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Užívacie vzťahy

Dôvody pozemkových úprav – 1) NÁPRAVA TOHO, ČO NA PRVÝ POHĽAD NEVIDIEŤ

Vlastník

Nájomca

Vlastnícke hranice (EKN) ani užívacie hranice (CKN) v katastrálnej mape nie sú totožné s hranicami v teréne

Spoluvlastnícke podiely sú tak malé, že je ekonomicky nevýhodné s nimi akokoľvek nakladať          

Vlastnícke vzťahy pozemkov

www.zbgis.sk



Vlastník

Vlastnícka fragmentácia

•Počet vlastníckych parciel: 8,4 miliónov

•Počet evidovaných vlastníkov pozemkov: 4,4 milióna

•Počet spoluvlastníckych vzťahov: 100,7 milióna

•Priemerný počet spoluvlastníkov na 1 parcelu: 11,93

•Priemerný počet parciel na 1 vlastníka: 22,74

Dôvody pozemkových úprav – 1) NÁPRAVA TOHO, ČO NA PRVÝ POHĽAD NEVIDIEŤ

Vlastnícke vzťahy pozemkov

kraj

Priemerný počet 

parciel 

na 1 vlastníka

Priemerný počet 

vlastníkov 

na 1 parcelu

1-BA 16,34 9,18

2-TT 17,23 10,22

3-TN 18,84 10,38

4-NR 17,37 8,52

5-ZA 33,93 18,38

6-BB 21,54 9,11

7-PO 29,81 15,09

8-KE 16,73 10,15

SR 22,74 11,93

Spoluvlastnícke podiely sú tak malé, že je ekonomicky nevýhodné s nimi akokoľvek nakladať          

www.zbgis.sk

MPRV SR



Vlastník

www.zbgis.sk



Vlastník

Vlastníkom vodného toku je výlučne štát

POZEMOK

BUDOVA

resp.

správca

Vlastník 

stavby

Riešenie pozemkov pod vodnými plochami, tokmi a pridruženými stavbami

www.zbgis.sk



Zvýšenie prietočnej kapacity kanálov

Potenciálne zaplavované územia

Realizácia projektov sa často spomalí pri majetkoprávnych vysporiadaniach.

Akákoľvek investičná činnosť alebo pozitívne ochranné zásahy do krajiny sú podmienené súhlasom vlastníka 
pozemku.

Nová výstavba



Užívacie vzťahy

Dôvody pozemkových úprav – 2) NÁPRAVA TOHO, ČO NA PRVÝ POHĽAD VIDIEŤ



Dôvody pozemkových úprav – 2) NÁPRAVA TOHO, ČO NA PRVÝ POHĽAD VIDIEŤ

Vlastník/správca Nájomca/užívateľ

nájomná 

resp. podnájomná 

zmluva

ZODPOVEDNOSŤ
Zákon č. 220/2004 Z. z. 

Poľnohospodárske družstvá

tradičná forma 

hospodárenia v SR

90% územia SR v nájme

veľkoblokové hospodárenie
dotácie

LPIS

SHR

10% územia SR 

prevažne hospodáriacich na vlastnom

maloblokové hospodárenie

zveľaďovanie svojho majetku

Keď je niekto vlastníkom niečoho, má väčší 
záujem na tom, aby sa o svoje vlastníctvo dobre 

staral. 

Vlastník alebo užívateľ  je 

povinný vykonávať trvalú a 

účinnú protieróznu ochranu 

poľnohospodárskej pôdy 

podľa stupňa erózie 

poľnohospodárskej pôdy, 

ktoré sú:

• výsadba účelovej 

poľnohospodárskej a 

ochrannej zelene,

• vrstevnicová 

agrotechnika,

• striedanie plodín s 

ochranným účinkom,

• mulčovacia medziplodina 

kombinovaná s 

bezorbovou

agrotechnikou,

• bezorbová agrotechnika,

• osevné postupy so 

striedaním plodín s 

ochranným účinkom,

• usporiadanie honov v 

smere prevládajúcich 

vetrov,

• iné opatrenia, ktoré určí 

pôdna služba podľa 

stupňa erózie 

poľnohospodárskej pôdy.



