
 

PROJEKT 

POZEMKOVÝCH 

ÚPRAV  

v katastrálnom území 

OSUSKÉ 

6.8.2021 

 



Právnym základom pre konanie  

v pozemkových úpravách je : 

Zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových 

úpravách, usporiadaní pozemkového 

vlastníctva, pozemkových úradoch, 

pozemkovom fonde a o pozemkových 

spoločenstvách,  

 
Nadobudol účinnosť 19. auguta1991, 

 bol niekoľkokrát novelizovaný.  

 



Vykonávanie pozemkových úprav 
má niekoľko etáp: 

prípravné konanie, 

  povolenie alebo nariadenie pozemkových úprav, 

vypracovanie úvodných podkladov, ich                              
prerokovanie a schválenie, 

vypracovanie projektu, jeho prerokovanie a 
schválenie, 

vykonanie projektu a schválenie jeho vykonania, 

realizácia v projekte pozemkových úprav 
navrhnutých spoločných zariadení a opatrení. 



Prípravné konanie 

V prípravnom konaní okresný úrad : 

 vykoná potrebné zisťovanie,  

 prerokuje dôvody a predpoklady začatia 

pozemkových úprav s obcou, rieši možnosti 

využitia územných plánovacích dokumentácii  

 zabezpečí informovanosť účastníkov  

 v spolupráci s obcou zriadi na účely prípravného 

konania prípravný výbor 

 

 

 

 



1.Zapísaný ROEP do katastra 

nehnuteľností     

Na Správe katastra v Senici bol Register 

obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. 

Osuské zapísaný do katastra 

nehnuteľností dňa  12.1.2001 



2. Záujem vlastníkov o PÚ 

   

Záujem o PÚ  

 %-ny  záujem 

účastníkov PÚ  

  %-na výmera 

účastníkov PÚ 

 

k.ú. Osuské 53,45 54,76 



3. Neprístupnosť parciel 

 

 

Obvod pozemkových úprav tvorí katastrálne územie Osuské  

 

 

V obvode PÚ                           3927 parciel registra E  

       429 parciel registra C 

Prístupných parciel                1377 

Neprístupných parciel            2549                                        

 

Z čoho vyplýva že v obvode pozemkových 

úprav  je 58,52 % parciel neprístupných . 

 



Prístupné parcely 

1377 -35% 

 

Neprístupné 

parcely 

2549- 65% 



4. Obvod projektu pozemkových 

úprav 

 

Na podklade údajov z katastra nehnuteľností má katastrálne 

územie Osuské rozlohu  1160.7310 m2, z toho z obvodu 

projektu bude vyňaté zastavané územie obce k 1.1.1990 

o výmere 50.5027 m2 . 

 Výmera obvodu projektu pozemkových úprav  

v katastrálnom území Osuské 

                     1110.228 m2. 

 



K.ú. Osuské 

V katastrálnom 

území je spolu 

4356 parciel z 

toho: 

EKN 3927 parciel 

CKN   429 parciel 

 



5. Stupeň ekologickej stability 

 

 3.stupeň (stredný) ekologickej stability  

  

 

Obvodný úrad životného prostredia v Senici, stanovil listom č. 

j. OP – 1029/2007-HAV zo dňa 18. 9. 2007 pre katastrálne 

územie Osuské : 



6. Stupeň rozdrobenosti vlastníctva 

min max priemer 

Výmera parcely 4 402944 2563.68 

Počet parciel na 1 vlastníka 1 397 15,36 

Počet LV na 1 vlastníka 1 40 3,13 

Výmera vlastníctva 1 vlastníka 

(m2) 

4,25 555940 9453,51 

Výmera spoluvlastníckeho 

vzťahu (m2) 

0,01 109040 615,49 

Počet spoluvlastníkov na 1 

parcelu 

1 626 4,14 



Ukážka pozemnoknižnej vložky 



Ukážka listu vlastníctva 





Vyhodnotenie prípravného 

konania  

  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

  

 Kritérium 
Údaj 

za k.ú. 

Priemer 

za okres 

Hodnota 

za k.ú. 

Slovné 

hodnotenie 
Body 

1 
Rozdrobenosť pozemkov (priemerný 

počet parciel 1 vlastníka) 
15,36 10,61 72,00 Stredne veľká 25 

2 

Veľkosť spoluvlastníckych podielov 

(priemerný počet spoluvlastníkov na 1 

parcelu) 

4,14 5,02 41 Stredne malá 20 

3 
Neprístupnosť pozemkov (podiel 

neprístupných parciel) 

  

 
  

 58,52 veľká 30 

4 Stupeň ekologickej stability územia 

  

 
  

 3 stredná 10 

5 
Záber pôdy pre celospoločenský a 

obecný záujem 

  

 
  

 
  

 
  

 0 

6 
Možnosť uplatnenia vlastníckych a 

užívacích práv 

  

 
  

 
  

 
  

