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       V Bratislave dňa 22. 8. 2019 

 
TLAČOVÁ SPRÁVA 
Spoločné vyhlásenie stavovských a odborných organizácii združujúcich odborníkov na pozemkové úpravy v SR 

 
Vláda Slovenskej republiky schválila Návrh opatrení na urýchlené vykonanie 
pozemkových úprav v SR  

Stavovské a odborné organizácie, združujúce odborníkov na pozemkové úpravy, vítajú, že dňa 21. 
8. 2019 vláda Slovenskej republiky na svojej 165. schôdzi schválila odborný materiál: „Návrh opatrení na 
urýchlené vykonanie pozemkových úprav v SR“. Týmto sa naplnili niekoľkoročné snahy stavovských 
a odborných organizácii o systematické riešenie katastrofálnej rozdrobenosti slovenského pozemkového 
vlastníctva.  

Potvrdili sa prísľuby premiéra Petra Pellegriniho a podpredsedníčky vlády a ministerky Gabriely 
Matečnej, z februára tohto roku, pripraviť zásadný dokument, ktorý bude riešiť obrovské problémy 
nezrovnalosti v evidencii pozemkového vlastníctva, naštartovanie pozemkových úprav (komasácie), 
vytvorenie právnych rámcov na poskytovanie priamych platieb za pôdu bez možných sankcií, vytvorenie 
podmienok pre uzatváranie korektných nájomných vzťahov na pôdu a podmienok pre výber daní 
z nehnuteľností.  

Vytvoreniu tohto zásadného dokumentu predchádzalo množstvo práce odborníkov na 
pozemkové úpravy v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako aj závery  
medzirezortných odborných konferencií „Slovensko – krajina neznámych vlastníkov“ v októbri 2018 
v Nitre a „Ako ďalej pozemkové úpravy“ v apríli 2019 v Bratislave. Na nich sa zhodlo viac ako 100 
odborníkov z rôznych vládnych inštitúcii, mimovládnych organizácii, samosprávnych orgánov či 
profesionálnych združení na spôsobe a systéme ako najefektívnejšie rozbehnúť reformu v tejto oblasti. 
Realizácia pozemkových úprav je potrebná ešte v 3 103 katastrálnych územiach, preto štát musí  
každoročne začať pozemkové úpravy v 120 katastrálnych územiach počas 30 rokov. Na toto 
systematické „upratovanie“ pozemkového vlastníctva by mal štát ročne prispievať sumou v priemerne 
30,8 milióna eur zo štátneho rozpočtu.    

„Výsledkom komplexných pozemkových úprav nie je len zreálnenie pozemkového vlastníctva 

majiteľov nehnuteľností ale najmä finančné zhodnotenie týchto scelených pozemkov pre vlastníkov, 

veľké úspory pre podnikateľov, kvalitnejší výber daní pre samosprávu ako aj pozitívne vplyvy na 

krajinotvorbu a životné prostredie“ povedal Ing. Vladimír Uhlík, predseda Predstavenstva Komory 

pozemkových úprav Slovenskej republiky. „Ešte bude veľmi dôležité, aby štát a vlády dokázali dlhodobo 

a transparentne zabezpečiť realizovanie PÚ naprieč vládami a desaťročiami“ dodal Ing. Ján Hardoš, 

predseda Predstavenstva Komory geodetov a kartografov. 

http://fig.net/
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Pozemkové úpravy sú jediným efektívnym nástrojom na riešenie rozdrobenosti pozemkového 

vlastníctva, kľúčovým nástrojom na nerušené užívanie poľnohospodárskych a lesných pozemkov ako aj 

s tým spojeným vyriešením množstva problémov poľnohospodárstva, pričom môžu naštartovať aj 

mnohé rozvojové programy obcí, malé a stredné podnikanie a v neposlednom rade dokážu pripraviť 

krajinu na očakávané klimatické zmeny. 

 

Chceme zdôrazniť, že spracovatelia pozemkových úprav – geodetické firmy sú pripravení na 

plnenie tejto náročnej úlohy. Na slovenskom trhu je dostatok projektantov pozemkových úprav, 

samozrejme počas 30 rokov spracovania pozemkových úprav bude potrebné stavy projektantov 

systematicky dopĺňať. Čiastočný problém vidíme v pripravenosti štátnej správy.  Tu je potrebné urobiť 

zásadné kroky, opätovne zaviesť špecializovanú štátnu správu na úseku pozemkových úprav aj katastra 

nehnuteľností, doplniť stavy, vyčleniť a doškoliť odborníkov – vedúcich projektov pozemkových úprav. 

Pretože len v spolupráci dobre fungujúcej štátnej správy a zhotoviteľov sa podarí projekty pozemkových 

úprav vypracovať v požadovanej kvalite, termínoch a ku spokojnosti všetkých účastníkov. 

 
Ing. Vladimír Uhlík 
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