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2.     Prehľad použitých podkladov 

 

 Pri spracovaní etapy Plán prechodu na nové hospodárenie v obvode projektu PÚ 
v Hradišti pod Vrátnom boli použité nasledovné dokumentácie: 
 
1.  Práce v bodovom poli                                                                                        - etapa 1/a/1 
2.  Prešetrenie, vytýčenie, zameranie, zobrazenie a trvalé označenia hranice obvodu 
     projektu pozemkových úprav                                                                              -etapa 1/a/2 
3.  Účelové mapovanie polohopisu                                                                          -etapa 1/a/3 
4.  Účelové mapovanie výškopisu                                                                            -etapa 1/a/4 
5.  Register pôvodného stavu (RPS)                                                                         -etapa 1/b 
6.  Aktualizácia máp BPEJ a ocenenie pozemkov                                                    -etapa  1/c 
7.  Návrh miestneho územného systému ekologickej stability územia  
     pre účely PPÚ                                                                                                      -etapa 1/e 
8.  Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia                                            -etapa 1/d 
9.  Zásady pre umiestenie nových pozemkov                                                           -etapa 2/a  
10. Plán spoločných zariadení a opatrení                                                                  -etapa 2/b 
11. Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu                -etapa 2/c 
12. Znalecký posudok č.28/08 Ing. I. Greguš 
     – (stanovenie hodnoty lesných nehnuteľností) 
13. Dokumentácia SK Myjava – ISKN register C a E 
14. Ortofotomapy 
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3.  Postup prechodu na nové hospodárenie 
 

Účelom postupu prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní pozemkov v obvode PÚ 

je okrem usporiadania vlastníckych vzťahov aj usporiadanie užívacích vzťahov k novo         

vytvoreným pozemkom. Spracovateľ projektu PÚ predložil združeniu účastníkov projektu 

pozemkových úprav – návrh postupu prechodu na nové hospodárenie. 

Postup prechodu na hospodárenie v  novom usporiadaní má zabezpečiť koordinované, 

plynulé a nadväzujúce zmeny v hospodárení na pôde pri ukončení projektu, aby nebolo narušené 

obhospodarovanie pozemkov.  

Súčasťou elaborátu je grafická časť vo forme prehľadnej situácie. 

 

                 Termín prechodu:                 1. október 2014  

  

Podľa §14 ods. 8 zákona č. 330/1991 Zb. dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia 

o schválení vykonania projektu pozemkových úprav alebo neskorším dňom uvedeným 

v rozhodnutí zanikajú nájomné vzťahy k pôvodným nehnuteľnostiam. 

Zo zákona zanikajú všetky, teda akékoľvek, nájomné vzťahy k pôvodným 

nehnuteľnostiam, aj prenájom práva poľovníctva a rybárstva. Zaniká aj „zákonný nájom“ podľa 

§22 zákona č. 229/1991 Zb. o pôde, zanikajú podnájomné zmluvy a vzťahy, vzniknuté podľa 

§12a zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho 

podniku a lesných pozemkov. 

Právo bezplatného náhradného užívania podľa už zrušeného §15 zákona č. 330/1991 Zb. 

o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, 

pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov zaniká 

najneskôr dňom schválenia vykonania PPÚ v zmysle §42i zákona č. 330/1991 Zb.  

Podľa §14 ods. 1 zákona č. 330/1991 po schválení projektu pozemkových úprav obvodný 

pozemkový úrad nariadi jeho vykonanie. K nariadeniu pripojí a spolu s ním zverejní so 

združením účastníkov dohodnutý postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní.  

Hlavným užívateľom poľnohospodárskej pôdy v k.ú. Hradište pod Vrátnom je  roľnícke 

družstvo „RD – Vrátno“,  ičo 590037, 906 12 Hradište pod Vrátnom č. 217.  ktorému podľa 

vyjadrení vlastníkov v dotazníkoch  a v zápisniciach (o umiestení nových pozemkov) prejavila 

záujem dať svoje pozemky do prenájmu RD Vrátno. Ďalším budúcim veľkým užívateľom  
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poľnohospodárskej pôdy sú samostatne hospodáriaci roľníci, ktorí vlastnia nové pozemky 

o výmere   181 ha (SHR). 

