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ZOZNAM OTÁZOK NA OPAKOVANÚ SKÚŠKU DRŽITEĽOV OSVEDČENIA O ZÍSKANÍ 
OPRÁVNENIA NA PROJEKTOVANIE POZEMKOVÝCH ÚPRAV 

 
 

Podľa akého právneho predpisu sa vykonávajú pozemkové úpravy v Slovenskej republike? 

Kto nariadi alebo povolí pozemkové úpravy ak budú vykonávané z dôvodu, že je to potrebné 
na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov a odstránenie prekážok ich výkonu 
vyvolaných historickým vývojom pred účinnosťou zákona č. 330/1991 Zb.? 

Kto nariadi alebo povolí pozemkové úpravy ak budú vykonávané z dôvodu, že došlo k 
podstatným zmenám vo vlastníckych a užívacích pomeroch v obvode pozemkových úprav? 

Kto nariadi alebo povolí pozemkové úpravy ak budú vykonávané z dôvodu, že došlo alebo 
má dôjsť k investičnej výstavbe, ktorá podstatne ovplyvní hospodárenie na pôde alebo 
životné podmienky v obvode pozemkových úprav alebo v jeho ucelenej časti tým, že rozdelí 
pozemky vlastníkov, obmedzí prístup k pozemkom alebo sťaží ich užívanie? 

Kto nariadi alebo povolí pozemkové úpravy ak budú vykonávané z dôvodu, že je to potrebné 
v záujme obnovenia alebo zlepšenia funkcií ekologickej stability v územnom systéme a 
celkového rázu poľnohospodárskej krajiny, alebo zadržiavania vody v krajine, budovania 
prvkov zelenej infraštruktúry, revitalizácie a renaturácie vodných tokov alebo dosiahnutia 
cieľov ochrany v chránených územiach? 

Kto nariadi alebo povolí pozemkové úpravy ak budú vykonávané z dôvodu, že má dôjsť k 
obmedzeniu poľnohospodárskej alebo lesnej výroby z dôvodu vyhlásenia ochranných 
pásiem, chránených území alebo z iných dôvodov? 

Kto nariadi alebo povolí pozemkové úpravy ak budú vykonávané z dôvodu, že sa v 
katastrálnom území vyčlenilo do bezplatného dočasného náhradného užívania viac ako 25 
percent výmery poľnohospodárskej pôdy? 

Kto nariadi alebo povolí pozemkové úpravy ak budú vykonávané z dôvodu, že je potrebné 
riešiť dôsledky živelných pohrôm? 

Kto nariadi alebo povolí pozemkové úpravy ak budú vykonávané z dôvodu, že je potrebné 
usporiadať pozemky vzhľadom na ich budúce použitie na iné účely, ako je hospodárenie na 
pôde? 

Kto nariadi alebo povolí pozemkové úpravy ak budú vykonávané z dôvodu, že je to potrebné 
na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov v súvislosti s rozsiahlou zmenou štátnej 
hranice? 

Kto nariadi alebo povolí pozemkové úpravy ak budú vykonávané z dôvodu, že je to potrebné 
na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom, ktoré sa nachádzajú pod 
osídleniami marginalizovaných skupín obyvateľstva? 
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Kto nariadi alebo povolí pozemkové úpravy ak budú vykonávané z dôvodu, že je to potrebné 
na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov v hospodárskych dvoroch? 

Kto nariadi alebo povolí pozemkové úpravy ak budú vykonávané z dôvodu, že je to potrebné 
na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom pod stavbami, ktoré prešli z 
vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky?  

Kto nariadi alebo povolí pozemkové úpravy ak budú vykonávané z dôvodu, že je to potrebné 
na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom pod vodnými stavbami vo 
vlastníctve štátu? 

Je možné v jednom konaní o pozemkových úpravách kombinovať dôvody pozemkových 
úprav? 

Čo tvorí obvod pozemkových úprav? 

Čo tvorí obvod projektu pozemkových úprav? 

Kto vykonáva prešetrenie priebehu hraníc obvodu projektu pozemkových úprav a zisťovanie 
zmien druhov pozemkov podľa skutočného stavu v teréne? 

Je možné zmeniť obvod projektu pozemkových úprav po rozhodnutí o nariadení alebo 
povolení pozemkových úprav? 

Ktoré sú orgány štátnej správy v oblasti pozemkových úprav a ochrany poľnohospodárskej 
pôdy? 

Kto rozhoduje o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu okresného úradu v sídle kraja vo 
veciach, ktoré sú zákonom ustanovené len okresnému úradu v sídle kraja? 

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

Kto rozhoduje v správnom konaní o pozemkových úpravách? 

Kto zabezpečuje vypracovanie úvodných podkladov, návrhov projektov pozemkových úprav 
a vykonanie schváleného projektu pozemkových úprav? 

Kto zabezpečuje práce spojené s realizáciou spoločných zariadení a opatrení budovaných v 
rámci pozemkových úprav? 

Čo je pôvodný pozemok podľa zákona č. 330/1991 Zb.? 

Kto je správca podľa zákona č. 330/1991 Zb.? 

Kto v konaní vo veciach pozemkových úpravách zastupuje neznámych vlastníkov pozemkov 
alebo vlastníkov pozemkov, ktorých miesto pobytu nie je známe? 

Kto v konaní vo veciach pozemkových úpravách vykonáva práva vlastníka nehnuteľností vo 
vlastníctve štátu 
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Koho ustanoví okresný za opatrovníka, ak na účely konania o pozemkových úpravách nie je 
možné ustanoviť na zastupovanie dedičov ich opatrovníka z okruhu blízkych osôb poručiteľa 
v poradí manžel alebo deti, prednostne toho, ktorý sa prevažnú časť roka zdržuje v obci, v 
ktorej prebiehajú pozemkové úpravy? 

Čo vlastný trvalý porast? 

Čo je trvalý porast na cudzom pozemku? 

Čo je prípravné konania? 

Kto a kedy určí hranice obvodu pozemkových úprav a obvodu projektu pozemkových úprav? 

Čo vypracuje okresný úrad pred ukončením prípravného konania? 

Kto rozhodne o nariadení alebo o povolení pozemkových úprav? 

Čo sú jednoduché pozemkové úpravy? 

Akým spôsobom žiadateľ o jednoduché pozemkové úpravy pre poľnohospodárske a lesné 
využitie pri podstatných zmenách vo vlastníckych a užívacích pomeroch preukazuje v 
prípravnom konaní zabezpečenie financovania nákladov spojených s ich vykonávaním?  

Ako sa vykoná vyrovnanie v peniazoch medzi žiadateľom a vlastníkom pozemkov pri 
vykonávaní jednoduchých pozemkových úprav na poľnohospodárske a lesné využitie pri 
podstatných zmenách vo vlastníckych a užívacích pomeroch? 

Akým spôsobom žiadateľ o jednoduché pozemkové úpravy vykonávané z dôvodu budúceho 
použitia pozemkov na iné účely ako hospodárenie na pôde preukazuje v prípravnom konaní 
zabezpečenie financovania nákladov spojených s ich vykonávaním?  

Ako sa vykoná vyrovnanie v peniazoch medzi žiadateľom a vlastníkom pozemkov pri 
vykonávaní jednoduchých pozemkové úpravy z dôvodu budúceho použitia pozemkov na iné 
účely ako hospodárenie na pôde? 

Kto je oprávnený podať žiadosť na vykonávanie jednoduchých pozemkových úprav na 
usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom pod osídleniami? 

Ako sa vykoná vyrovnanie v peniazoch medzi obcou a vlastníkom pozemkov pri vykonávaní 
jednoduchých pozemkové úpravy na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov k 
pozemkom pod osídleniami? 

Aký je spôsob vyrovnania v jednoduchých pozemkových úpravách vykonávaných na 
usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom pod osídleniami? 

Kto je oprávnený podať žiadosť na vykonávanie jednoduchých pozemkových úprav na 
usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov v hospodárskych dvoroch? 
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Akým spôsobom žiadateľ o jednoduché pozemkové úpravy vykonávané na usporiadanie 
vlastníckych a užívacích pomerov v hospodárskych dvoroch preukazuje v prípravnom konaní 
zabezpečenie financovania nákladov spojených s ich vykonávaním?  

Aký je spôsob vyrovnania v jednoduchých pozemkových úpravách vykonávaných na 
usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov v hospodárskych dvoroch? 

Kto je oprávnený podať žiadosť na vykonávanie jednoduchých pozemkových úprav na 
usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom pod stavbami, ktoré prešli z 
vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky? 

Aký je spôsob vyrovnania v jednoduchých pozemkových úpravách vykonávaných na 
usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom pod stavbami, ktoré prešli z 
vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky? 

Kto je oprávnený podať žiadosť na vykonávanie jednoduchých pozemkových úprav na 
usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom pod vodnými stavbami vo 
vlastníctve štátu? 

Aké práce sa vykonávajú v rámci operátu obvodu projektu pozemkových úprav? 

Ako sa určuje hodnota pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav? 

Ako sa určí hodnota pozemkov, na ktorých sú vybudované a naplánované spoločné 
zariadenia a opatrenia a ktoré sa stanú súčasťou návrhu plánu spoločných zariadení a 
opatrení?  

Ako sa oznamuje schválenie registra pôvodného stavu? 

Komu doručí okresný úrad register pôvodného stavu pri jeho zverejnení? 

Kto vypracuje návrh miestneho územného systému ekologickej stability na účely 
pozemkových úprav? 

V akom rozsahu sa vypracúvajú všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode 
pozemkových úprav? 

Komu predloží okresný úrad návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v 
obvode pozemkových úprav na prerokovanie pred ich zverejnením? 

Ako sa doručí rozhodnutie o schválení  všeobecných zásad funkčného usporiadania územia 
v obvode pozemkových úprav? 

Komu doručí okresný úrad návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v 
obvode pozemkových úprav pri jeho zverejnení? 

