
 

OZNAM všetkým vlastníkom pôdy v katastrálnom území 

obce Staškov 

        V Spravodaji Obce Staškov č.3 Vás obec  oboznámila s veľkou pozemkovou 

úpravou v zmysle zákona č.330/91 Zb. v platnom znení.  

Vlastníctvo zostane vlastníkovi zachované iba sa vyrieši nezrovnalosti pri 

spoluvlastníctve, taktiež sa dá zabezpečiť sprístupnenie pozemkov a pod..Projekt  

PÚ je financovaný z prostriedkov  MP a RV SR a spolufinancovaný EÚ. Jedná sa 

o pozemkové úpravy v extraviláne mimo /zastavaného územia  obce/ 

Obec Staškov zahajuje od 17.septembra 2012  do 31.12. 2012 prípravne 

konanie, kde  úlohou vlastníka pôdy je dať vlastnoručný podpis - súhlas na  

vykonanie pozemkových úprav v k.ú.Staškov./formou ankety/ 

Ak aj Vy /vlastník pozemku v kat. území obce Staškov/ súhlasíte s touto formou 

usporiadania vlastníctva pozemkov je potrebné od 17.9.2012  v úradných dňoch 

u pracovníčky Obce Staškov Bc.Milky Hurinovej dať písomný súhlas k vykonaniu 

pozemkových úprav. Tlačivo je na Obecnom úrade v Staškove. 

Vlastníci pozemku v k.ú.Staškov, ktorí sa nemôžu dostaviť na Obecný úrad Staškov 

môžu po vyplnený    tlačiva – anketového  lístka / Súhlas s vykonaním pozemkových 

úprav v .k.ú. obce Staškov,/,ktoré sa nachádza na obecnej internetovej stránke doručiť 

osobne, alebo poštou na Obecný úrad v Staškove. 

 

Anketový lístok 

                                                          S Ú H L A S Í M 

s vykonaním pozemkových úprav v katastrálnom území  Staškov 

  

Meno         Priezvisko                      dátum narodenia                   Adresa 

 

 

                                                                                                      .......................................... 

                                                                                                    podpis vlastníka        

 

 



                                            O b e c   S t a š k o v 

                     Ul. Jozefa Kronera 588, 023 53  Staškov 

   Tel.: 041/4302725   e-mail: dane@staskov.sk 

OZNAM všetkým vlastníkom pôdy v katastrálnom území 

obce Staškov 

        V Spravodaji Obce Staškov č.3 Vás obec  oboznámila s veľkou pozemkovou úpravou 

v zmysle zákona č.330/91 Zb. v platnom znení.  

Vlastníctvo zostane vlastníkovi zachované iba sa vyrieši nezrovnalosti pri spoluvlastníctve, 

taktiež sa dá zabezpečiť sprístupnenie pozemkov a pod..Projekt  PÚ je financovaný 

z prostriedkov  MP a RV SR a spolufinancovaný EÚ. Jedná sa o pozemkové úpravy 

v extraviláne mimo /zastavaného územia  obce/ 

Obec Staškov zahajuje od 17.septembra 2012  do 31.12. 2012 prípravne konanie, kde  

úlohou vlastníka pôdy je dať vlastnoručný podpis - súhlas na  vykonanie pozemkových 

úprav v k.ú.Staškov./formou ankety/ 

Ak aj Vy /vlastník pozemku v kat. území obce Staškov/ súhlasíte s touto formou usporiadania 

vlastníctva pozemkov je potrebné od 17.9.2012  v úradných dňoch u pracovníčky Obce 

Staškov Bc.Milky Hurinovej dať písomný súhlas k vykonaniu pozemkových úprav. Tlačivo je 

na Obecnom úrade v Staškove. 

Vlastníci pozemku v k.ú.Staškov, ktorí sa nemôžu dostaviť na Obecný úrad Staškov môžu po 

vyplnený    tlačiva – anketového  lístka / Súhlas s vykonaním pozemkových úprav v .k.ú. obce 

Staškov,/,ktoré bolo prílohou Spravodaja Obce č.4 a taktiež sa nachádza na obecnej 

internetovej stránke doručiť osobne, alebo poštou na Obecný úrad v Staškove. 

P o z e m k o v é   ú p r a v y 

                  Pozemkové úpravy ako spôsob riešenia obnovy výkonu a usporiadania pozemkového 

vlastníctva sú jednou z úloh štátu pri podpore a rozvoji vidieka. 