3.1 Kritériá prechodu na pozemkoch ornej pôdy s jednoročnými porastmi plodín 
  

1. Nájomné vzťahy k pôvodným pozemkov v obvode projektu PÚ Hradište pod Vrátnom 

zaniknú 30.09.2014. Nové nájomné vzťahy na nové pozemky môžu vzniknúť od 

01.10.2014, pričom zmluvy o nájme na nové pozemky môžu byť uzatvorené už 

v predstihu. 

2. Vlastníci, ktorí svoje nové pozemky prenajmú, ako aj noví užívatelia, ich môžu začať 

užívať po ich uvoľnení alebo odovzdaní najneskôr od 01.10.2014. Na základe dohody 

s doterajšími užívateľmi a s novými užívateľmi je možné skoršie odovzdanie do užívania.  

3. Na pozemkoch, kde dôjde k zmene užívateľa, je potrebné zasiať takú plodinu, ktorá 

umožní bezproblémový zber v takom čase, aby nebol ohrozený termín odovzdania 

najneskôr k 01.10.2014. Pozemky musia byť odovzdané do užívania v primeranom 

stave po zbere úrody a  pozberovej úprave pôdy.  

4. Vytýčenie a odovzdanie podrobných lomových bodov hraníc nových pozemkov, 

ktorých vlastníci vstúpia do užívania, budú v teréne označené dočasnou stabilizáciou – 

drevenými kolíkmi. Vytýčenie bude vykonané v mesiacoch august - september 2013. 

Trvalú stabilizáciu lomových bodov hraníc pozemkov si zabezpečujú vlastníci na svoje 

náklady.  

 
5. Nové pôdne celky (NPC) ornej pôdy (Op): 

 
Blok I (BL I.) 
• Blažovky - NPC: Op-1,Op-2 
• Juhasky - NPC: Op-5 
• Za Rajtákovým potokom: - NPC: Op-6 
• Krivé - NPC: Op-7 
• V skladoch - NPC: Op-501 
• Hrabníky - NPC: Op-3, Op-4 
• Raková- NPC: Op-16 
• Štverník - NPC: Op-17 
• Kašíkova jama - NPC: Op-18, Op-19,  Op-20 

BL II. 
• Dľžaviny - NPC: Op-25, Op-26, Op-28, Op-29, Op-139 
• Za kňazovským dielom - NPC: Op-27,Op-30 
• Na vrchu zadné štvrtiny - NPC: Op -31 
• Pod Kamencom - NPC: Op-32,Op-33,Op-34,Op-56 
• Za kostolom - NPC: Op-37 

BL III. 
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• Stránské - NPC: Op-8 
• Kyselová –NPC: Op-9,Op-161 
• Cez Hradište - NPC: Op-10,Op-53,Op-54,Op-55 
• Dlhé diely - NPC: Op-11,Op12,Op-511 
• Na rovniach pod kňazkou - NPC: Op-14 
• Na rovniach - NPC: Op-13,Op-15a,Op-15b 
• Za kostolom - NPC: Op-38a,Op-38b,OP-39 

BL IV. 
• Kúty, Zelnice -  NPC: Op-21 

BL V. 

• Nad letoviskom -NPC: Op-35, Op-36 

BL VI. 

• Filkasky – NPC: Op-45,Op-41,Op-44, 

• Dolný mlyn-NPC: Op-43,Op-42 

BL VII. 

• Marečky – NPC : Op-46a,Op-46b 

• Harajky - NPC : Op-47 

• Hore Bzovou – NPC: Op-48 

• Za Benkovým jarkom – NPC: Op-49,Op-50, Op-51 

BL XVI. 