Komu doručí okresný úrad schválený register pôvodného stavu a schválené všeobecné 
zásady funkčného usporiadania územia v lehote do 15 dní od ich schválenia? 
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S kým okresný úrad, podľa výsledkov prerokovaných pravidiel a podľa schválených 
všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav, ak sa 
vyhotovujú, a miestnych podmienok, dohodne zásady umiestnenia nových pozemkov? 

Komu doručí okresný úrad návrh zásad umiestnenia nových pozemkov pri jeho zverejnení? 

Ako sa oznamuje platnosť zásad umiestnenia nových pozemkov? 

Komu doručí okresný úrad platné zásady umiestnenia nových pozemkov v lehote do 15 dní 
od ich platnosti? 

Čo je umiestnenie nových pozemkov? 

Čo je register nového stavu? 

Kedy okresný úrad aktualizuje obvod projektu pozemkových úprav a register pôvodného 
stavu tak, aby údaje v registri pôvodného stavu a údaje v registri nového stavu boli v súlade? 

Komu doručí okresný úrad rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho 
plánu a zoznam vyrovnaní v peniazoch pri jeho zverejnení? 

Ako sa oznamuje rozhodnutie o schválení rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho 
a vytyčovacieho plánu a zoznamu vyrovnaní v peniazoch? 

Kedy okresný úrad nariadi vykonanie projektu pozemkových úprav? 

Môže okresný úrad po schválení projektu pozemkových úprav meniť alebo dopĺňať 
rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu? 

Čo je podkladom vyhotovenia rozdeľovacieho plánu vo forme geometrického plánu alebo 
vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním? 

Kedy zaniknú pôvodné pozemky a nadobudne sa vlastníctvo a vzniknú súvisiace iné vecné 
práva k novým pozemkom alebo právo na vyrovnanie v peniazoch podľa zoznamu vyrovnaní 
v peniazoch? 

Kedy zanikajú nájomné vzťahy k pôvodným pozemkom? 

Ktoré body hranice obvodu projektu pozemkových úprav sa stabilizujú, ak táto hranica vedie 
po hranici katastrálneho územia? 

Ktoré body hranice obvodu projektu pozemkových úprav sa stabilizujú, ak táto hranica 
nevedie po hranici katastrálneho územia? 

Kto odsúhlasuje návrh bodov, ktoré sú vhodné na trvalú stabilizáciu, ako aj návrh typu 
stabilizačných znakov a ochranných znakov predložených zhotoviteľom? 

V koľkých vyhotoveniach sa odovzdáva výsledný elaborát určenia hranice obvodu projektu 
pozemkových úprav? 
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Čo je podkladom na zobrazenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav do vektorovej 
katastrálnej mapy (VKMč, VKMi, VKMt, SPM)? 

Čo je podkladom na rozdelenie parciel registra „C“ hranicou obvodu projektu pozemkových 
úprav? 

Rozdeľujú sa hranicou obvodu projektu pozemkových úprav parcely registra „E“? 

Kto zabezpečí priebežnú aktualizáciu hranice obvodu projektu pozemkových úprav vo vrstve 
„OBVODPPU“ po jej zobrazení do vektorovej katastrálnej mapy? 

Čo je účelové mapovanie polohopisu a výškopisu v obvode projektu pozemkových úprav? 

Sú obsahom účelovej mapy polohopisu a výškopisu v obvode projektu pozemkových úprav 
v analógovej forme objekty komisionálne zistených druhov pozemkov (prvky vrstvy 
„KLADMER“)? 

Sú obsahom účelovej mapy polohopisu a výškopisu v obvode projektu pozemkových úprav 
v analógovej forme vrstevnice a popis vrstevníc (prvky vrstiev „VRSTEV“, „KOTY“ a 
„SRAFY“)? 

Je súčasťou výsledného elaborátu účelového mapovania polohopisu a výškopisu pre projekt 
pozemkových úprav aj digitálny model reliéfu (DMR)? 

V koľkých vyhotoveniach sa odovzdáva výsledný účelového mapovania polohopisu a 
výškopisu pre projekt pozemkových úprav? 

Aktualizujú sa bonitované pôdno-ekologické jednotky v obvode projektu pozemkových 
úprav? 

Aké podklady dodá zhotoviteľ projektu pozemkových úprav NPPC-VÚPOP na aktualizáciu 
bonitovaných pôdno-ekologické jednotky v obvode projektu pozemkových úprav? 

Ako sa stanoví, do mapy hodnoty pozemkov, hodnota pre druhy pozemkov, ktoré tvoria 
poľnohospodársku pôdu (orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, záhrady mimo 
zastavaného územia obce a trvalé trávne porasty)  

Ako sa stanoví, do mapy hodnoty pozemkov, hodnota pre druh pozemku ostatné plochy? 

Ako sa stanoví, do mapy hodnoty pozemkov, hodnota pre druh pozemku lesné pozemky? 

Aké atribúty majú areály hodnoty vo vrstve HODNOTA v mape hodnoty pozemkov vo 
formáte VGI? 

Schvaľuje, alebo odsúhlasuje sa návrh mapy hodnoty pozemkov? 

V koľkých vyhotoveniach sa odovzdáva výsledný elaborát aktualizácie bonitovaných pôdno-
ekologických jednotiek a mapy hodnoty pozemkov? 

Čo je obsahom vrstvy RPS1 mapy registra pôvodného stavu? 
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Čo je obsahom vrstvy RPS2 mapy registra pôvodného stavu? 

Čo je obsahom vrstvy RPS5 mapy registra pôvodného stavu? 

Sú súčasťou grafickej časti registra pôvodného stavu vo výmennom formáte VGI aj iné údaje, 
ako parcely registra „C“ zapísané na LV, parcely alebo časti parciel registra „E“ a parcely 
nezapísané v katastri nehnuteľností?  

Aká je štruktúra prvkov MÚSES pre účely pozemkových úprav?  

V akom rozsahu budú vypracované analytické a syntézové časti dokumentu MÚSES na účely 
pozemkových úprav? 

V akom rozsahu bude vypracovaná návrhová časť dokumentu MÚSES na účely pozemkových 
úprav? 

Vyhotovujú sa evidenčné listy jednotlivých prvkov miestneho územného systému 
ekologickej stability na účely pozemkových úprav? 

Vyhotovujú sa bilancie plôch navrhnutých prvkov MÚSES na účely pozemkových úprav a 
navrhnutých opatrení? 

Čo sa  umiestni ako text pri objektoch v grafických údajoch mapy miestneho územného 
systému ekologickej stability vo formáte VGI? 

V akých formátoch sa odovzdá grafická časť dokumentácie MÚSES pre účely pozemkových 
úprav v digitálnej forme? 

Kto overuje výslednú dokumentáciu a vyhotovené grafických častí MÚSES pre účely 
pozemkových úprav? 

V akom rozsahu budú vypracované prieskumy, rozbory a analýza súčasného stavu 
všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav? 

V akom rozsahu bude vypracovaný návrh funkčného usporiadania územia všeobecných 
zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav? 

Aké vrstvy obsahuje súbor VGI s grafickými údajmi mapy funkčného usporiadania územia? 

Aké atribúty majú objekty spoločných zariadení a opatrení – komunikačné vo vrstve 
SZO_KOMU v mape funkčného usporiadania územia vo formáte VGI? 

Aké atribúty majú objekty spoločných zariadení a opatrení – komunikačné vo vrstve 
SZO_EROZ v mape funkčného usporiadania územia vo formáte VGI? 

Aké atribúty majú objekty spoločných zariadení a opatrení – komunikačné vo vrstve 
SZO_VODO v mape funkčného usporiadania územia vo formáte VGI? 

Aké atribúty majú objekty spoločných zariadení a opatrení – komunikačné vo vrstve 
SZO_EKOL v mape funkčného usporiadania územia vo formáte VGI? 
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Aké atribúty majú objekty verejných zariadení a opatrení vo vrstve VZO v mape funkčného 
usporiadania územia vo formáte VGI? 

Aké atribúty majú objekty projekčných celkov vo vrstve PROJCEL v mape funkčného 
usporiadania územia vo formáte VGI? 

Čo sa  umiestni ako text pri objektoch v grafických údajoch mapy návrhu funkčného 
usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav vo formáte VGI? 

Čo je obsahom atribútu DLZKA v objektoch vo vrstvách SZO_KOMU, SZO_EROZ, SZO_VODO 
a SZO_EKOL? 

Kto overuje výslednú dokumentáciu všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v 
obvode pozemkových úprav? 

Čo je výsledkom aktualizácie RPS ako samostatne odovzdávaná súčasť výsledného elaborátu 
ZUNP v analógovej forme? 

Ako má byť odovzdaná písomná a grafická časť návrhu ZUNP pre účel doručovanie známym 
vlastníkom na pripomienkovanie? 

Aké vrstvy obsahuje súbor VGI s grafickými údajmi grafickej časti zásad umiestnenia nových 
pozemkov? 

Aké atribúty majú objekty komisionálne zistených druhov pozemkov, so zmenou po VZFU v 
projektových blokoch vo vrstve KLADNFU v grafickej časti zásad umiestnenia nových 
pozemkov vo formáte VGI? 

V koľkých vyhotoveniach sa odovzdáva návrh zásad umiestnenia nových pozemkov pred 
zverejnením? 

Kto overuje výsledný elaborát návrhu zásad umiestnenia nových pozemkov? 

Aké vrstvy obsahuje súbor VGI s grafickými údajmi mapy spoločných zariadení a opatrení a 
verejných zariadení a opatrení? 

Aké atribúty majú objekty spoločných zariadení a opatrení, verejných zariadení a opatrení a 
projekčných celkov po projektovaní nového stavu vo vrstve KLADPROJ v mape spoločných 
zariadení a opatrení a verejných zariadení a opatrení vo formáte VGI? 

Čo sa  umiestni ako text pri objektoch v grafických údajoch mapy spoločných zariadení a 
opatrení a verejných zariadení a opatrení vo formáte VGI? 

Čo je obsahom atribútu DLZKA v objektoch vo vrstve KLADPROJ? 