     Súčasný stav v pozemkovom vlastníctve je charakterizovaný vysokou rozdrobenosťou 

pozemkového vlastníctva, neúplnosťou a nedokonalosťou jeho evidencie a hlavne odtrhnutím 

prevažnej väčšiny vlastníkov od predmetu ich vlastníctva. Nahromadené problémy súvisiace 

s pozemkovým vlastníctvom sa prejavujú práve v súčasnosti a týkajú sa nielen súkromných vlastníkov 

pôdy, ale aj štátu. 

     V našich podmienkach sa ku klasickým pozemkovým úpravám pristupuje predovšetkým v tých 

katastrálnych územiach, kde je usporiadanie evidencie vlastníckych vzťahov k pozemkom ukončené 



niektorou z foriem registrov vlastníctva a to buď formou zjednodušeného registra pôvodného 

stavu /ďalej len ZRPS/, alebo formou registra obnovenej evidencie pozemkov /ďalej len ROEP/. 

       Úlohou pozemkových úprav je predovšetkým lepšie priestorové usporiadanie pozemkového 

vlastníctva v územnom obvode obce, vytváranie reálnych podmienok pre súkromné podnikanie 

a hlavne o oživenie trhu s pôdou. Je vysoký predpoklad, že pokiaľ bude mať vlastník pôdu v ucelených 

parcelách a bez ďalších spoluvlastníkov pričom budú jasné hranice pozemkov, bude ju môcť skôr 

a výhodnejšie predať, alebo s ňou inak nakladať (prenajať, podnikať na nej apod.). Ide tu o celkové 

doriešenie vlastníckych práv, scelenie spoluvlastníckych podielov pre každého vlastníka zvlášť 

s prihliadnutím na jeho požiadavky, ako aj o riešenie prístupnosti pozemkov a krajinárskych úprav 

v obvode pozemkových úprav. V tomto konaní sa každý vlastník vyjadrí (resp. rozhodne), či chce 

svoje pozemky aj poľnohospodársky resp. inak užívať, alebo ich ponechá v obhospodarovaní 

nejakému poľnohospodárskemu podniku. Projekt pozemkových úprav zahŕňa nielen vyriešenie  

problémov spojených s nedokonalosťami evidencie vlastníctva v súčasnosti (po ROEP a ZRPS) ako 

je rozdrobenosť, podielové spoluvlastníctvo veľkého počtu vlastníkov k jednému pozemku, nesúlad 

vlastníctva so skutočnou držbou v teréne atď., ale tiež geodetické zameranie nesúladov medzi 

skutočným stavom v teréne a evidovaným stavom v katastri nehnuteľnosti, navrhovanie 

prístupových ciest a ekologických a iných potrebných zariadení. 

     Projekt pozemkových úprav sa v rámci katastrálneho územia bude riešiť hlavne mimo 

zastavaného územia obce, aby pozemkové úpravy nezasiahli vlastníkom do už väčšinou 

usporiadaných pozemkov v blízkosti stavieb. V projekte pozemkových úprav sa po 

prerokovaní požiadaviek s každým jedným vlastníkom vyhotoví rozdeľovací plán. Tento 

rozdeľovací plán bude slúžiť pre Pozemkový úrad k schvaľovaciemu konaniu a pre zápis 

pozemkových úprav do katastra nehnuteľností. Výsledkom bude teda zápis vlastníctva 

každého vlastníka v novej podobe na listy vlastníctva. Je potrebné uviesť, že celé konanie 

spravidla trvá dlhší čas (6-10rokov podľa veľkosti územia). 

         Jednoducho povedané, pozemkové úpravy umožňujú vlastníkom usporiadať, zreálniť 

a zhodnotiť svoje pozemky na náklady štátu s finančným prispením Európskej únie. 

Vlastníkovi odpadajú náklady a problémy spojené s vyhotovením geometrických plánov, 

náklady a problémy spojené s vyhotovením právnych listín, ktoré sa zapisujú do katastra 

nehnuteľností, problémy spojené s tým, že jeden pozemok vlastnia viacerí spoluvlastníci, 

problémy spojené s neprístupnosťou a identifikáciou pozemkov a podobne. Pritom je 

potrebné zdôrazniť, že Obvodný pozemkový úrad musí všetky zámery a zmeny osobne 

prerokovať s každým vlastníkom a bude vlastníka v priebehu pozemkových úprav niekoľko 

krát informovať o prebiehajúcom konaní (doručovanie výpisov z pôvodného aj nového 

stavu vlastníctva, informácie o zverejňovaní jednotlivých častí projektu a o námietkových 

konaniach, odsúhlasenie zásad pre rozmiestnenie nových pozemkov a pod.). 

