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Katastrálne územie:  Ľubovec (833614) 
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1. Úvod 
 
Na základe Zmluvy o dielo s označením „PGEO - JPÚ Ľubovec II 1/2020“ zo dňa 19. 02. 2020, 
predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav formou 
jednoduchých pozemkových úprav so zjednodušenou dokumentáciou v časti katastrálneho územia 
Ľubovec, lokalita Ľubovec II, okres Prešov, kraj Prešovský, naša spoločnosť Progres GEO, s.r.o., 
Prešov, vyhotovila v mesiacoch apríl až máj 2022 Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho 
a vytyčovacieho plánu a zoznam vyrovnaní v peniazoch v obvode projektu pozemkových úprav 
v predmetnej lokalite. Táto sprievodná správa je súčasťou písomnej časti umiestňovacieho plánu. 
Je vyhotovená v súlade s platnými legislatívnymi a technickými predpismi, najmä však v zmysle 
zákona SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách a iné v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon“), zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov, 
vyhlášky ÚGKK SR č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o geodézii a kartografi, najmä jej 
prílohy č. 1, podľa Metodického návodu na vykonávanie geodetických činností pre projekt 
pozemkových úprav, označenie MN 74.20.73.46.30, Bratislava, august 2008 (ďalej len „MN“) 
a podľa Dočasného metodického návodu na vykonávanie geodetických činností pre projekt 
pozemkových úprav v rámci operátu obvodu, číslo 7359/2021-3020, Z: 2658/2021 zo dňa 11. 
februára 2021 v znení jeho Dodatku č. 1, číslo 7359/2021-3020, Z: 6245/2021 zo dňa 23. marca 
2021 (ďalej len „DMN“). 
 
Pozemkové úpravy v časti katastrálneho územia Ľubovec, lokalita Ľubovec II boli povolené 
rozhodnutím Okresného úradu Prešov, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „správny orgán“ alebo 
„OÚ-PO-PLO“), číslo OU-PO-PLO1-2020/003304-040, zo dňa 23. 03. 2020. Týmto rozhodnutím bol 
v zmysle § 8, ods. 1, písm. a) a § 3 zákona určený obvod pozemkových úprav a to časť 
katastrálneho územia Ľubovec s výmerou 5 594 m2 (viď obr. 1 – Obvod projektu pozemkových 
úprav). 
 
Podľa § 16 Metodického návodu je súčasťou písomnej časti umiestňovacieho plánu aj sprievodná 
technická správa, ktorá obsahuje najmä:  
 

a) popis východiskových podkladov na spracovanie rozdeľovacieho plánu,  
b) postup spracovania projektu,  
c) uplatnenie hlavných zásad pre umiestnenie nových pozemkov,  
d) spôsob vyrovnania vlastníkov vo výmere a v cene a dovolené odchýlky, 
e) riešenie vlastníctva verejných a spoločných zariadení,  
f) výsledné štatistické hodnoty spracovania projektu, ako je celková výmera obvodu projektu, 

počet nových parciel, počet vlastníkov, počet vlastníckych vzťahov, komasačné koeficienty a 
pod. 

 

2. Východiskové podklady 
  
Ako východiskové podklady na spracovanie rozdeľovacieho plánu boli použité dokumenty:  
 

a) zápisy z prerokovania požiadaviek vlastníkov na umiestnenie nových pozemkov,  
b) miestny územný systém ekologickej stability,  
c) všeobecné zásady funkčného usporiadania územia,  
d) zásady pre umiestnenie nových pozemkov,  
e) plán verejných a spoločných zariadení a opatrení,  
f) operát registra pôvodného stavu,  
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g) operát obvodu projektu pozemkových úprav.  
 
Požiadavky na umiestnenie nových pozemkov boli osobne prerokované so zástupcom vlastníka – 
starostkou obce Ľubovec. Z prerokovania bol vyhotovený zápis (príloha č. 1). Originál zápisu je 
uložený u správneho orgánu. 
 

3. Postup spracovania projektu 
 
Proces spracovania projektu pozemkových úprav vychádzal z ustanovení zákona a z ustanovení 
MN a iných súvisiacich technických predpisov. Postup sa dá rozdeliť na nasledovné etapy:  
  

· Úvodné podklady (§§ 9 – 10 zákona)  

· Operát obvodu projektu pozemkových úprav  

· Určenie hodnoty pozemkov podľa Znaleckého posudku číslo 43/2015  

· Register pôvodného stavu  

· Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu PÚ  

· Návrh nového usporiadania územia v obvode projektu PÚ (§§ 11 – 13 zákona)  

· Zásady pre umiestnenie nových pozemkov  

· Aktualizácia obvodu projektu PÚ  

· Návrh a prerokovanie rozdeľovacieho plánu  

· Predbežné vytýčenie nových pozemkov a odsúhlasenie ich umiestnenia vlastníkmi  

· Plán verejných a spoločných zariadení  

· Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu 
 

3.1 Úvodné podklady  
 

V rámci etapy spracovania úvodných podkladov boli najprv zhromaždené všetky údaje 
o záujmovom území, významné pre spracovanie projektu. Ďalej boli prevzaté aktuálne grafické 
a písomné informácie o parcelách, vlastníkoch a vlastníckych vzťahoch z informačného systému 
katastra nehnuteľností (ďalej len „ISKN“). Na základe zhromaždenia hore uvedených údajov boli 
vyhotovené samostatné operáty: 
  