• Babiná – NPC: Op – 22,Op-23 

• Kopanice – NPC : Op-24a,Op24-24b 

 

3.2 Kritériá prechodu na pozemkoch ornej pôdy s viacročnými porastmi plodín 

 

1. Nájomné vzťahy k pôvodným pozemkov v obvode projektu PÚ Hradište pod Vrátnom 

zaniknú 30.09.2014. Nové nájomné vzťahy na nové pozemky môžu vzniknúť od 

01.10.2014, pričom zmluvy o nájme na nové pozemky môžu byť uzatvorené už 

v predstihu. 

2. Vlastníci, ktorí svoje nové pozemky prenajmú, ako aj noví užívatelia, ich môžu začať 

užívať po ich uvoľnení alebo odovzdaní najneskôr od 01.10.2014. Na základe dohody 

s doterajšími užívateľmi a s novými užívateľmi je možné skoršie odovzdanie do užívania.  

3. Na pozemkoch, kde dôjde k zmene užívateľa, je potrebné zasiať takú plodinu, ktorá 

umožní bezproblémový zber v takom čase, aby nebol ohrozený termín odovzdania 

najneskôr k 01.10.2014. Pozemky musia byť odovzdané do užívania v primeranom stave 

po zbere úrody a  pozberovej úprave pôdy.  
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4. Vytýčenie a odovzdanie podrobných lomových bodov hraníc nových pozemkov, ktorých 

vlastníci vstúpia do užívania, budú v teréne označené dočasnou stabilizáciou – drevenými 

kolíkmi. Vytýčenie bude vykonané v mesiacoch august - september 2013. Trvalú 

stabilizáciu lomových bodov hraníc pozemkov si zabezpečujú vlastníci na svoje náklady.  

 

5. Nové pôdne celky(NPC) viacročné porasty plodín:,,,, 
 

BL III. 
• Na Dúbrave  dieliky – NPC: Op- 161 
BL II. 
• Na Vrchu zadné štvrtiny – NPC: Op – 30,Op- 139 
BL VIII. 
• Ševelovec – NPC: Op-104,Op – 105 
• Harajky – NPC: Op - 47 

 
 
 
3.3 Kritériá prechodu na pozemkoch pri trvalých trávnatých porastoch 

 

1. Nájomné vzťahy k pôvodným pozemkov v obvode projektu PÚ Hradište pod Vrátnom 

zaniknú 30.09.2014. Nové nájomné vzťahy na nové pozemky môžu vzniknúť od 

01.10.2014, pričom zmluvy o nájme na nové pozemky môžu byť uzatvorené už 

v predstihu. 

2. Vlastníci, ktorí svoje nové pozemky prenajmú, ako aj noví užívatelia, ich môžu začať 

užívať po ich uvoľnení alebo odovzdaní najneskôr od 01.10.2014. Na základe dohody 

s doterajšími užívateľmi a s novými užívateľmi je možné skoršie odovzdanie do užívania.  

3. Na pozemkoch, kde dôjde k zmene užívateľa, je potrebné zasiať takú plodinu, ktorá 

umožní bezproblémový zber v takom čase, aby nebol ohrozený termín odovzdania 

najneskôr k 01.10.2014. Pozemky musia byť odovzdané do užívania v primeranom stave 

po zbere úrody a  pozberovej úprave pôdy.  

4. Vytýčenie a odovzdanie podrobných lomových bodov hraníc nových pozemkov, ktorých 

vlastníci vstúpia do užívania, budú v teréne označené dočasnou stabilizáciou – drevenými 

kolíkmi. Vytýčenie bude vykonané v mesiacoch august - september 2013. Trvalú 

stabilizáciu lomových bodov hraníc pozemkov si zabezpečujú vlastníci na svoje náklady.  