V koľkých vyhotoveniach sa odovzdáva elaborát plánu spoločných zariadení a opatrení a 
verejných zariadení a opatrení? 
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Kto overuje výsledný elaborát plánu spoločných zariadení a opatrení a verejných zariadení 
a opatrení? 

Z akých údajov sa aktualizuje register pôvodného stavu pred schválením projektu 
pozemkových úprav? 

Aká dokumentácia sa vyhotoví z predbežného vytýčenia lomových bodov hraníc nových 
pozemkov? 

Sú súčasťou umiestnenia nových pozemkov v analógovej forme aj čísla podrobných bodov?  

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?  

Aké atribúty majú objekty parcely registra nového, hranice, čísla parciel a druhy pozemkov 
vo vrstve KLADRNS umiestnenia nových pozemkov vo formáte VGI? 

Sú súčasťou umiestnenie nových pozemkov vo výmennom formáte VGI aj iné údaje, ako 
parcely registra nového stavu, hranice, čísla parciel a druhy pozemkov vo vrstve KLADRNS?  

Ktoré údajové skupiny budú, po spracovaní registra nového stavu, doplnené celé do 
textového súboru FÚVI? 

Ktoré údajové skupiny budú, po spracovaní registra nového stavu, iba doplnené k už 
zapísaným údajom registra pôvodného stavu do textového súboru FÚVI? 

V koľkých vyhotoveniach sa odovzdáva výsledný operát rozdeľovacieho plánu vo forme 
umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu? 

Kto overuje výsledný operát rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a 
vytyčovacieho plánu? 

Aké vrstvy obsahuje súbor VGI s grafickými údajmi grafickej časti postupu prechodu na 
hospodárenie v novom usporiadaní? 

Aké atribúty majú areály rovnakého užívateľa – postup prechodu na hospodárenie v novom 
usporiadaní vo vrstve HONOUS v grafickej časti postupu prechodu na hospodárenie v novom 
usporiadaní vo formáte VGI? 

Aká dokumentácia sa vyhotoví z vytýčenie a označenie vybraných lomových bodov hraníc 
nových pozemkov? 

Aká dokumentácia sa odovzdáva spolu s elaborátom rozdeľovacieho plánu vo forme obnovy 
katastrálneho operátu novým mapovaním? 

Aká dokumentácia sa vyhotoví v etape Rozdeľovací plán vo forme obnovy katastrálneho 
operátu novým mapovaním v analógovej forme? 
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Sú súčasťou mapy projektu pozemkových úprav v analógovej forme aj hranice nových 
pozemkov s parcelnými číslami a značkami druhov pozemkov?  

Sú súčasťou mapy projektu pozemkových úprav v analógovej forme aj sídelné a nesídelné 
názvy?  

Sú súčasťou mapy projektu pozemkových úprav v analógovej forme aj stavby?  

V koľkých vyhotoveniach sa odovzdáva výsledný elaborát rozdeľovacieho plánu vo forme 
obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním? 

Kto overuje výsledný elaborát rozdeľovacieho plánu vo forme obnovy katastrálneho 
operátu novým mapovaním? 

Jednotková hodnota pozemku a jednotková hodnota porastu sa vo FUVI uvádzajú s počtom 

Pri stanovení hodnoty lesného pozemku a lesného porastu  

Je kód pôvodu hodnoty povinný údaj pre jeho uvedenie vo FUVI? 

Kedy a kde sa uvádza údaj o pôvode hodnoty pozemku? 

Obsahuje mapa RPS vo formáte VGI (PSxxxxxxxx.VGI) vrstvu OBVODPPU? 

Ktoré vrstvy obsahuje mapa RPS vo formáte VGI? (PSxxxxxxxx.VGI)  

Akú vrstvu musí obsahovať súbor zobrazujúci obvodu projektu PÚ vo formáte VGI? 
(OPxxxxxxxx.VGI)  

Môže byť pre vrstvu OBVODPPU použitý aj iný kresliaci kľúč než K=360? 

Čo zobrazuje vrstva KLADMER? 

Môžu mať dva susedné objekty vo vrstve KLADMER s rovnakým atribútom (DRPPU = ...) 
spoločnú líniu? 

Pre ktoré vytýčené body hranice obvodu projektu PÚ sa vyhotovujú geodetické údaje (GUD, 
miestopisy)? 

Kto vykoná ceruzkový zákres hranice obvodu projektu PÚ do máp katastra? 

Akým postupom sa stanoví minimálny počet význačných lomových bodov hranice obvodu 
projektu PÚ, pre ktoré je požadovaná trvalá stabilizácia? 

Má rozpiska resp. popisové pole na technickom výkrese svoju presne určenú polohu  
(miesto)?  

Má rozpiska resp. popisové pole pre technický výkres svoj presne určený rozmer?  

Akým postupom je potrené naložiť s ťarchami z KN pre zostavenie RPS? 
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Sú výpisy z RPS pre oprávneného z ťarchy dôležitou a povinnou súčasťou odovzdávanej 
dokumentácie RPS? 

Čo znamená odovzdanie analógových mapových príloh napr. RPS alebo iných 
požadovaných, vo "voľnom klade listov", ktoré zaviedol DMN GČ? 

Čo znamená použitie vhodnej mierky výkresu pre zobrazenie skutočností v analógových 
mapových prílohách? 

Akým spôsobom sa popisujú a zobrazujú vrstevnice? 

Je dovolené umiestniť texty pre analógový tvar výkresu krížom cez línie zobrazených prvkov 
výkresu? 

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? 

Kto určí aké farby budú použité pre línie zobrazovaných prvkov alebo výplne plôch vo 
výkresoch v projektoch PÚ?  

Odkiaľ je potrebné prevziať hranice chránených skutočností pre zostavenie RPS? 

Spracúvajú a odovzdávajú sa ZUNP aj vo formáte VGI? 

Spracúva a odovzdáva sa MUSES aj vo formáte VGI? 

Spracúvajú a odovzdávajú sa VZFU aj vo formáte VGI? 

Ktorý zákon upravuje postupy a náležitosti spracovania a riadenia pozemkových úprav na 
Slovensku? 

Ktorá z odpovedí najlepšie vystihuje rozdiel medzi obvodom PÚ a obvodom projektu PÚ? 

Ak má v projekte PÚ navrhnutá  komunikácia plniť účel (napr. - ale nielen, podľa platného 
územného plánu obce) ako miestna komunikácia, môže byť zaradená do SZO? 

Ktorá z odpovedí najsprávnejšie definuje čo je to vodný tok, pozemok jeho koryta a brehová 
čiara vodného toku? 

Koľkokrát je potrebné vlastníka prizvať na prerokovanie umiestnenia jeho nových 
pozemkov, aby bolo prerokovanie považované za platné v zmysle zákona? 

Ktorá z odpovedí najlepšie vystihuje povinnosť, ako je potrebné vydokladovať prerokovanie 
návrhov a požiadaviek vlastníkov na určenie nových pozemkov pri prerokovaní návrhu ZUNP 
podľa § 11 ods.18? 

Ktoré druhy pozemkov podľa nomenklatúry katastra tvoria poľnohospodársku pôdu? 

Ktorá z odpovedí najlepšie vystihuje definíciu, čo sú to tzv. "biele plochy"? 
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Ktoré z prvkov z mapovania polohopisu a výškopisu je možné prevziať z leteckého 
snímkovania alebo laserového leteckého skenovania? 

Čo najmä nesmie chýbať ako podklad pre správne spracovanie mapy hodnoty? 

Čo najmä musí obsahovať znalecký posudok na určenie hodnoty lesných pozemkov pre 
účely projektu PÚ? 

Ktorá z odpovedí najviac zodpovedá postupu, ako sa stanoví význačný lomový bod hranice 
obvodu PPÚ? 

Predbežné vytýčenie nových pozemkov sa má vykonať za takým účelom a tak, aby : 

Ktorá z odpovedí správne vystihuje postup vo veci, ako a dokedy sa dá požiadať o predbežné 
vytýčenie? 

Kto rozhodne o potrebe a rozsahu predbežného vytýčenia? 

Akým spôsobom je o.i. vo všeobecnosti zabezpečená kontrola správnosti odovzdávaných 
údajov v súboroch FUVI a VGI? 

Kedy je povinnosťou spracovateľa a správneho orgánu odkontrolovať správnosť 
odovzdávaných súborov FUVI a VGI za použitia programu "VKPU"? 

Hlásenia z protokolu o vykonanej kontrole programom VKPU je potrebné :  

Poznámky z listov vlastníctva o narušenej hodnovernosti údajov katastra, alebo o 
prebiehajúcom súdnom spore, ktoré ak sa nedostali do údajovej štruktúry FUVI pre 
spracovávaný PPÚ : 

Kto rozhodne o tom, či sa pri vykonaní PPÚ odovzdá rozdeľovací plán vo forme GP, alebo vo 
forme OKO? 

Kedy najneskôr, kto a akým postupom rozhodne o tom, či sa pri PPÚ odovzdá rozdeľovací 
plán vo forme GP, alebo vo forme OKO? 

Ktorá forma odovzdania rozdeľovacieho plánu  - GP, alebo OKO, má byť zo strany orgánu 
katastra preferovaná? 

Čo je to Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní a kedy sa spracováva? 

Kto vypracováva Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní a v súčinnosti s 
kým? 

Vyhotovujú sa z predbežného vytýčenia protokoly? Kto vyhotovuje, kto podpisuje? 

Ktoré pozemky sú predmetom vytýčenia pri vykonaní projektu PÚ? 

Akým spôsobom sa vykoná záverečné vytýčenie nových pozemkov (okrem SZO) a zabezpečí 
trvalá stabilizácia lomových bodov ich hraníc? 



- 13 - 

Vyhotovuje sa z vytýčenia nových pozemkov protokol?  

Kto overuje konečnú dokumentáciu pre zápis projektu PÚ do KN? 

Čo tvorí podklad pre zápis údajov projektu PÚ do KN? 

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

Ktorá z odpovedí najlepšie vystihuje, že čo je vinica, čo vinič a čo vinohrad? 