 0 

7 
Aktuálnosť operátu KN (podiel 

parciel na LV vedených v KN) 

  

 
  

 9,85 malá 30  

 

 

115 

 



Úlohou súčasných pozemkových 

úprav je : 

 

  prekonať vysoký stupeň rozdrobenosti pôvodnej   

      pozemkovej držby, 

  zredukovať (znížiť) veľký počet existujúcich  

     spoluvlastníckych  podielov k jednej  nehnuteľnosti, 

  znížiť počet parciel právneho stavu na  

     pôdohospodárskych pozemkoch  v katastrálnom  

     území, 

 



odstrániť nedostatky v evidencii pozemkov 

    a právnych vzťahov k nim, 

vytvoriť podmienky pre trh s pôdou, 

 vyriešiť prístup vlastníkov k svojim  pozemkom,   

     ktorý bol  znemožnený  v dôsledku  zavedenia  

     kolektivistických foriem  hospodárenia na pôde, 

 zvýšiť ekologickú stabilitu územia, 

 riešiť vodohospodárske pomery a ekológiu 

 navrhnúť  optimálny tvar pozemkov, 

 realizácia v projektoch pozemkových úprav   

    navrhnutých spoločných    zariadení a opatrení. 

 



Nariadenie pozemkových úprav 

Rozhodnutím č.j. OU-SE-PLO/2019/016194/Mar/nar PPÚ/O 

 z 20.12.2019  

kde  

Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor 

n a r i a dil 

podľa § 8 ods.1 zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov 

  

 pozemkové úpravy (ďalej len "PÚ") k nehnuteľnostiam v 

katastrálnom území Osuské v zmysle § 2 ods. 1  písm. a)  

zákona č. 330/1991 Zb. – t.j. potreby usporiadania vlastníckych 

a užívacích pomerov a odstránenia prekážok ich výkonu 

vyvolaných historickým vývojom pred účinnosťou tohto 

zákona 



Vypracovanie úvodných 

podkladov 

Práce v bodovom poli 

Prešetrenie, vytýčenie, zameranie, zobrazenie a trvalé 
označenie hranice obvodu projektu pozemkových 
úprav  

Účelové mapovanie polohopisu a výškopisu v obvode 
projektu pozemkových úprav  

Aktualizácia máp BPEJ a ocenenie pozemkov 
a porastov  

Register pôvodného stavu 

Návrh miestneho územného systému ekologickej 
stability územia pre účely PPÚ  

Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia 

 

 



Práce v bodovom poli 





Obvod projektu pozemkových úprav  



Polohopis a výškopis 







Aktualizácia máp BPEJ a 

ocenenie pozemkov a porastov 





Register pôvodného stavu 



Register pôvodného stavu: 

Zverejnený: Verejnou vyhláškou č. 02/2021 z 

28.1.2021 

 

Schválený: Verejnou vyhláškou č.12/2021 z 

1.7.2021 



Všeobecné zásady funkčného 

usporiadania územia 



Všeobecné zásady funkčného 

usporiadania územia 

Zverejnené: Verejnou vyhláškou č. 06/2021 z 

18.3.2021 

 

Schválené: Verejnou vyhláškou č.17/2021 z 

4.8.2021 



Projekt pozemkových úprav 

Zásady pre umiestnenie nových pozemkov 

 

Plány spoločných zariadení a opatrení a plány 

verejných zariadení a opatrení  

 

Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a 

vytyčovacieho plánu 

 



Zásady umiestnenia nových 

pozemkov 

Stanovujú pravidlá, na základe ktorých budú 

navrhované a umiestňované nové pozemky v 

rozdeľovacom pláne.  Majú vychádzať a byť v 

súlade so zákonom o pozemkových úpravách, so 

schválenými všeobecnými zásadami funkčného 

usporiadania a majú odzrkadľovať väčšinové 

záujmy účastníkov konania. Dôležitým bodom 

zásad umiestnenia nových pozemkov je 

stanovenie a odsúhlasenie percenta príspevku 

vlastníka na spoločné zariadenia a opatrenia. 



Register nového stavu 

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.   



Register nového stavu 

Register nového stavu- výpis 



Register nového stavu- grafická časť 



RNS - kombinatórium 



   Po rozhodnutí o schválení PPU 
nariadi okresný úrad vykonanie 
projektu pozemkových úprav 

 

V rámci vykonania PPÚ pozemkový úrad zabezpečí: 

 

 Vyhotovenie plánu prechodu na hospodárenie v 
novom usporiadaní 

 Zameranie, vytýčenie a odovzdanie hraníc nových 
pozemkov  

 Vyhotovenie rozdeľovacieho plánu vo forme 
obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním 

 Aktualizáciu RPS a RNS 



Vykonanie projektu pozemkových 

úprav – pôvodný stav 



Vykonanie projektu pozemkových 

úprav- nový stav 



Počet parciel  

 

V RPS  7102 

 

V RNS 2711 
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