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V Bratislave dňa 27.03.2019

VYHLÁSENIE k brífingu podpredsedníčky vlády SR a ministerky pôdohospodárstva
Gabriely Matečnej ohľadne verejného obstarávania pozemkových úprav
a pokračovania vykonávania pozemkových úprav na Slovensku.
Spoločné vyhlásenie stavovských a odborných organizácii združujúcich odborníkov na pozemkové úpravy v SR

Stavovské a odborné organizácie, združujúce odborníkov na pozemkové úpravy, vítame
najnovšie informácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
ohľadne potvrdenia správnosti procesu verejného obstarávania na pozemkové úpravy a následné
vyjadrenie, že je pripravené proces verejného obstarávania v 168-ich katastrálnych územiach
Slovenska dokončiť a predmetné projekty zadať na vypracovanie. Naštartuje tak realizáciu
projektov pozemkových úprav financovaných štátom po dlhých 10 rokoch nečinnosti.
Je to pozitívna správa pre všetkých užívateľov výhod pozemkových úprav, v prvom rade
vlastníkov rovnako aj farmárov, bez ohľadu či sú veľkí alebo malí, pre obce, samosprávne kraje
a pre celý štát. Pozemkové úpravy sú totiž jediným efektívnym nástrojom na riešenie
katastrofálnej rozdrobenosti slovenského pozemkového vlastníctva a kľúčovým nástrojom na
vyriešenie problémov slovenského poľnohospodárstva s tým spojené.
Zároveň zaznela aj informácia, že Ministerstvo pracuje na zásadnom dokumente ohľadne
systematického pokračovania vykonávania pozemkových úprav v nasledujúcich rokoch.
Považujeme to za rovnako prelomový okamih, pretože už roky voláme po pravidelnom zadávaní
a vykonávaní pozemkových úprav ako stálej položky štátneho rozpočtu s každoročným
financovaním a transparentným, dopredu schváleným, harmonogramom katastrálnych území
v ktorých sa budú vykonávať. V tejto súvislosti pripravujeme Konferenciu „Ako ďalej pozemkové
úpravy“, na 16.4.2019, kde odznejú podstatné informácie o tom ako budú pokračovať pozemkové
úpravy na Slovensku najbližších 30 rokov.
Odborné spoločnosti, geodetické firmy, ktoré projektujú a vykonávajú pozemkové úpravy,
v sumáre cca 600 odborníkov v 100 spoločnostiach, sú pripravené práce na projektoch
pozemkových úprav, či už aktuálnych alebo plánovaných, v dohodnutých termínoch
a v požadovanej kvalite vykonať.
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