V akej súvislosti sa posudzuje kritická dĺžka svahu? 

Ktorá z odpovedí najsprávnejšie vystihuje čo je to kritická dĺžka svahu? 

V akých jednotkách sa spravidla udáva odnos pôdy (erózia)? 

Od čoho najmä závisí riziko veternej erózie? 

Aké je základné členenie prvkov územného systému ekologickej stability? 

Kedy a v akom smere sa navrhuje vetrolam? 

Aké vetrolamy sú bežne používané a navrhované? 

Čo sú to BPEJ? 

Čo znamená skratka BPEJ? 

Prieloh radíme medzi opatrenia charakteru  

Čo sú to invázne dreviny? 

Dokumentácia ZUNP sa vyhotovuje v etape 

Medzi dokumentáciu pri etape vykonania projektu PÚ nepatrí 

Správny názov dokumentácie ZUNP znie 

Jedným zo základných rozdielov medzi nariaďovanými a povoľovanými PÚ je 

Ak je potrebné zmeniť obvod projektu PÚ pri konaní formou JPÚ, ktoré už boli rozhodnutím 
správneho orgánu začaté 

Ak je potrebné zmeniť obvod projektu PÚ pri nariadených PÚ, ktoré už boli rozhodnutím 
správneho orgánu začaté 

Pred vydaním rozhodnutia o nariadení alebo povolení PÚ ukladá zákon 330/1991 Zb. o 
pozemkových úpravách vždy vykonať 

Proti rozhodnutiu o nariadení PÚ  
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Proti rozhodnutiu o povolení PÚ  

Môže správny orgán konanie o PÚ - ktoré bolo povolené, zastaviť ak ani po dvakrát 
opakovanom prepracovaní rozdeľovacieho plánu nedôjde k jeho odsúhlaseniu s účastníkmi, 
ktorí vlastnia dve tretiny výmery pozemkov na ktorých sú PÚ povolené? 

Čo sa stane - v prípade povoľovaných JPÚ, ak ani po dvakrát opakovanom prepracovaní 
rozdeľovacieho plánu nedôjde k jeho odsúhlaseniu s účastníkmi, ktorí vlastnia dve tretiny 
výmery pozemkov na ktorých sú JPÚ povolené? 

Kedy je možné právoplatne prerokovať návrh ZUNP s predstavenstvom ZÚPÚ? 

Je možné prerokovávať návrh ZUNP s jednotlivými účastníkmi skôr, ako príde ku schváleniu 
VZFU? 

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

Kto rozhoduje o námietkach  proti výpisu z RPS ? 

Aké sú podmienky pre vydanie rozhodnutia o schválení rozdeľovacieho plánu vo forme 
umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu (projektu PÚ) v prípade povolených JPÚ? 

Kto môže byť žiadateľom o JPÚ v prípade usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov k 
pozemkom pod osídleniami (pod rómskymi osadami)? 

Kto môže byť žiadateľom o JPÚ v prípade usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov v 
hospodárskych dvoroch? 

Čo (najmä) musí byť preukázané už v prípravnom konaní pri žiadosti o JPÚ z dôvodov prípade 
usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov v hospodárskych dvoroch? 

Čo (najmä) musí byť preukázané už v prípravnom konaní pri žiadosti o JPÚ z dôvodu 
budúceho použitia pozemkov na iné účely ako je hospodárenie na pôde? (tzv. IBV a iné 
stavebné zámery napr. obcí ap.) 

Medzi dokumentáciu pri etape vypracovania projektu PÚ nepatrí 

Medzi dokumentáciu úvodných podkladov projektu PÚ nepatrí 

VZFU patria medzi 

Dokumentácia RPS určená na zverejnenie a schválenie  

VZFU sú dokumentáciou, ktorá 

Aká je predpísaná aktuálnosť údajov KN pre odovzdanie dokumentácie RPS na zverejnenie 
v obci? 
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Je potrebné aktualizovať RPS pre riadne a úplné vydokladovanie prerokovania zásad a 
kritérií ZUNP s jednotlivými vlastníkmi podľa § 11 ods. 18 zákona? 

Kedy sa povinne vykoná aktualizácia RPS? 

Doručuje sa vlastníkom spolu s výpisom z RPS aj grafické zobrazenie polohy ich pôvodných 
pozemkov? 

Doručuje sa vlastníkom spolu s výpisom z RNS aj grafické zobrazenie polohy ich nových 
pozemkov? 

Akým postupom sa môžu v konaní o PÚ  rozdeliť spoločné nehnuteľnosti (tzv. „urbárske 
pozemky“)? 

Kto - podľa zákona č. 330/1991 Zb., vykonáva práce pri príprave úvodných podkladov, 
vyhotovení a vykonaní projektu PÚ? 

Ako sa získava oprávnenie na projektovanie PÚ? 

Kedy sa v konaní o PÚ nadobúda vlastníctvo k novým pozemkom? 

Kto uhrádza náklady spojené s JPÚ na iné účely ako je hospodárenie na pôde alebo v 
hospodárskych dvoroch a ako preukazuje ich zabezpečenie? 

Ktorá z odpovedí najlepšie popisuje postup pri stanovení obvodu projektu PÚ pri JPÚ - kto 
ho navrhuje a kto ho s konečnou platnosťou určí? 

Je priebeh hranice obvodu projektu PÚ povinnou mapovou prílohou rozhodnutia o povolení 
alebo nariadení PÚ? 

Kedy - v ktorej fáze konania, a kto, zriaďuje prípravný výbor? 

Ako vzniká združenie účastníkov PÚ a ako jeho predstavenstvo? 

Aký je postup, ak si na svojom ustanovujúcom zhromaždení združenie účastníkov PÚ nezvolí 
predstavenstvo? 

Kto preberá funkciu predstavenstva združenia účastníkov PÚ ak na ustanovujúcom 
zhromaždení nebude predstavenstvo zvolené? 

Kedy združenie účastníkov PÚ podľa zákona nevzniká?  

Musí byť správny orgán účastníkom každého zvolaného zhromaždenia účastníkov PÚ? 

Ktorá z odpovedí - vo veci kedy sa vydáva rozhodnutie orgánu štátnej správy pri schvaľovaní 
etáp projektov PÚ, je správna? (okrem iných rozhodnutí o námietkach, odvolaniach, 
zmenách obvodu, o nariaďovaní a povoľovaní PÚ ... atp.) 

Po schválení vykonania projektu PÚ (§ 14 ods. 6) je tento záväzný pre: 
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Akým postupom je možné podľa zákona č. 330/1991 Zb. zmeniť, alebo opraviť údaje  
projektu PÚ po jeho zápise do KN? 

Kedy - v ktorých prípadoch, je možné zmeniť, alebo opraviť údaje projektu PÚ po jeho zápise 
do KN? 

Dokedy - do akej doby, je možné zmeniť, alebo opraviť údaje PPÚ po jeho zápise do KN, 
podľa § 42c zákona č. 330/1991 Zb.? 

Pozastavujú sa zápisy do KN pre účely zápisu projektu PÚ do KN?  

Na akú dobu sa pozastavuje zápis údajov do KN pre účely vykonania zápisu projektu PÚ do 
KN? 

Aký je rozdiel medzi neznámym vlastníkom a vlastníkom s neznámym, alebo s nezisteným 
pobytom?  

Kto zastupuje v konaní o PÚ vlastníkov s nezisteným pobytom? 

Akým titulom sa nadobúda vlastníctvo k spoločným zariadeniam a opatreniam? 

Zápis projektu PÚ do KN je urobený formou záznamu, alebo vkladu? 

Kto určuje periodicitu opakovania skúšky pre držiteľov oprávnenia na projektovanie PÚ? 

Čo je bonitovaná pôdno-ekologická jednotka? 

Čo je podkladom na aktualizáciu máp BPEJ? 

Akým spôsobom vykonávajú pracovníci NPPC-VÚPOP aktualizáciu 

Akým spôsobom budú spracované areály BPEJ v aktualizovanej mape BPEJ na lesných 
pozemkoch podľa aktualizovaných druhov pozemkov z vrstvy KLADMER? 

Ako sa stanoví hodnota pozemku uvedeného v § 4 ods. 4 zákona o PÚ? 

Ako sa stanoví hodnota pozemkov, na ktorých sú vybudované spoločné zariadenia a 
opatrenia a ktoré sa stanú súčasťou návrhu plánu spoločných zariadení a opatrení? 

Podľa čoho sa určuje hodnota pozemku, ktorý tvorí poľnohospodársku pôdu a ostatnú 
plochu? 

Čo je základom pre vytvorenie mapy hodnoty? 

Aké podklady potrebuje zhotoviteľ PPÚ pre stanovenie hodnoty lesných pozemkov? 

Čo je mapa hodnoty pozemkov? 

Z akých údajov sa zostavuje register pôvodného stavu? 
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Čo je register pôvodného stavu? 

Akou formou môžu podávať účastníci PÚ námietky k registru pôvodného stavu? 

S kým prerokováva správny orgán námietky proti všeobecným zásadám funkčného 
usporiadania územia v obvode pozemkových úprav 

Kedy sú platné zásady umiestnenia nových pozemkov? 

Čo predstavujú zásady umiestnenia nových pozemkov  v procese PPÚ? 

Môže byť určená ako  pozemok v osobitnom režime „nesceľovaný pozemok“ časť parcely 
registra „C“? 

Môže byť určená ako  pozemok v osobitnom režime „nesceľovaný pozemok“ parcela 
registra „E“? 

Akou formou sa vyhotovujú geodetické údaje o trvalo stabilizovaných bodoch hranice 
obvodu PPÚ? 

Ak je účastník PÚ zastúpený splnomocnencom – je potrebné, aby podpis splnomocniteľa bol 
overený? 

Je nájomca pozemku podliehajúceho pozemkovým úpravám účastníkom pozemkových 
úprav? 

Čo je najvyšším orgánom združenia účastníkov PÚ? 

Kto autorizuje mapu aktualizovaných bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek v obvode 
pozemkových úprav? 