 

V Staškove, dňa 14.9.2012                                   Ing. Ladislav Šimčisko 

                                                                                 Starosta obce: 



                                                            

 

 

Pozemkové úpravy 

Uverejnené v Spravodaji Obce Staškov č.3 

Čo sú pozemkové úpravy 

Jednoducho povedané pozemkové úpravy sú dobrou príležitosťou pre usporiadanie rozdrobených 

a často neprehľadných vlastnícko-užívateľských vzťahov v katastri obce. Pozemkové úpravy umožňujú 

vlastníkom usporiadať, zreálniť a zhodnotiť svoje pozemky na nákladu štátu s finančným prispením 

fondov Európskej únie. Vlastníkovi odpadajú problémy a náklady spojené s vyhotovením 

geometrických plánov a vyhotovením právnych listín potrebných na zápis do katastra nehnuteľností. 

Vyrieši sa identifikácia pozemkov v teréne a vyhotovenie komplexnej reálnej mapy. Zjednoduší 

a sprehľadní sa vedenie katastra nehnuteľností. Môžu sa vyriešiť nezrovnalosti pri spoluvlastníctve, 

dá sa zabezpečiť sprístupnenie pozemkov, problémy s ekologickou stabilitou územia a podobne. 

 

 

Priebeh konania 

Ide o konanie, ktoré má svoj zákonom stanovený postup (zákon č.330/91 Zb. v platnom znení), jeho 

účastníkmi sú všetci dotknutí vlastníci pôdy, resp. iné oprávnené osoby a vedie ho príslušný 

pozemkový úrad. Vlastníkov s neznámym pobytom v konaní zastupuje v zmysle zákona Slovenský 

pozemkový fond a Lesy SR š.p.. Začína sa prípravným konaním, pokračuje zostavením úvodných 

podkladov a spracovaním projektu pozemkových úprav a končí sa vlastnou realizáciou a zápisom do 

katastra nehnuteľností. Technické projektové práce vykonáva odborne spôsobilá firma na základe 

zmluvy s MP SR. 

 

1. Prípravné konanie 

Zmyslom tejto etapy je preskúmať stav vlastníctva, jeho rozdrobenosť, kvalitu operátu a jeho súlad so 

skutočnosťou, ďalej zistiť záujem ľudí o systémovú nápravu a prerokovať súvislosti s dotknutými 

orgánmi (obec, správa ciest, pozemkový fond ...). Predbežne sa určí problémové územie, ktoré sa 

bude riešiť. Spravidla ide výlučne o extravilán, z ktorého sú vylúčené hlavné cesty, železnice, 

zastavané územia a niektoré už vysporiadané parcely. Konanie trvá niekoľko mesiacov a ak je 

úspešné, pozemkový úrad vydá rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav.  



Úloha občanov: oboznámiť sa s princípmi pozemkových úprav a v prípade záujmu podpísať súhlas 

s vykonaním pozemkových úprav v katastri obce. Bez dostatočného záujmu vlastníkov sa totiž 

v konaní nebude pokračovať a pozemkové úpravy nebudú vykonávať. 

 

2. Zostavenie úvodných podkladov 

Trvá spravidla približne 3 roky a skladá sa z týchto na seba nadväzujúcich etáp: 

a.) Meračské práce v teréne 
Spočívajú v zakladaní bodových polí, zameraním hranice obvodu pozemkových úprav a podrobnej 

polohopisnej situácie priamo v teréne. Výsledkom je skutočná mapa terénu s reálnym rozdelením 

kultúr (les, trávne porasty, orná pôda, neplodné plochy ...) a iných objektov (potoky, cesty, medze, 

stavby, ploty ...). 

Úloha občanov: do tejto činnosti občania aktívne nezasahujú. 

b.) Súpis vlastníctva - zostavenie registra pôvodného stavu 
Z katastrálneho úradu budú prevzaté všetky podklady o parcelách a ich vlastníkoch a na ich základe 

sa zostavia výpisy pre jednotlivých vlastníkov v obvode úprav. Tie sa doručia na pripomienkovanie 

každému vlastníkovi, resp. účastníkovi konania so známym pobytom. Po pripomienkach, opravách 

a doplnení je výsledkom uzavretý register pôvodného stavu, obsahujúci majetok každého vlastníka, 

s ktorým vstupuje do pozemkových úprav. 

