
Nesprávne odpovede k otázkam – celé 

22. Kto rozhoduje o námietkach proti projektu pozemkových úprav (rozdeľovaciemu plánu vo 
forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu a zoznamu vyrovnaní v peniazoch)? 
 
Príslušný Okresný úrad 
 

59. Ako sa doručí rozhodnutie o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v 
obvode pozemkových úprav? 
 
Schválené všeobecné zásady funkčného usporiadania územia doručí okresný úrad združeniu 
účastníkov do 15 dní od ich schválenia. 
 

108. Kto overuje výslednú dokumentáciu a vyhotovené grafických častí MÚSES pre účely 
pozemkových úprav? 
 
Odborne spôsobilá osoba (§55 zákona 543/2002 Z.z.) 
 

110. V akom rozsahu bude vypracovaný návrh funkčného usporiadania územia všeobecných zásad 
funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav? 
 
V rozsahu obvodu PÚ (ktorý zodpovedá dôvodom začatia pozemkových úprav a potrebám 
ďalšieho konania o PÚ) 
 

122. Ako má byť odovzdaná písomná a grafická časť návrhu ZUNP pre účel doručovanie známym 
vlastníkom na pripomienkovanie? 
 
Dve vyhotovenia písomnej a graf. časti v čiernobielom vyhotovení vo formáte A4 
 

135. Sú súčasťou umiestnenia nových pozemkov v analógovej forme aj čísla podrobných bodov? 
  
NIE - (Príloha č. 40, MN 74.20.73.46.30) 
 

136. Sú súčasťou umiestnenia nových pozemkov v analógovej forme aj charakteristické rozmery 
nových pozemkov a vzdialenosti medzi význačnými lomovými bodmi hraníc nových pozemkov, 
napr. šírky pozemkov, spojnice význačných lomových bodov pozemkov, apod. vyznačené 
čiernou farbou?  
 
NIE – (Príloha č. 40, MN 74.20.73.46.30) 
 

142. Kto overuje výsledný operát rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho 
plánu?  
 
(Expert č. 2) – autorizovaný geodet a kartograf 
 

152. Kto overuje výsledný elaborát rozdeľovacieho plánu vo forme obnovy katastrálneho operátu 
novým mapovaním? 
 
Autorizovaný geodet, podľa §7 zákona č.215/1995 a úradne overí pracovník OU katastr. 
odboru podľa §9 toho istého zákona (MN, §32, ods. 8) a 9)) 
 



163. Pre ktoré vytýčené body hranice obvodu projektu PÚ sa vyhotovujú geodetické údaje (GUD, 
miestopisy)? 
 
Len pre trvalo stabilizované význačné lomové body obvodu PPU. 
MN 74.20.73.46.30 §7 ods. 7)      Stabilizujú sa len význané lomové body hranice obvodu 
projektu, kde je predpoklad ich trvalého zachovania. Body, ktoré sú vhodné na trvalejšiu 
stabilizáciu, ako aj typy stabilizaných znakov a ochranných znakov predkladá 
zhotovitepríslušnému správnemu orgánu na odsúhlasenie. Správny orgán po konzultácii s 
orgánom katastra navrhovanú stabilizáciu význaných bodov odsúhlasí. Poet stabilizovaných 
bodov by mal by 2 – 3 na 1 km hranice obvodu projektu, v oblastiach súvislo obrábaných 
plôch ponohospodárskej pôdy a v lesných celkoch 1 alebo v extrémnych prípadoch ani jeden 
bod na 1km hranice obvodu projektu. Pre trvalo stabilizované body hranice obvodu projektu 
sa vyhotovia geodetické údaje podľa prílohy č. 8. 
 

164. Kto vykoná ceruzkový zákres hranice obvodu projektu PÚ do máp katastra? 
 
Vykoná zhotoviteľ, ale iba v tých operátoch v ktorých sa na KO príslušného OÚ vedie pre 
určené k.ú. analógová katastr. mapa. 
Smernice na meranie a vykonávanie zmien v súbore geodetických informácií katastra 
nehnuteľností S 74.20.73.43.20. S prihliadnutím na usmernenie ÚGKaK pre udržiavanie 
implementovaných číselných kastr. máp iba v digitálnej forme 
 

174. Farebné výplne plôch pre niektoré v DMN GČ definované súbory odovzdávané v digitálnom 
tvare a vo formáte VGI sú povinné. Akým spôsobom sa to zabezpečí/dosiahne? 
 
Sú definované RGB  (digitálneho miešania troch základných farieb červená-zelená-modrá) 
číselníkom pre každú povinnú vrstvu. Npr. Vrstva UOV - zelená (RGB - 0,255,0) , ZNACKY - 
fialová (RGB - 255,0,255). Je potrebné si uvedomiť, že sa bavíme o digitálnej prezentácii 
farieb. Tlačená analógová prezentácia sa farebnosťou líši od kvality tlačiarne a papiera. 
 

184. Koľkokrát je potrebné vlastníka prizvať na prerokovanie umiestnenia jeho nových pozemkov, 
aby bolo prerokovanie považované za platné v zmysle zákona? 
 