 

5. Nové pôdne celky(NPC) TTP: 
 

         BL I.      
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• Blažovky- NPC: TTP-60,TTP-63 
• Hrabníky-NPC: TTP-61,TTP-64 
• Pod Húšťavou-NPC: TTP-67,TTP-68 
• V skladoch - NPC: TTP-70 
BL II. 
• Za Bederníkom - NPC: TTP-71 
• Bederník - NPC: TTP-72,TTP- 73 
• Pod Kamencom -NPC: TTP-74 
BL VI. 
• Nad krížom- NPC: TTP-77,TTP-78,TTP-462 
• Dolný mlyn-NPC: TTP-462,TTP-431,TTP-137,TTP-138 
BL VII. 
• Harajky-NPC: TTP-102,TTP-109 
• Hore Bzovou - NPC: TTP-134 
• Za Benkovým jarkom-NPC: TTP-341,TTP-342 
BL VIII. 
• Za vŕškami-NPC: TTP-92 
• Šutinky-NPC: TTP- 93 
• Rajtačky- NPC: TTP-94a,TTP-94b 
• Pod Vysokým vrchom- NPC: TTP120,TTP-130,TTP-845,TTP-843 
• Medzi vŕškami - NPC: TTP-124,TTP-127,TTP-842 
• Šantovec a Skalnaté -NPC: TTP-111,TTP-112,TTP-353,TTP-851,TTP-110,TTP-107 

                                           TTP- 386, 
• Nad Jurkovcom- NPC: TTP-100,TTP -101,TTP-499,TTP-872,TTP-870,TTP - 873 

 

 

3.4 Postup prechodu na lesných pozemkoch 

Pri lesných pozemkoch platí zákon č. 326/2005 Z. z. - zákon o lesoch, ktorý lesným 

obhospodarovateľom (právnická,alebo fyzická osoba,ktorá na lesných pozemkoch hospodári) 

okrem iných povinností ukladá funkciu odborného  lesného hospodára § 47 ods.1 zákona 

326/2005Z.z.o lesoch, vypracovanie a dodržiavanie lesného hospodárskeho plánu (LHC)§ 40 

ods.1 zákona. 

 

1. Nájomné vzťahy k pôvodným pozemkov v obvode projektu PÚ Hradište pod Vrátnom 

zaniknú 30.09.2014. Nové nájomné vzťahy na nové pozemky môžu vzniknúť od 

01.10.2014, pričom zmluvy o nájme na nové pozemky môžu byť uzatvorené už 

v predstihu. 

2. Vlastníci, ktorí svoje nové pozemky prenajmú, ako aj noví užívatelia, ich môžu začať 

užívať po ich uvoľnení alebo odovzdaní najneskôr od 01.10.2014. Na základe dohody 

s doterajšími užívateľmi a s novými užívateľmi je možné skoršie odovzdanie do užívania. .  
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3. Vytýčenie a odovzdanie hraníc podrobných lomových bodov nových pozemkov, ktorých 

vlastníci vstúpia do užívania, bude v teréne označené dočasnou stabilizáciou – drevenými 

kolíkmi. Vytýčenie bude vykonané v mesiacoch  máj - september 2013. Trvalú 

stabilizáciu lomových bodov hraníc pozemkov si zabezpečujú vlastníci na svoje náklady.  

 