Čo nie je potrebné pri aktualizácií bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek 

Ako sa určuje hodnota pozemkov, na ktorých sú vybudované spoločné zariadenia a 
opatrenia a ktoré sa stanú súčasťou návrhu plánu spoločných zariadení a opatrení (ako aj na 
spoločné zariadenia a opatrenia plánované v projekte pozemkových úprav) 

Ako sa určuje hodnota pozemku a hodnota trvalého porastu na ňom pre pozemky uvedené 
v § 4 ods. 4 zákona o PÚ (pozemky, ktoré svoju polohu, tvar a vlastníctvo nemenia) 

Aký oceňovací predpis sa používa v rámci ocenenia pozemkov a porastov na nich v 
projektoch pozemkových úprav? 

Čo predstavuje atribút JHP v mape hodnoty pozemkov? 

Ako sa v elektronickej forme označuje vrstva pre areály rovnakých hodnôt pozemkov - mapa 
hodnoty pozemkov? 

Pre učenie hodnoty lesných pozemkov a lesných porastov je potrebné vyhotoviť: 
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Pri určení hodnoty lesných pozemkov a lesných porastov sa vychádza: 

Návrh mapy hodnoty je potrebné prerokovať: 

Ako sa členia lesy z hľadiska využívania ich funkcií? 

Na aké obdobie sa štandardne vyhotovuje program starostlivosti o lesy (PSL)? 

Čo nie je súčasťou programu starostlivosti o lesy (PSL)? 

Aký zákon predstavuje č. 326/2005 Z. z. 

Pod aké ministerstvo podlieha Národné lesnícke centrum? 

Ktorý kód druhu pozemku nepatrí medzi poľnohospodársku pôdu? 

Kto vydáva odborné stanovisko pri zmene druhu pozemku z vinice na iný druh 
poľnohospodárskeho pozemku  alebo pri návrhu odňatia vinice podľa zákona 220/2004 Z. 
z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy? 

Ktorú analýzu nie je možné vyhotoviť z digitálneho modelu reliéfu ? 

Pre zabezpečenie ochrany najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy pred zábermi na 
nepoľnohospodársku činnosť sú podľa zákona č.220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní 
poľnohospodárskej pôdy všetky poľnohospodárske pôdy podľa príslušnosti k BPEJ zaradené 
do koľkých skupín kvality pôdy? 

Čo nepatrí medzi úvodné podklady projektu pozemkových úprav? 

Čo nepodlieha úradnému overeniu v rámci operátu obvodu pozemkových úprav? 

O aké pozemky ide podľa § 4 ods. 4 zákona 330/91 Zb.? 

Aký kresliaci kľúč sa používa pri zobrazení hranice obvodu projektu pozemkových úprav v 
súboroch VGI? 

Ako sa v elektronickej forme označuje vrstva pre hranicu obvodu projektu pozemkových 
úprav? 

Kto zisťuje zmeny druhov pozemkov podľa skutočného stavu v teréne? 

Čo netvorí bilanciu druhov pozemkov v rámci účelového mapovania polohopisu? 

Čím je vyjadrený výškopis v analógovom výstupe účelovej mapy polohopisu a výškopisu? 

Pre geodetické určenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav je potrebné vyhotoviť 

Aké časti má operát registra pôvodného stavu? 

Ako sa jednoznačne označí  účastník konania v konaní o pozemkových úpravách? 
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Kto predstavuje typ účastníka 1? 

Čo nie je predmetom zobrazenia mapy registra pôvodného stavu? 

Komu sa nepredkladá návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode 
pozemkových úprav na prerokovanie? 

Ak je potrebné pre spoločné zariadenia a opatrenia vyčleniť nevyhnutnú výmeru (pri 
nariadených pozemkových úpravách) postupuje sa nasledovne :   

Čo nie je verejným zariadením a opatrením? 

Aké typy erózie je potrebné zhodnotiť v rámci projektu pozemkových úprav? 

Aké spoločné zariadenia a opatrenia sa zvyčajne riešia v rámci projektu pozemkových úprav? 

Aký dokument rieši detailné zhodnotenie ekologickej stability územia, ekologicky významné 
segmenty a návrhy ekostabilizačných opatrení v rámci pozemkových úprav? 

Ktorý dokument nepodlieha autorizačnému overeniu v zmysle § 7 zákona č. 215/1995 Z. z.? 

Kto určuje číslovanie nových parciel v novom stave v obvode projektu pozemkových úprav? 

Obsahom mapy VZFU.vgi sú vrstvy: 

Na stanovenie hodnoty pôvodných pozemkov RPS a nových pozemkov RNS slúži: 

Obsahom účelovej Mapy polohopisu a výškopisu v obvode PPÚ sú okrem iného aj objekty 
komisionálne zistených druhov pozemkov, zobrazujú sa vo vrstve: 

Vlastník môže písomne požiadať o vyrovnanie v peniazoch za pozemky alebo 
spoluvlastnícke podiely k pozemkom poľnohospodárskej pôdy, ak je ich výmera: 

Vlastník môže písomne požiadať o vyrovnanie v peniazoch za pozemky alebo 
spoluvlastnícke podiely k pozemkom lesnej pôdy, ak je ich výmera: 

ZUNP sú platné ak s nimi súhlasia účastníci, ktorí vlastnia v obvode PÚ: 

MUSES na účely PÚ je dokumentáciou: 

Návrh MUSES je v obvode PÚ vypracovaný ako podklad pre: 

Rozhodnutím o schválení Vykonania PPÚ zo zákona zaniknú: 

Pozemky ktoré tvoria spoločnú nehnuteľnosť v obvode PÚ: 

Súhrn plošných parametrov spoločných zariadení a opatrení sa uvádza v etape: 

Obsah registra pôvodného stavu zohľadňuje platný stav katastra nehnuteľností, nie starší 
ako: 
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Medzi podklady na spracovanie (zostavenie) registra pôvodného stavu nepatrí: 

Pri spracovaní mapy hodnoty pozemkov sa v spolupráci s NPPC-VÚPOP vykoná: 

Overenie výslednej dokumentácie a vyhotovených grafických častí odborne spôsobilou 
osobou pre vyhotovenie dokumentácie ochrany prírody a krajiny podľa § 55 zákona č. 
543/2002 Z. z. sa vyžaduje v etape: 

Zhotoviteľ jednoznačne označí osobným číslom každého účastníka konania - údaj PU-IDC 
(osobné číslo účastníka). Toto osobné číslo: 

Súčasťou návrhu všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode 
pozemkových úprav je: 

Vrstva SZO_KOMU má byť súčasťou súboru: 

Pri označení poľnej cesty napr. P 5,0/30 vyjadruje čitateľ v zlomku (číslo „5,0“): 

Pri označení poľnej cesty napr. P 5,0/30 vyjadruje menovateľ v zlomku (číslo „30“): 

Podľa § 12 ods. 8 pozemky na verejné zariadenia a opatrenia poskytuje: 

Kto je prvostupňovým orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy? 

Kto je prvostupňovým orgánom štátnej správy na úseku lesného hospodárstva? 

Patrí druh pozemku záhrada (kód druhu pozemku 5) medzi poľnohospodársku pôdu? 

Kto je prvostupňovým orgánom v konaniach o zmene hospodárskeho tvaru lesa? 

Patrí druh pozemku ostatné plocha (kód druhu pozemku 14) medzi poľnohospodársku 
pôdu? 

Patrí druh pozemku vodná plocha (kód druhu pozemku 11) medzi poľnohospodársku pôdu? 

Patrí druh pozemku trvalý trávny porast (kód druhu pozemku 7) medzi poľnohospodársku 
pôdu? 

V ktorom legislatívnom dokumente sú zadefinované druhy pozemkov? 

V ktorom legislatívnom dokumente sú zadefinované kódy druhov pozemkov? 

Musí akékoľvek iné (nepoľnohospodárske) využitie poľnohospodárskej pôdy byť 
odsúhlasené orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy? 

Ako a zapisujú práva k nehnuteľnostiam podľa katastrálneho zákona? 

Kto je prvostupňovým orgánom na úseku katastra nehnuteľností? 

Kto je ústredným orgánom štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností? 
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Ktorý orgán vedie register pozemkových spoločenstiev? 

Kto môže vykonávať geodetické a kartografické práce? 

Kto môže autorizačne overovať výsledky vybraných geodetických a kartografických 
činností? 

Kto overuje úradne výsledky vybraných geodetických a kartografických činností? 

Konanie o pozemkových úpravách, ktoré sa začalo a právoplatne neskončilo do 31. augusta 
2022, sa dokončí podľa zákona č. 330/1991 Zb.: 

Ak sa po schválení vykonania projektu pozemkových úprav zistí, že projekt obsahuje údaje 
o pozemkoch a právnych vzťahoch k nim, ktoré sú chybné, okresný úrad rozhodne o zmene 
registra pôvodného stavu, registra nového stavu a vykonania projektu pozemkových úprav. 
Konanie podľa tohto ustanovenia možno začať do: 

Ak sa po schválení vykonania projektu pozemkových úprav zistí, že projekt obsahuje údaje 
o pozemkoch a právnych vzťahoch k nim, ktoré sú chybné, okresný úrad rozhodne o zmene 
registra pôvodného stavu, registra nového stavu a vykonania projektu pozemkových úprav. 
Po začatí konania o zmene údajov, na koho žiadosť orgán štátnej správy na úseku katastra 
nehnuteľností vyznačí zákaz scudzenia a zaťaženia dotknutých pozemkov alebo dotknutých 
spoluvlastníckych podielov? 

Kedy ministerstvo odoberie oprávnenie na projektovanie pozemkových úprav? 

Aký je odporúčaný počet členov predstavenstva združenia účastníkov pozemkových úprav 
v obvode projektu pozemkových úprav do 500 ha? 

Po koľkých rokoch od schválenia vykonania projektu pozemkových úprav Okresný úrad 
vymaže združenie účastníkov z registra združení účastníkov pozemkových úprav? 