• Operát obvodu projektu pozemkových úprav  
• Register pôvodného stavu  
• Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu PÚ  

 

3.2 Návrh nového usporiadania územia v obvode projektu PÚ  
 

V rámci etapy návrhu nového usporiadania územia v obvode projektu jednoduchých pozemkových 
úprav boli najprv prerokované požiadavky vlastníkov na umiestnenie nových pozemkov. Keďže 
všetci vlastníci požiadali o vyrovnanie v peniazoch zásady pre umiestnenie nových pozemkov 
spracované neboli. Na základe všetkých hore uvedených údajov bol vyhotovený návrh 
rozdeľovacieho plánu. Umiestnenie novo navrhnutých parciel bolo prerokované so starostkou 
obce Ľubovec podľa § 12 ods. 6 (zápis viď príloha č. 2). Pripomienky obce boli do návrhu 
rozdeľovacieho plánu zapracované. Na základe odsúhlaseného návrhu rozdeľovacieho plánu, bola 
podľa MN vyhotovená grafická a písomná časť rozdeľovacieho plán vo forme umiestňovacieho a 
vytyčovacieho plánu.  
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4. Vyrovnanie v peniazoch 
 
Ak s tým vlastník súhlasí, vyrovnanie za pozemky alebo spoluvlastnícke podiely k pozemkom, 
ktoré tvoria poľnohospodársku pôdu, poskytne sa v peniazoch. Táto zásada je v súlade s § 11, 
ods. 8 zákona. Vyrovnanie v peniazoch sa vykoná medzi žiadateľom, obcou Ľubovec a vlastníkom 
pozemkov v lehote určenej v rozhodnutí o schválení vykonania projektu pozemkových úprav. Na 
vyrovnanie v peniazoch je potrebný súhlas vlastníka v písomnej forme. Po doručení tohto súhlasu 
nemožno súhlas odvolať. Na návrh správneho orgánu vyznačí katastrálny odbor poznámku 
o zákaze vlastníka nakladať s týmito pozemkami. Po vyplatení vyrovnania v peniazoch nemožno 
žiadať zmenu vyrovnania. 
 

5. Vlastníctvo k pozemkom 
 
Vlastníctvo k pozemkom, na ktorých sú, resp. budú umiestnené spoločné zariadenia a opatrenia 
okrem pozemkov, nadobudne obec za náhradu. Táto zásada je v súlade s § 11, ods. 19 zákona. Za 
náhradu sa považuje vecné plnenie vo forme správy a údržby spoločných zariadení a opatrení. 
Pozemky určené na spoločné zariadenia a opatrenia nemožno scudziť ani zaťažiť. Možno ich 
použiť len na účely podľa § 108 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (Stavebný zákon). Táto zásada je v súlade s § 11, ods. 20 zákona. 
 

6. Výsledné štatistické hodnoty spracovania projektu  
 

Základné štatistické údaje 

Výmera obvodu projektu pozemkových úprav 55 94 m2 

Cena parciel v obvode projektu PÚ 41 172 € 

Počet vlastníkov v registri pôvodného stavu 27 

Počet parciel registra pôvodného stavu 4 

Počet parciel registra nového stavu 9 

Komasačný koeficient pozemkov v projekte 0,44(4/9) 

Počet vlastníkov v registri nového stavu 1 

Počet vlastníckych vzťahov registra pôvodného stavu 27 

Počet vlastníckych vzťahov registra nového stavu 9 

Komasačný koeficient vlastníctva v projekte 3 (27/9) 

 

7. Operát umiestňovacieho plánu  
  

V rámci návrhu nového usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav sa podľa § 17, 
bod 2 MN vyhotovuje Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu 
a zoznamu vyrovnaní v peniazoch. Podľa § 18, bod 9 MN sa umiestňovací plán skladá z písomnej 
časti a z grafickej časti, ktoré spolu tvoria operát umiestňovacieho plánu. Grafická časť 
umiestňovacieho plánu je vytlačená v mierke 1:500. Údaje potrebné pre vyhotovenie 
umiestňovacieho plánu, ako aj parcelné čísla pre novo vytvorené parcely, boli dodané Okresným 
úradom Prešov, Odbor katastrálny. Operát umiestňovacieho plánu bol vyhotovený tri krát a je 
overený projektantom PÚ Ing. Petrom Repáňom, číslo osvedčenia na vykonávanie pozemkových 
úprav 262 a autorizovaným geodetom a kartografom Ing. Ľubomírom Valkučákom, číslo 
oprávnenia 421, rozsah oprávnenia podľa § 7 zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. 
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Obsah operátu Rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu 

a zoznamu vyrovnaní v peniazoch je nasledovný: 
 
Analógová forma: 

 