4. Nové pôdne celky(NPC) lesnej pôdy: 
 

BL I. 
• Pri chalupe -NPC:  Lp-140,Lp- 141 
• Kašíkova jama - NPC: Lp-149 
BL III. 
• Dolná dolina -NPC: Lp-663,Lp-889,Lp-642 
BL VII. 
• Harajky-NPC: Lp-699 
BL VIII. 
• Harajky-NPC: Lp-699 
• Šantovec  a Skalité: Lp-193 
• Hore Bzovou : -NPC: Lp-194 
• Rajtačky: Lp-187, Lp-187,Lp-312 
• Pod Vysokým vrchom-NPC: Lp-189,Lp-191,Lp-192 
• Pod  Machnátom-NPC: Lp-698 
BL IX. 
• Za Bederníkom - NPC: Lp-150 
• Bederník - NPC: Lp-152,Lp-154,Lp-155,Lp-156 
BL X. 
• Pri Chalupe- NPC: Lp-142a,Lp-142b,Lp-142c,Lp-143,Lp-144 
• Húšťava – NPC: Lp-145a, Lp-145b, Lp-145c 
• Krivé – NPC:Lp-146a,Lp-146b,Lp- 146c 
• V skladoch – NPC:Lp-71 
• Pred Kyselovou – NPC:Lp-147 
• Na rovňách pod kňazskou- NPC: Lp-148 
• Nad kostolom- NPC: Lp-164,Lp-159 
• Nad krížom – NPC: Lp-167,Lp-168,Lp-169 
• Sleziačka – NPC:Lp-158,Lp-162,Lp-163,Lp-165,Lp-166 
BL XI. 
• Nad letoviskom – NPC: Lp-178 
BL XII. 
• Gašparka –NPC: Lp-173,Lp-174 
• Nad dolným mlynom - NPC: Lp-172 
• Viecha - NPC: Lp-175 
BL XIII. 
• Bzová – NPC:Lp-198a,Lp-198b,Lp-198c 
• Za Machnátom –NPC: Lp-198d 
• Pod Machnátom-NPC:Lp-198f 
• Baranie rohy-NPC:Lp-198e 
BL XIV. 
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• Batková-NPC:Lp-179 
• Zvarova-NPC:Lp-182 
• Naháčka- NPC:Lp-186 
• Vysoký vrch-NPC:Lp-190a,Lp-190b 
BLXV. 
• Horné lúky-NPC:Lp-185,Lp-662 
BL XVI. 
• Babina-NPC:Lp-653 

  
     

 

3.5 Kritériá prechodu na pozemkoch s trvalými porastmi (záhrady, ovocné sady) 

Pozemky s trvalými porastmi (záhrady, ovocné sady), kde sú vlastníci súčasne aj 

užívatelia nových pozemkov, sa žiadne zmeny pri postupe prechodu nepredpokladajú.   

  

1. Vytýčenie a odovzdanie podrobných lomových bodov hraníc nových pozemkov, ktorých 

vlastníci vstúpia do užívania, budú v teréne označené dočasnou stabilizáciou – drevenými 

kolíkmi. Vytýčenie bude vykonané v mesiacoch august - september 2013. Trvalú 

stabilizáciu lomových bodov hraníc pozemkov si zabezpečujú vlastníci na svoje náklady.  

 

3.6 Postup prechodu na iných pozemkoch  

Iné pozemky tvoria zastavané plochy (stavby, dvory), ostatné plochy. Pri postupe 

prechodu okrem vytýčenia hraníc nových pozemkov sa iné zmeny  nepredpokladajú. 

 
1. Vytýčenie a odovzdanie podrobných lomových bodov hraníc nových pozemkov, ktorých     

vlastníci vstúpia do užívania, budú v teréne označené dočasnou stabilizáciou – drevenými 

kolíkmi. Vytýčenie bude vykonané v mesiacoch august - september 2013. Trvalú 

stabilizáciu lomových bodov hraníc pozemkov si zabezpečujú vlastníci na svoje náklady.  

2. Bude vytýčený aj nový pôdny celok (NPC) XV., vrátane TTP-82 medzi železnicou 

a potokom.  

 
 

BL XV. 
• Pri chalupe -NPC:  Lp-140,Lp- 141 

 
 
4.  Postup prechodu na pozemkoch spoločných zariadení a opatrení a plán realizácie      

     spoločných zariadení a opatrení   
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V priebehu júla až septembra 2013 bude vykonané vytýčenie význačných lomových 

bodov hraníc nových pozemkov v teréne (spoločné zariadenia a opatrenia - SZO) s ich trvalou 

stabilizáciou. V rámci prechodu na nové hospodárenie je potrebné vytýčiť všetky 

novonavrhované poľné cesty, ktoré budú slúžiť na sprístupnenie pozemkov. Cesty je zakázané 

rozorávať . Vlastník SZO je povinný starať sa o ich údržbu primeraným spôsobom, t.j. zmluvne 

dohodnúť s užívateľmi priľahlých pozemkov, že cesty budú pravidelne upravovať, aby neboli 

vyjazdené na cudzích pozemkoch. 