Hranice užívania podľa LPIS

Nájomca

Dôvody pozemkových úprav – 2) NÁPRAVA TOHO, ČO NA PRVÝ POHĽAD VIDIEŤ

https://gsaa.mpsr.sk/



VLASTNÍK    vs.      SPRÁVCA      vs.    UŽÍVATEĽ PÔDY     vs.   OBYVATEĽ    vs.                 KRAJINA 

https://cz.123rf.com/profile_krisckam

Všeobecné pravidlo
Konať v krajine všetko pre to, aby sa z voľnej krajiny čo najviac a účelne spomalil odtok vody. 

... množstvo stratégií, hľadanie implementačných nástrojov...

??? ochrana, plánovanie a správa krajiny ????

https://cz.123rf.com/profile_krisckam


„Komplexné“ pozemkové úpravy

• počet ukončených: 418

• počet prebiehajúcich: 18

Stav pozemkových úprav

Ukončené 436 k. ú.



„Komplexné“ pozemkové úpravy

• počet ukončených: 418

• počet prebiehajúcich: 18

Stav pozemkových úprav

Realizácie – 23



Realizácie – vodohospodárske a protierózne SZO

Snežnica

Nižné Ružbachy Nižná Kamenica



Realizácie – komunikačné SZO

Levkuška

PPÚ Prša

PPÚ Ostrý Grúň Rašice

Sedliacka Dubová

Nižné Ružbachy

Falkušovce



Realizácie – ekologické SZO

Melek (Nitra)

Pochabany (Bánovce n/ B)

Nemešany (Levoča) Hniezdne (Stará Ľubovňa) 



Nové verejné obstarávanie na 

nové projekty (168)

34 610 630 EUR 

Program rozvoja vidieka SR 

(2014-2020)

Návrh opatrení na urýchlené 

vykonanie PÚ v SR
• každý rok 120 k.ú.

• trvanie približne 30 rokov

• stabilný prísun financií zo štátneho 

rozpočtu

• odhadovaný rozpočet  za 30 rokov 

800 až 850 mil. eur

Stav pozemkových úprav

Zadané 2019 – 168 k. ú.



Akú úlohu majú „komplexné“ pozemkové úpravy?

Medzirezortná koordinácia činností v prospech krajiny!     

Spolupráca veľkého množstva odborníkov 

najmä z oblastí : 

poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, 

katastra, krajinárstva, pôdoznalectva a 

ochrany pôdy, vodného hospodárstva, 

meliorácií, ochrany prírody, dopravy a iných, 

ale aj zástupcov obcí a samozrejme aj 

zástupcov vlastníkov či užívateľov



Akú úlohu majú „komplexné“ pozemkové úpravy?

V projekte PÚ schválené  
Všeobecné zásady 

funkčného usporiadania 
územia nahrádzajú 

rozhodnutie o využití 
územia (územné 

rozhodnutie) 

Základné princípy ochrany povodia v PÚ

Vodný tok a niva
Preventívne opatrenia na ochranu pred 

povodňami viazané na vodný tok 

(retenčné priestory,  revitalizácie vodných 

tokov)

Plocha povodia (zvýšenie retencie povodia  2,5%)

„Zelená“ infraštruktúra
Podporovať realizáciu preventívnych opatrení na 

ochranu pred eróziou a povodňami mimo 

vodných tokov (technické, ako aj prírode blízke 

opatrenia zamerané na zvýšenie retenčného 

potenciálu povodia).

Aké, kde, koľko a ako?



Akú úlohu majú „komplexné“ pozemkové úpravy?

Pripravené sú pozemky s vlastníctvom



Potenciál PÚ....

Zdroj obrázkov:

https://www.spucr.cz/



Potenciál PÚ....

Zdroj obrázkov:

https://www.spucr.cz/



Zlatica Muchová

zlatica.muchova@gmail.com

Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre

Sedimenty vodných tokov a nádrží

Ďakujem za pozornosť ...

Šamorín - Čilistov, 22. – 23. máj 2019