Náklady spojené s projektovou dokumentáciou a realizáciou spoločných zariadení a 
opatrení pri povolených pozemkových úpravách uhrádza: 

Kedy v rámci konania o pozemkových úpravách zanikajú k pôvodným pozemkom nájomné 
vzťahy? 

Do koľkých dní odo dňa ich doručenia prerokuje okresný úrad so združením účastníkov a s 
účastníkmi námietky podané proti rozdeľovaciemu plánu vo forme umiestňovacieho a 
vytyčovacieho plánu podľa § 12 ods. 9 a zoznamu vyrovnaní v peniazoch? 

Ak vlastník pozemku zomrie alebo je vyhlásený za mŕtveho, okresný úrad do vykonania 
zápisu dediča do katastra nehnuteľností na účely konania o pozemkových úpravách ustanoví 
na zastupovanie dedičov ich opatrovníka z okruhu blízkych osôb poručiteľa v poradí manžel 
alebo deti, prednostne toho, ktorý sa prevažnú časť roka zdržuje v obci, v ktorej prebiehajú 
pozemkové úpravy. Ak nie je možný postup podľa prvej vety, okresný úrad ustanoví za 
opatrovníka: 
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Kto vedie register združení účastníkov pozemkových úprav? 

Čo obsahuje dokumentácia úvodných podkladov? 

Dokumentácia - Plán spoločných zariadení a opatrení a plán verejných zariadení a opatrení 
je obsahom dokumentácie: 

Pri jednoduchých pozemkových úpravách pre poľnohospodárske a lesné využitie pri 
podstatných zmenách vo vlastníckych a užívacích pomeroch sa vyrovnanie v peniazoch 
vykoná medzi: 

Rozhodnutie o povolení pozemkových úprav alebo rozhodnutie o nepovolení pozemkových 
úprav, vydá okresný úrad do: 

Správne znenie jednej z dokumentácií projektu pozemkových úprav je: 

Elaborát dokumentácie Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode PÚ 
podlieha: 

Elaborát dokumentácie Výsledného operátu zriaďovania a aktualizácie bodov PPBP 
podlieha: 

Ak hranica obvodu projektu pozemkových úprav vedie po hranici katastrálneho územia, 
v rámci etapy Určenia hranice obvodu projektu pozemkových úprav sa trvalo stabilizujú 
body: 

Konanie o pozemkových úpravách, ktoré sa začalo a právoplatne neskončilo do 31. augusta 
2022 

Ak je potrebné v konaní o pozemkových úpravách ustanoviť znalca 

Združenie účastníkov je právnickou osobou, ktoré vzniká 

Združenie účastníkov zaniká   

Združenie účastníkov sa eviduje 

Prevody vlastníctva k nehnuteľnostiam vykonané na základe tohto zákona  

Nájomné vzťahy k pôvodným pozemkom zanikajú  

Proti rozhodnutiu o schválení vykonania projektu pozemkových úprav  

Rozhodnutie o schválení rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho 
plánu a zoznamu vyrovnaní v peniazoch  

Proti rozhodnutiu o schválení rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a 
vytyčovacieho plánu a zoznamu vyrovnaní v peniazoch  
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Na vykonanie aktualizácie registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vo forme 
umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu pozastaví "správa katastra" na základe výzvy 
okresného úradu zápisy do katastra nehnuteľností v obvode projektu pozemkových úprav  

Ak sú pozemkové úpravy povolené podľa § 2 ods. 3, podmienkou schválenia rozdeľovacieho 
plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu projektu pozemkových úprav je  

Námietky voči údajom rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho 
plánu projektu pozemkových úprav a zoznamu vyrovnaní v peniazoch  

Ak sa námietky voči údajom rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a 
vytyčovacieho plánu projektu pozemkových úprav a zoznamu vyrovnaní v peniazoch pri 
prerokúvaní nevybavia 

Ak sa účastník, ktorý podal námietku voči údajom rozdeľovacieho plánu vo forme 
umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu projektu pozemkových úprav a zoznamu vyrovnaní 
v peniazoch, ani v náhradnom termíne prerokovania nezúčastní, 

Zásady umiestnenia nových pozemkov sa pri jednoduchých pozemkových úpravách 
nevyhotovujú 

Okresný úrad prerokuje návrh nového usporiadania pozemkov  

Zásady umiestnenia nových pozemkov sú platné 

Námietky proti všeobecným zásadám funkčného usporiadania územia v obvode 
pozemkových úprav okresný úrad prerokuje do 60 dní odo dňa ich doručenia so združením 
účastníkov a 

Pri rozhodovaní o námietkach vlastníkov proti výpisu z registra pôvodného stavu, ak sa 
námietky týkajú len určenia hodnoty pozemku alebo údajov z registra porastov, 

Na schválenie registra pôvodného stavu  

Pri rozhodovaní o námietkach vlastníkov proti výpisu z registra pôvodného stavu, ak sa 
námietky týkajú sporu o vlastníctvo, alebo ak niekto tvrdí, že je vlastníkom pozemkov a toto 
vlastnícke právo nemôže preukázať príslušnou listinou,  

Podľa § 3 ods. 3 zákona prešetrenie priebehu hraníc obvodu projektu pozemkových úprav a 
zisťovanie zmien druhov pozemkov podľa skutočného stavu v teréne vykonáva  

Komisia na prešetrenie priebehu hraníc obvodu projektu pozemkových úprav a zisťovanie 
zmien druhov pozemkov podľa skutočného stavu v teréne je zložená z 

Okresný úrad môže zmeniť obvod projektu pozemkových úprav po rozhodnutí o nariadení 
alebo povolení pozemkových úprav, 

Konanie o začatí pozemkových úprav ("prípravné konanie")  
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Záujem o pozemkové úpravy, ak majú byť povolené z dôvodu, že je to potrebné na 
usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov v hospodárskych dvoroch 

Pozemky na účely vyrovnania ak majú byť pozemkové úpravy povolené z dôvodu, že je to 
potrebné na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov v hospodárskych dvoroch 

Ak ani po dvakrát opakovanom prepracovaní rozdeľovacieho plánu nedôjde k jeho 
odsúhlaseniu účastníkmi, ktorí vlastnia dve tretiny výmery pozemkov, na ktorých sú 
povolené pozemkové úpravy,  

Pre určenie druhu pozemku platí   

V konaní jednoduchých pozemkových úprav na usporiadanie vlastníckych a užívacích 
pomerov v hospodárskych dvoroch 

V konaní jednoduchých pozemkových úprav na usporiadanie vlastníckych a užívacích 
pomerov v hospodárskych dvoroch sa vlastníkom pozemkov v hospodárskych dvoroch 
vyrovnanie poskytuje  

Vzťahuje sa na nariadenie o začatí pozemkových úprav (prípravné konanie) správny 
poriadok? 

Koľko zamestnancov okresného úradu musí byť v zriadenej komisii na zisťovanie priebehu 
hraníc obvodu pozemkových úprav a zisťovanie zmien druhov pozemkov podľa skutočného 
stavu v teréne ? 

Kto riadi a kontroluje výkon štátnej správy v oblasti pozemkových úprav a ochrany 
poľnohospodárskej pôdy?  

Ak je účastník konania o pozemkových úpravách zastúpený splnomocnencom, podpis 
splnomocniteľa na plnomocenstve musí byť osvedčený podľa osobitných predpisov? 

Kto rozhoduje o námietkach proti projektu pozemkových úprav (§ 13 ods. 4 zákona č. 
330/1991 Zb.)? 

Kto predkladá podklady na zápis zmien do katastra nehnuteľností schválených vykonaním 
projektu pozemkových úprav? 

Je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vždy účastníkom pozemkových 
úprav? 

Na koho žiadosť možno začať pozemkové úpravy z dôvodu podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona 
č. 330/1991 Zb. ?  

Obsahom akej dokumentácie pozemkových úprav je rozdeľovací plán vo forme 
umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu? 

Kedy sa rozhodnutie o povolení alebo nariadení pozemkových úprav oznamuje verejnou 
vyhláškou? 
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Musí okresný úrad zmeniť obvod projektu pozemkových úprav po rozhodnutí o nariadení 
alebo povolení pozemkových úprav ? 

Na koľko dní  Okresný úrad zverejní na obvyklom mieste v obci rozdeľovací plán vo forme 
umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu podľa § 12 ods. 9 a zoznam vyrovnaní v peniazoch?  

Na aký úkon predloží okresný úrad Návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania 
územia v obvode pozemkových úprav predloží okresný úrad združeniu účastníkov, obci a 
dotknutým orgánom štátnej správy a dotknutým správcom verejných zariadení? 

Čo nariadi okresný úrad po schválení rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a 
vytyčovacieho plánu projektu pozemkových úprav ? 

Čím sa preukazuje oprávnenie na projektovanie pozemkových úprav podľa § 25 ods. 1  
zákona 330/1991 Zb. ? 

Kto zastupuje generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu počas jeho 
neprítomnosti? 

Akým dňom sa považujú pozemkové úpravy za ukončené?   

Akú formu musí mať výsledok prerokovania návrhov a požiadaviek s vlastníkmi, správcami 
a zástupcami vlastníkov podľa § 11 ods. 18 zákona č. 330/1991 Zb.? 

V akej forme sa odovzdávajú vypracované jednotlivé etapy projektu pozemkových úprav? 

Ako vykoná komisia, spoločne so zhotoviteľom projektu pozemkových úprav, zisťovanie 
priebehu hraníc obvodu projektu pozemkových úprav? 

Ak hranica obvodu projektu pozemkových úprav vedie po hranici katastrálneho územia, 
stabilizujú sa iba tzv. „trojchotáre" (pokiaľ sú dostupné)? 

Akou formou bude autorizovaná mapa aktualizovaných bonitovaných pôdnoekologických 
jednotiek v obvode projektu pozemkových úprav? 

Aké číslo kresliaceho kľúča má byť byť použité pri označení hranice obvodu projektu 
pozemkových úprav? 

