanie, vyhľadávanie a 

analýzu priestorových údajov ZBGIS, Katastra nehnuteľností, ... 

ZBGIS – mapa nehnuteľností 

ZBGIS zobrazuje mapu nehnuteľností Slovenskej republiky.  

1. Spustite si internetový prehliadač (Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, ...). 

2. Pokiaľ nemáte ako domovskú stránku nastavený vyhľadávač Google, napíšte do 

adresného poľa: google.sk 

3. Do vyhľadávacieho poľa Google napíšte Katastrálna mapa  

4. Vo vyhľadaných lokalitách kliknite na Základná mapa /  ZBGIS
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5. Zobrazí sa mapa Slovenskej republiky 

 
6. Postupným približovaním (kolieskom myši) sa dostanete do úrovne zobrazenia 

pozemkov, spolu s číslom vlastníctva 

. 

7. Kliknutím na konkrétny pozemok sa zobrazí ponuka zobraziť úplný alebo čiastočný 

list vlastníctva . 

8. Kliknutím na niektorú možnosť sa zobrazia výsledky. 

 