Úloha občanov: Kažbý vlastník si v prvom rade musí poriadne skontrolovať či je výpis týkajúci sa jeho 

majetku v obvode pozemkových úprav bezchybný a úplný. To je príležitosť spraviť si s majetkom 

konečne poriadok. Naopak, zanedbaním alebo podcenením tejto fázy sa môžu chyby operátu navždy 

preniesť do budúcnosti. 

c.) Základné rozvrhnutie územia – všeobecné zásady funkčného usporiadania územia  
Spočíva v priestorovom rozvrhnutí plôch a navrhnutí spôsobu ich využívania v budúcnosti a 

v naprojektovaní cestnej siete vrátane nových ciest sprístupňujúcich doteraz neprístupné pozemky, 

objektov (mosty, priepusty ...), protieróznych, protipovodňových opatrení a pod. Toto rozvrhnutie sa 

zverejní na pripomienkovanie. 

         Úloha občanov: do tejto činnosti občania aktívne nezasahujú, viac sa angažuje obecný úrad, 

združenia účastníkov pozemkových úprav a dotknuté organizácie. 

 
 

d.) Zásady pre umiestnenie nových pozemkov 
Predstavujú systém pravidiel, podľa ktorých budú umiestňované a prideľované nové pozemky 

jednotlivých vlastníkov. Pripraví ich pozemkový úrad po prerokovaní požiadaviek s každým 

vlastníkom tak, aby neboli porušené podmienky dané zákonom. Zásady sa doručia každému 

vlastníkovi so známym pobytom. 

Úloha občanov: podávať pripomienky a návrhy, aktívne sa podieľať na tvorbe zásad, ktoré musia byť 

schválené dvojtretinovou väčšinou vlastníkov vyjadrenou výmerou ich vlastníctva. 



 

3. Vypracovanie projektu pozemkových úprav 

Prebieha ako väčšina dôležitých aktivít úprav v spolupráci s vlastníkmi a trvá približne 3 roky. Spočíva 

vo vyprojektovaní tvaru a umiestnenia nových pozemkov pre každého vlastníka s prihliadnutím na 

výmeru, umiestnenie, kultúru a bonitu jeho pôvodných pozemkov, s ktorými do procesu úprav 

vstupoval. Umiestnenie nových pozemkov je prejednané a odsúhlasené osobne s každým jedným 

známym vlastníkom. Takisto je prejednaný spôsob úžívania, ktorý vlastník mieni v budúcnosti 

uplatňovať (či bude svoje nové pozemky užívať sám, alebo ich prenajme niekomu inému). Výsledkom 

je vytvorenie novej mapy pozemkov a zostavenie registra vlastníctva nového stavu, ktoré sa zverejnia 

na Obci na pripomienkovanie. Zároveň sa doručí každému vlastníkovi výpis, týkajúci sa jeho 

vlastníctva. 

Úloha občanov: vyjadriť sa k svojmu novému majetku v procese jeho projektovania, prípadne aj 

pripomienkovania a vyjadrenie stanoviska k projektu ako celku, ktorý musí byť schválený 

dvojtretinovou väčšinou z výmery všetkých vlastníkov v obvode. 

4. Vykonanie projektu 

Po schválení projektu vlastníkmi sa vyhotoví elaborát pre zápis do katastra nehnuteľností. Niektoré 

pozemky sa vytýčia v teréne a môžu sa zrealizovať niektoré navrhnuté a schválené stavby (cesty, 

mosty a iné objekty), alebo opatrenia. Etapa trvá približne 1 až 2 roky. 

Úloha občanov: dohľad nad realizáciou v teréne. 

Záver. 

Z uvedeného je jasné že pozemkové úpravy sú behom na dlhé trate. Môžu trvať 7 až 12 rokov ale 

vedú k významnému sprehľadneniu a usporiadaniu vlastníckych vzťahov v obci. Dávajú tiež určitú 

možnosť dať si svoje pozemky do poriadku za prijateľnú cenu.  

Na Kysuciach sa už pozemkové úpravy uskutočnili v Dunajove a v Snežnici, pričom prebiehajú aj v 

Dlhej nad Kysucou, Turkove, Makove, Povine, Lopušných Pažitiach, Rudine a pripravené sú aj vo 

Vysokej nad Kysucou a Svrčinovci. Tieto projekty boli podporované štátom a spolufinancované EÚ. 

Spustenie realizácie nových projektov je v prvom rade podmienený dostupnosťou finančných zdrojov 

a aktuálne očakávame uvoľnenie prostriedkov na realizáciu 3-4 katastrálnych území. O ktoré územia 

pôjde, bude do veľkej miery závisieť od samotných obcí a od ich pripravenosti na spoluprácu so 

správnym orgánom. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 