Kto vydáva metodické usmernenia k spracovávaniu a kontrole projektov pozemkových 
úprav? 

Čo je súčasťou návrhu Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode 
pozemkových úprav? 

Ak sú pozemkové úpravy nariadené podľa §-u 2 ods. 2 zák. č. 330/1991 Zb., podmienkou 
schválenia projektu pozemkových úprav je súhlas účastníkov, 

Konanie pozemkových úprav, ak je potrebné usporiadať pozemky vzhľadom na ich budúce 
použitie na iné účely, ako je hospodárenie na pôde, podľa zákona č. 330/1991 Zb. 



- 26 - 

Do obvodu projektu pozemkových úprav možno zahrnúť aj pozemky, ktoré svoju polohu, 
tvar a vlastníctvo nemenia, ak je to účelné pre vytvorenie súvislého mapového diela 

Ktorý z týchto dôvodov nie je dôvodom na konanie pozemkových úprav podľa zák. č. 
330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov: 

Centrálny register plôch porastov rýchlorastúcich drevín podľa zákona č. 220/2004 Z. z. 
vedie a aktualizuje   

Pozemky, ktoré patria do obvodu pozemkových úprav a tvoria spoločnú nehnuteľnosť, 
podľa zák. č. 330/1991 Zb.: 

Nájomné vzťahy k pôvodným nehnuteľnostiam  podľa zák. č. 330/1991 Zb. zanikajú: 

Ak sa po schválení vykonania projektu pozemkových úprav podľa zák. č. 330/1991 Zb. zistí, 
že projekt obsahuje údaje o pozemkoch a právnych vzťahoch k nim, ktoré sú chybné, 
okresný úrad môže začať konanie o oprave registra pôvodného stavu a registra nového 
stavu: 

Námietky proti návrhu Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode 
pozemkových úprav možno podľa zák. č. 330/1991 Zb.  podať: 

Miestny územný systém ekologickej stability je podľa zák. č. 330/1991 Zb. na účely 
pozemkových úprav: 

Dôvody pozemkových úprav uvedené v § 2 ods. 1 zák. č. 330/1991 Zb. v jednom konaní: 

Ak sa v projekte jednoduchých pozemkových úprav neposkytuje vyrovnanie podľa § 11 
v pozemkoch 

V projekte pozemkových úprav nariadených podľa § 2 ods. 1 písm. b) – t.j. došlo k 
podstatným zmenám vo vlastníckych a užívacích pomeroch v obvode pozemkových úprav, 
hodnota pozemkov na ktorých sú vybudované spoločné zariadenia a opatrenia ktoré sa 
stanú súčasťou návrhu plánu spoločných zariadení a opatrení, 

Zhotoviteľ podľa potreby upraví údaje mapy hodnoty pozemkov tak, aby areály hodnoty 
pozemkov 

Podkladom na spracovanie (zostavenie) registra pôvodného stavu je: 

Miestny územný systém ekologickej stability na účely pozemkových úprav je 
dokumentáciou ochrany prírody a krajiny a vyhotoviť ju môže 

Prerokovanie návrhov a požiadaviek vlastníkov na určenie nových pozemkov podľa § 11 ods. 
18 zák. č. 330/1991 Zb. sa vykoná 

Prerokovanie návrhov a požiadaviek vlastníkov na určenie nových pozemkov podľa § 11 ods. 
18 zák. č. 330/1991 Zb. sa vykoná 



- 27 - 

Zásady umiestnenia nových pozemkov sú platné, ak s nimi súhlasia 

Účastníci a združenie účastníkov môžu podať proti údajom v rozdeľovacom pláne vo forme 
umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu a výpise z rozdeľovacieho plánu okresnému úradu 
písomné námietky v lehote 

Kombinatórium je 

Komasačný koeficient vlastníka sa určí ako 

Koeficient primeranosti vlastníka vo výmere sa určí ako 

Koeficient primeranosti vlastníka v hodnote sa určí ako 

Komasačný koeficient pozemkov v projekte PÚ sa určí ako 

Komasačný koeficient vlastníctva v projekte PÚ sa určí ako 

Do obvodu PPÚ možno podľa § 4 ods. 4 zákona zahrnúť aj pozemky, ktoré svoju polohu, tvar 
a vlastníctvo nemenia. Takéto pozemky 

Vlastníctvo SR v správe správcu majetku štátu sa v RPS a v RNS zapisuje ako 

Pre účastníka s TUC=3,4,8 sa do položky PU-SPR (osobné číslo správcu alebo zástupcu 
vlastníka) 

Pre areál hodnoty s kódom pôvodu hodnoty PU-KPH=1 

Pre areál hodnoty s kódom pôvodu hodnoty PU-KPH=2 

Pre areál hodnoty s kódom pôvodu hodnoty PU-KPH=3 

V registri účastníkov pozemkových úprav (údajová skupina PU-OSOBA) 

Môže byť pri parcele PS v položke PU-VYM (výmera parcely v obvode PPÚ) uvedená 0 (nula)? 

Môže byť pri parcele PS s kódom pôvodu 1 alebo 2 v položke KN-CLV uvedená 0 (nula)? 

Môže byť pri vlastníckom vzťahu PS alebo NS v položke PU-IDC uvedená 0 (nula)? 

Môže byť pre typ účastníka PU-TUC=3 uvedený typ vlastníka KN-TVL=0? 

Položka KN-LVB (titul nadobudnutia) pri vlastníckych vzťahoch PS 

Oprávnený z ťarchy 

Ťarcha na parcelu 

Ťarcha na vlastníka 

Orgánom štátnej správy v oblasti pozemkových úprav nie je 
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Slovenský pozemkový fond a správca v konaní vo veciach pozemkových úprav nevykonávajú 

O opravnom prostriedku proti rozhodnutiu okresného úradu v sídle kraja rozhoduje 

Vlastníkov pozemkov spoločnej nehnuteľnosti zastupuje v konaní o pozemkových úpravách 

Projekt pozemkových úprav nie je záväzný pre 

Spoločné zariadenia a opatrenia plánované a vykonané v rámci pozemkových úprav vlastní 

Náklady na údržbu a prevádzku spoločných zariadení a opatrení uhrádza ich 

Ak pri zostavovaní registra pôvodného stavu okresný úrad zistí pozemky, ktorých vlastník 
nie je známy alebo ktorého miesto pobytu nie je známe, vykonáva práva vlastníka k týmto 
pozemkom 

Najvyšším orgánom združenia účastníkov je 

Výkonným orgánom združenia účastníkov je 

Predstavenstvo zvolá zhromaždenie účastníkov ak ho o to požiada 

Vnútorné pomery združenia účastníkov upravia stanovy, ktoré schvaľuje 

Do registra združení účastníkov pozemkových úprav sa nezapisuje 

Štatutárnymi orgánmi Slovenského pozemkového fondu sú 

Generálneho riaditeľa a námestníka do funkcie  vymenúva a odvoláva na návrh ministra 

Podmienkou na získanie osobitného kvalifikačného predpokladu pre zamestnancov 
ministerstva, okresného úradu v sídle kraja a okresného úradu, ktorí plnia úlohy štátnej 
správy v oblasti pozemkových úprav bez 5 ročnej praxe je vysokoškolské vzdelanie druhého 
stupňa v študijnom odbore zameranom na 

Osobitný kvalifikačný predpoklad pre zamestnancov ministerstva, okresného úradu v sídle 
kraja a okresného úradu, ktorí plnia úlohy štátnej správy v oblasti pozemkových úprav sa 
získa úspešným vykonaní skúšky pred skúšobnou komisiou zriadenou 

Účastníkom pozemkových úprav nie je 

Ak sa ani po dvakrát opakovanom prepracovaní rozdeľovacieho plánu nedôjde k jeho 
odsúhlaseniu účastníkmi, ktorí vlastnia dve tretiny výmery pozemkov, na ktorých sú 
povolené pozemkové úpravy, okresný úrad 

Orgány pozemkového fondu sú 

Generálny riaditeľ a námestník generálneho riaditeľa pozemkového fondu za výkon svojej 
funkcie zodpovedajú 
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Dokumentácia prípravného konania pozemkových úprav obsahuje 

Dokumentácia úvodných podkladov pozemkových úprav neobsahuje 

Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia sú obsahom/súčasťou 

Dokumentácia projektu pozemkových úprav obsahuje 

Dokumentácia vykonania projektu pozemkových úprav obsahuje 

Register pôvodného stavu je súčasťou 

Dokumentácia úvodných podkladov obsahuje 

Elaborát prípravného konania vypracováva pred ukončením prípravného konania 

Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia sú súčasťou/obsahom 

Je možné v jednom konaní o pozemkových úpravách kombinovať dôvody podľa § 2 ods. 1 
zákona č. 330/1991 Zb.?                  

Môže okresný úrad  zmeniť obvod projektu pozemkových úprav?                                                                      

Vedie okresný úrad v konaní  o pozemkových úpravách  v obvode PPÚ  register trvalých 
porastov?                                                         

V akom termíne nariadi okresný úrad prípravné konanie, ak ide o povolenie pozemkových 
úpravách?               

V akom termíne prerokuje okresný úrad námietky proti Všeobecným zásadám funkčného 
usporiadania územia  v obvode pozemkových úprav so ZUPU ? 

Aké vyrovnanie  v hodnote patrí vlastníkom za pozemky podliehajúce pozemkovým 
úpravám?   

V akom prípade sú nové pozemky primerané v hodnote  k hodnote pôvodných pozemkoch 
vlastníka nachádzajúcich sa v obvode projektu pozemkových úprav ?                

Možno pozemky určené na spoločné zariadenia a opatrenia scudziť alebo zaťažiť?  

Kto nadobudne vlastníctvo k pozemkom, na ktorých sú umiestnené spoločné  zariadenia a 
opatrenia?   

V akej lehote môžu účastníci  a združenie účastníkov pozemkových úprav podať písomné 
námietky proti údajom v rozdeľovacom pláne? 