2x podľa 330-ky: 
§11 ods (18) Okresný úrad prerokuje s vlastníkom jeho návrhy a požiadavky na určenie 
nových pozemkov. Podľa výsledkov prerokovaných 
pravidiel uvedených v odsekoch 2 a 3 a podľa schválených všeobecných zásad funkčného 
usporiadania územia v obvode 
pozemkových úprav a miestnych podmienok okresný úrad dohodne so združením účastníkov 
zásady umiestnenia nových 
pozemkov 
§12 ods (6) Okresný úrad prerokuje návrh nového usporiadania pozemkov s dotknutými 
vlastníkmi pozemkov a z prerokovania vyhotoví 
zápis. Ak sa vlastník opakovane bez ospravedlnenia rokovania nezúčastní, považuje sa návrh 
nového usporiadania pozemkov za 
prerokovaný 
 

208. Kto overuje konečnú dokumentáciu pre zápis projektu PÚ do KN? 
 
úradný overovateľ podľa §9  zákona NR SR č.215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii 
 



210. Je súčasťou záverečného GP alebo dokumentácie OKO - pre zápis projektu PÚ do KN, aj RPS? 
 
Nie 
 

236. Kto  rozhoduje o námietkach proti rozdeľovaciemu plánu vo forme  umiestňovacieho a 
vytyčovacieho plánu? (proti zverejnenému PPÚ) 
 
Správny orgán 
 

267. Po schválení vykonania projektu PÚ (§ 14 ods. 6) je tento záväzný pre: 
 
§ 14, (6) Projekt pozemkových úprav je podkladom pre územnoplánovaciu dokumentáciu a 
tvorbu lesných  vodohospodárskych plánov. Pre výstavbu spoločných zariadení a opatrení 
uvedených v § 12 ods. 4 písm. a) až d) nahrádza schválený projekt pozemkových úprav 
rozhodnutie o využívaní územia, rozhodnutie o umiestnení stavby, vypracované v súlade so 
záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie, rozhodnutie o odňatí 
poľnohospodárskej pôdy a rozhodnutie o vyňatí lesného pozemku. 
 

273. Aký je rozdiel medzi neznámym vlastníkom a vlastníkom s neznámym, alebo s nezisteným 
pobytom?  
 
Neznámy vlastník – totožnosť, ani trvalý pobyt alebo sídlo nie je známe. Vlastník s 
neznámym, alebo nezisteným pobytom – Má totožnosť (identifikačné údaje), ale nevieme 
zistiť jeho pobyt... 
 

358. Pri označení poľnej cesty napr. P 5,0/30 vyjadruje čitateľ v zlomku (číslo „5,0“): 
 
b) šírku jazdného pruhu poľnej cesty v metroch 
 

384. Náklady spojené s projektovou dokumentáciou a realizáciou spoločných zariadení a opatrení 
pri povolených pozemkových úpravách uhrádza:   
 
§ 18, (3)  :  obec, vyšší územný celok, fyzická osoba alebo právnická osoba 
 

406. Proti rozhodnutiu o schválení rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a 
vytyčovacieho plánu a zoznamu vyrovnaní v peniazoch 
 
nie je možné podať námietku /na 99%/ Myslím, že všeobecne platí, že proti rozhodnutiu sa 
nedá odvolať, ale môže to ešte niekto pozrieť. 
 

454. Ak sú pozemkové úpravy nariadené podľa §-u 2 ods. 2 zák. č. 330/1991 Zb., podmienkou 
schválenia projektu pozemkových úprav je súhlas účastníkov, 
 
Ktorí vlastnia nadpolovičnú výmeru pozemkov, ktoré tvoria obvod projektu pozemkových 
úprav, a o prejavenom záujme spíše okresný úrad zápisnicu 
 

491. Položka KN-LVB (titul nadobudnutia) pri vlastníckych vzťahoch PS 
 
Údaje z LV ( upravia sa) 
 



496. Slovenský pozemkový fond a správca v konaní vo veciach pozemkových úprav nevykonávajú 
 
Správu lesných pozemkov 
 

538. Čo je podkladom na rozdelenie parciel registra " C" hranicou obvodu projektu pozemkových 
úprav?  
 
Rozhodnutie o povolení alebo nariadení pozemkových úprav a technická dokumentácia  o 
priebehu hranice obvodu PPÚ 
 

 

Nesprávne odpovede k otázkam – čiastočné, neúplné, viac rôznych odpovedí 

149. Sú súčasťou mapy projektu pozemkových úprav v analógovej forme aj sídelné a nesídelné 
názvy?  
 
- V zmysle MN §31, ods 4 pri RPGP sídelné a nesídelné názvy nie sú súčasťou mapy PPÚ 
- V zmysle MN §32, ods 4 pri RPOKO sídelné a nesídelné názvy sú súčasťou mapy PPÚ. 
 

150. Sú súčasťou mapy projektu pozemkových úprav v analógovej forme aj stavby?  
 
- V zmysle MN 74.20.73.46.30, §32, ods. 4, písm. c) pri RPOKO sú stavby súčasťou mapy PPÚ 
v analógovej forme,  
ale   
- v zmysle MN 74.20.73.46.30, §31, ods 4, pri RPGP stavby vyslovene citované nie sú. 
 

215. Od čoho najmä závisí riziko veternej erózie? 
 
od nízkeho pokrytia vegetáciou 
 

238. Aké sú podmienky pre vydanie rozhodnutia o schválení rozdeľovacieho plánu vo forme 
umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu (projektu PÚ) v prípade povolených JPÚ? 
 
Súhlas účastníkov, ktorý vlastnia najmenej dve tretiny výmery pozemkov na ktorých sú 
povolené PÚ 
 

556. Zhotoviteľ v písomnej časti RPS uvedie informáciu pri parcele pôvodného stavu, ktorá je 
zapísaná ako spoločne obhospodarovaná nehnuteľnosť v registri pozemkových spoločenstiev, 
v položke 
 
KN-SPN, PU-POZ 
 

 