· Rozpiska písomnej časti 

· Technická správa  

· RNS časť A – parcely nového stavu 

· RPS časť B/1 – vlastníci, správcovia a zástupcovia vlastníkov 

· Výpis z Registra nového stavu pre obec Ľubovec 

· Zoznam vyrovnaní v peniazoch 

· Mapa registra nového stavu v mierke 1:500, 1 mapový list vo voľnom klade s rozpiskou 
grafickej časti 

 

Elektronická forma: 

 

· Všetky analógové časti vo formáte PDF v súbore s názvom 
833614_J2_RPUVVP_VNZ_TSPa.pdf 

· Písomné údaje RNS vo formáte FÚVI v súbore z názvom 833614_J2_ RPUVVP _VNZ_FUVI.txt 

· Grafické údaje RNS vo formáte VGI v súbore s názvom 833614_J2_RPUVVP_VNZ_UNP.vgi 

· Zápisnica z prerokovanie návrhov a požiadaviek vo formáte PDF v súbore s názvom 

833614_J2_RPUVVP_VNZ_ZAPNP.pdf 

· Register nového stavu, časť A - parcely nového stavu vo formáte PDF v súbore s názvom 

833614_J2_RPUVVP_VNZ_PAR.pdf 

· Register nového stavu, časť B/1- vlastníci, správcovia a zástupcovia vlastníkov vo formáte 
PDF v súbore s názvom 833614_J2_RPUVVP_VNZ_VLA.pdf 

· Výpis z registra nového stavu pre obec Ľubovec, ID 10, vo formáte PDF v súbore s názvom 

833614_J2_RPUVVP_VNZ_VSP_0010.pdf 

· Grafické údaje RNS vo formáte PDF v súbore s názvom 833614_J2_RPUVVP_VNZ_UNP.pdf 

· Zápisnica z prerokovania návrhu nového usporiadania pozemkov vo formáte PDF v súbore 
s názvom 833614_J2_RPUVVP_VNZ_ZAPNU.pdf 

· Zoznam vyrovnaní v peniazoch vo formáte PDF v súbore s názvom 

833614_J2_RPUVVP_VNZ_ZVP.pdf 

· Kombinatórium z registra pôvodného a nového stavu vo formáte PDF v súbore s názvom 

833614_J2_RPUVVP_VNZ_KOM.pdf 

 
 
 
V Prešove dňa 18. 05. 2022 

 

Vyhotovil: Ing. Peter Repáň, Progres GEO, s. r. o., Masarykova 16, 080 01 Prešov 



Príloha č. 1



Príloha č. 2 

 

Zápisnica z prerokovania návrhu nového usporiadania pozemkov  
v projekte JPÚ Ľubovec II   

podľa § 12 ods. 6 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní 
pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových 

spoločenstvách v znení neskorších predpisov  

 
 
Termín a miesto rokovania: 11. 04. 2022, Okresný úrad Prešov, Pozemkový a lesný odbor, 
Masarykova 10, 080 01 Prešov 
 
Prítomní: 
Okresný úrad Prešov, Pozemkový a lesný odbor, Masarykova 10, 080 01 Prešov (správny 
orgán):  JUDr. Marta Hlavatá, zamestnankyňa správneho orgánu 
Zhotoviteľ projektu JPÚ Ľubovec II: spoločnosť Progres GEO, s.r.o., so sídlom 
Masarykova 16, 080 01 Prešov, Ing. Peter Repáň, konateľ spoločnosti 
Vlastník pozemkov: Obce Ľubovec, Ľubovec 103, 082 42 Bzenov, IČO 00327395,  Mgr. 
Jozefína Štofanová, starostka obce 
 
 
Predmet rokovania: 

Prerokovanie návrhu nového usporiadania pozemkov v projekte JPÚ Ľubovec II  
podľa § 12 ods. 6 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní 
pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových 
spoločenstvách v znení neskorších predpisov. 

Obci Ľubovec boli predložené dva alternatívne návrhy nového usporiadania 
pozemkov, vyhotovené zhotoviteľom projektu JPÚ Ľubovec II na základe návrhu 
v požiadaviek obce Ľubovec uvedených v zápisnici z 21. 03. 2022. 

Obec Ľubovec prehodnotila obidve alternatívy a usúdila, že návrh nového 
usporiadania pozemkov, ktorý tvorí prílohu tejto zápisnice, zodpovedá požiadavkám a 
predstavám obce Ľubovec, ktorá nadobudne vlastníctvo k všetkým pozemkom v obvode 
projektu JPÚ Ľubovec II. 

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti obec Ľubovec súhlasí bez akýchkoľvek 
výhrad s návrhom nového usporiadania pozemkov, ktorý tvorí prílohu tejto zápisnice. 

Konečná výmera, poloha a hodnota nových pozemkov bude vyjadrená vo výpise 
z registra nového stavu, ktorý bude spolu s grafickou prílohou (mapou) doručený obci 
Ľubovec. 
 

 

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

    Mgr. Jozefína Štofanová     Ing. Peter Repáň     JUDr.  Marta Hlavatá 
 