V akej lehote pozastaví katastrálny odbor okresného úradu zápisy do katastra 
nehnuteľností, z dôvodu aktualizácie registra pôvodného stavu na právny stav ? 
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Kedy môže predstavenstvo združenia účastníkov pozemkových úprav zvolať zhromaždenie 
účastníkov pozemkových úprav? 

Kto požiada katastrálny odbor okresného úradu o  zobrazenie hranice obvodu projektu 
pozemkových úprav do VKM , prípadne do SPM? 

Čo je podkladom na rozdelenie parciel registra " C" hranicou obvodu projektu pozemkových 
úprav? 

Čo je podkladom pre prijatie záverov komisie pre zisťovanie zmien druhov pozemkov podľa 
skutočného stavu v teréne? 

Aký platný stav katastra nehnuteľností zohľadňuje vyhotovený register pôvodného stavu? 

Kto môže vyhotoviť MÚSES pre účely pozemkových úprav? 

Koľko vyhotovení  návrhu výslednej dokumentácie VZFUU v obvode  pozemkových úprav sa 
odovzdáva na správny orgán pred zverejnením ? 

Aké lomové body hranice obvodu PPÚ sa stabilizujú, ak hranica vedie po hranici 
katastrálneho územia? 

Kedy je možné začať prerokovanie návrhov a požiadaviek na určenie nových pozemkov s 
vlastníkmi podľa § 11 ods. 18 zákona č. 330/1991 Zb.? 

Dokumentácia úvodných podkladov obsahuje: 

Na pozemkoch zahrnutých do obvodu projektu PÚ z dôvodu vytvorenia súvislého mapového 
diela, ktoré svoju polohu, tvar a vlastníctvo nemenia (§ 4 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb.) 

Pozemkom zahrnutým do obvodu projektu PÚ z dôvodu vytvorenia súvislého mapového 
diela, ktorý svoju polohu, tvar a vlastníctvo nemení (§ 4 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb.) 

Hodnota pozemkov, na ktorých sú vybudované spoločné zariadenia a opatrenia a ktoré sa 
stanú súčasťou návrhu plánu spoločných zariadení a opatrení sa určí    

Zásady umiestnenia nových pozemkov sú platné, ak s nimi súhlasia účastníci, ktorí vlastnia  

Pozemkové úpravy podľa zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov možno začať 
na podnet okresného úradu z dôvodov: 

Ktorý z týchto dôvodov nie je dôvodom na konanie pozemkových úprav podľa zákona č. 
330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 

Vlastníctvo k novým pozemkom sa podľa § 14 zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších 
predpisov nadobúda: 

Obsah návrhu RPS pred jeho predložením na zverejnenie, zohľadňuje platný stav katastra 
nehnuteľností  
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Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu sa zostavuje podľa 

Jednoduché pozemkové úpravy vykonávané na usporiadanie vlastníckych a užívacích 
pomerov v hospodárskych dvoroch(§ 8h zákona č. 330/1991 Zb. ) 

Zhotoviteľ v písomnej časti RPS uvedie informáciu pri parcele pôvodného stavu, ktorá je 
zapísaná ako spoločne obhospodarovaná nehnuteľnosť v registri pozemkových 
spoločenstiev,  v položke    

Zobrazenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav v mape RPS vo formáte PDF z 
vrstvy OBVODPPU 

Rozhodnutie o povolení alebo nariadení pozemkových úprav sa doručí účastníkom konania, 
ktorých je menej ako 50  

Určený obvod PÚ v JPÚ vykonávaných z dôvodu podľa § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 330/1991 
Zb. a budúci účel využitia pozemkov v ňom  

Podľa zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového 
vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách 
obsahom pozemkových úprav je: 

Podľa zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového 
vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách 
účastníkmi pozemkových úprav sú okrem iných: 

Podľa zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového 
vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách 
v prípravnom konaní okresný úrad najmä: 

Miestny územný systém ekologickej stability na účely pozemkových úprav:  

Podľa zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového 
vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách 
ak s tým vlastník súhlasí: 

Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav: 

Podľa zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového 
vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách 
najvyšším orgánom združenia účastníkov pozemkových úprav je: 

Podľa  § 4 ods. 5 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní 
pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových 
spoločenstvách rozhodnutie o zmene obvodu projektu pozemkových úprav sa doručuje: 

Podľa  § 7 ods. 7 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní 
pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových 
spoločenstvách, prípravný výbor zaniká: 
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Podľa  § 8 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní 
pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových 
spoločenstvách,  ak je menej ako 50 účastníkov konania, rozhodnutie o povolení alebo 
nariadení  pozemkových úprav sa im doručí: 

Podľa  § 10 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní 
pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových 
spoločenstvách,  okresný úrad zverejní register pôvodného stavu: 

Podľa  § 10 ods. 6 v nadväznosti na § 42l zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, 
usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o 
pozemkových spoločenstvách, odvolanie proti rozhodnutiu o schválení všeobecných zásad 
funkčného usporiadania územia  v obvode pozemkových úprav: 

Podľa  § 11 ods. 19 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní 
pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových 
spoločenstvách, ak sú pozemkové úpravy povolené podľa § 2 ods. 3, vlastníctvo pozemkov 
tvoriacich spoločné zariadenie a opatrenie: 

Podľa zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového 
vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách, 
cestné komunikácie okrem poľných a lesných ciest sú: 

Podľa zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového 
vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách, 
práva vlastníka k pozemkom, ktorý nie je známy alebo ktorého pobyt nie je známy vykonáva 

Vykoná sa vyrovnanie v peniazoch pri jednoduchých pozemkových úpravách pre 
poľnohospodárske a lesné využitie pri podstatných zmenách vo vlastníckych a užívacích 
pomeroch? 

Vykoná sa vyrovnanie v peniazoch pri jednoduchých pozemkových úpravách vykonávaných 
z dôvodu budúceho použitia pozemkov na iné účely ako hospodárenie na pôde? 

Vykoná sa vyrovnanie v peniazoch pri jednoduchých pozemkových úpravách vykonávaných 
na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom pod osídleniami? 

Aké vyrovnanie sa poskytuje vlastníkom pôvodných pozemkov pri jednoduchých 
pozemkových úpravách vykonávaných na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov v 
súvislosti s rozsiahlou zmenou štátnej hranice? 

Aké vyrovnanie sa poskytuje vlastníkom pozemkov v hospodárskych dvoroch pri 
jednoduchých pozemkových úpravách vykonávaných na usporiadanie vlastníckych a 
užívacích pomerov v hospodárskych dvoroch? 

Aké vyrovnanie sa poskytuje vlastníkovi pôvodného pozemku pri jednoduchých 
pozemkových úpravách vykonávaných na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov k 
pozemkom pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky? 
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Aké vyrovnanie sa poskytuje vlastníkovi pôvodného pozemku pri jednoduchých 
pozemkových úpravách vykonávaných na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov k 
pozemkom pod vodnými stavbami vo vlastníctve štátu? 

Vykoná sa vyrovnanie v peniazoch pri jednoduchých pozemkových úpravách vykonávaných 
na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom pod vodnými stavbami vo 
vlastníctve štátu? 

Ako sa stanovuje hodnota pozemkov v jednoduchých pozemkových úpravách vykonávaných 
z dôvodu budúceho použitia pozemkov na iné účely ako hospodárenie na pôde? 

Ako sa stanovuje hodnota pozemkov v jednoduchých pozemkových úpravách vykonávaných 
na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom pod osídleniami? 

Ako sa stanovuje hodnota pozemkov v jednoduchých pozemkových úpravách vykonávaných 
na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov v hospodárskych dvoroch? 

Ako sa stanovuje hodnota pôvodného pozemku v jednoduchých pozemkových úpravách 
vykonávaných na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom pod 
stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky? 

Ako sa stanovuje hodnota pozemkov na účely vyrovnania v jednoduchých pozemkových 
úpravách vykonávaných na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom pod 
stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky? 

Ako sa stanovuje hodnota pôvodného pozemku v jednoduchých pozemkových úpravách 
vykonávaných na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom pod vodnými 
stavbami vo vlastníctve štátu? 

Ako sa stanovuje hodnota pozemkov na účely vyrovnania v jednoduchých pozemkových 
úpravách vykonávaných na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom pod 
vodnými stavbami vo vlastníctve štátu? 

Čo tvorí obvod pozemkových úprav v jednoduchých pozemkových úpravách vykonávaných 
na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom pod osídleniami? 

Čo tvorí obvod pozemkových úprav v jednoduchých pozemkových úpravách vykonávaných 
na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov v hospodárskych dvoroch? 

Čo tvorí obvod pozemkových úprav v jednoduchých pozemkových úpravách vykonávaných 
na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom pod stavbami, ktoré prešli z 
vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky? 

Čo tvorí obvod pozemkových úprav v jednoduchých pozemkových úpravách vykonávaných 
na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom pod vodnými stavbami vo 
vlastníctve štátu? 

Ako sa vykoná prípravné konanie pri jednoduchých pozemkových úpravách? 
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Kedy sa v jednoduchých pozemkových úpravách nevyhotovujú zásady umiestnenia nových 
pozemkov? 

Čo je súčasťou úvodných podkladov v jednoduchých pozemkových úpravách vykonávaných 
na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov v súvislosti s rozsiahlou zmenou štátnej 
hranice? 

Aký spôsob vyrovnania môže vlastník žiadať v jednoduchých pozemkových úpravách 
vykonávaných na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom pod 
osídleniami? 

Kedy okresný úrad vyzve vlastníka, aby sa písomne vyjadril k spôsobu vyrovnania v 
jednoduchých pozemkových úpravách vykonávaných na usporiadanie vlastníckych a 
užívacích pomerov k pozemkom pod osídleniami? 

Kto môže vykonávať práce pri príprave úvodných podkladov, vyhotovení a vykonaní 
projektu pozemkových úprav a ostatných úkonov v konaní o pozemkových úpravách? 

Ako často musí držiteľ osvedčenia opakovať odbornú prípravu a vykonanie skúšky? 

 