Realizácia spoločných zariadení a opatrení t.j. hlavných spevnených ciest, vetrolamov 

a stromoradí, protieróznych opatrení, je závislá od schválenia    pridelenia finančných 

prostriedkov MP a RV SR. Harmonogram  a časový plán realizácie SZO nemôžeme vyhotoviť, 

pokiaľ nepoznáme    čas pridelenia finančných prostriedkov. 

 

5. Časový harmonogram prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní 

 

5.1.Vytýčenie a označenie hraníc význačných lomových bodov SZO: 

• Komunikačných zariadení                                                         do  30.08.2013 ................ 

• Vodohospodárskych zariadení                                                  do  30.08.2013 ................ 

• Ekologických zariadení                                                             do  30.08.2013................ 

    5.2  Podrobné vytýčenie lomových bodov hraníc  nových pozemkov  do 30.09.2013................. 

    5.3  Výzva správe katastra na zastavenie zápisov do katastra                       2.01.2014................ 

           nehnuteľností 

    5.4  Zastavenie zápisov do katastra nehnuteľností                                   od   1.03.2014.............. 

    5.5  Aktualizácia hraníc obvodu projektu PÚ, RPS, RNS                               1.05.2014.............. 

    5.6  Vypracovanie rozdeľovacieho plánu vo forme nového mapovania         1.06.2014.............. 

    5.7  Vypracovanie zrovnávacieho zostavenia                                                  1.06.2014.............. 

    5.8  Vyhotovenie , kompletizácia všetkých častí projektu PÚ                         1.06.2014.............   

    5.9  Schválenie vykonania PPÚ správnym orgánom                                          jún.2014............. 

    5.10 Zápis projektu PÚ                                                                                        jún.2014  .......... 

    5.11 Zánik doterajších užívacích pomerov                                                      30.09.2014 ........... 

    5.12 Vznik nových nájomných vzťahov                                                          01.10.2014 ........... 

 

6.  Časový harmonogram vytyčovania význačných a podrobných lomových bodov hraníc   

      nových pozemkov  
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Vytýčenie podrobných bodov nových pozemkov bude realizované v mesiacoch máj, 

september 2013 v projekčných celkoch. Všetci záujemcovia budú telefonicky alebo písomne 

pozvaní k prevzatiu lomových bodov hraníc svojich pozemkov. Stabilizácia podrobných bodov 

bude realizovaná dočasne drevenými kolíkmi, vlastníci sú povinní zabezpečiť trvalú stabilizáciu 

na vlastné náklady.  

Vlastník alebo iná oprávnená osoba vytýčené lomové body v teréne prevezme o čom sa 

vyhotoví protokol o podrobnom vytýčení lomových bodov nových pozemkov. Pri odovzdávaní 

vytýčených hraníc vlastník alebo iná oprávnená osoba protokol podpíše.  

 

7.  Rôzne opatrenia postupu prechodu  

• Vytýčené lomové body nových pozemkov označené trvalou a dočasnou stabilizáciou je 

potrebné chrániť pred zničením. Po prevzatí vlastníkom sú súčasťou jeho pozemkov a je 

potrebné ich dlhodobo udržiavať.  

           

8.  Prerokovanie a odsúhlasenie postupu prechodu 1.07.2013 o 9oo hod na Obecnom úrade 

v Hradišti pod Vrátnom  za účasti predstavenstva združenia účastníkov konania, správneho 

orgánu, užívateľa RD Vrátno, OÚ Hradište pod Vrátnom a zhotoviteľa projektu. 

         

9. Zverejnenie postupu prechodu  

Podľa zákona o pozemkových úpravách dohodnutý postup prechodu sa zverejní spolu s 

nariadením vykonania projektu. Nariadenie vykonania projektu s postupom prechodu sa zverejní 

na 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu a v obci na vhodnom mieste. 

 
 
  
 
 
V Bratislave dňa 22.06.2013                                                                          Ing. Slavomír Hitka 
                                                                                                                                                 zodpovedný projektant PÚ                                        


