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____________________________________________________________________________ 

 

v Bratislave, 10.01.2020 

 

Pozvánka na tlačovú konferenciu 

 

 

 Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky si dovoľuje 

pozvať zástupcov médií na tlačovú konferenciu Zamestnávateľského zväzu geodézie a 

kartografie (ZZGK, ktorá sa uskutoční v pondelok dňa 13. 1. 2020 o 10:00 hod. v  sídle 

AZZZ SR na Nevädzovej ulici č. 5, v zasadačke na 3.posch. 

 

Témou tlačovej konferencie bude reakcia odborníkov na pozemkové úpravy na 

Slovensku k návrhu prezidentky SR nepodpísať novelu zákona SNR č. 330/1991 Zb. 

o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, 

pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.  

Odborné a profesijné organizácie zastupujúce odborníkov na pozemkové úpravy 

v Slovenskej republike, Zamestnávateľský zväz geodézie a kartografie, Komora 

pozemkových úprav SR, Komora geodetov a kartografov a Slovenská spoločnosť 

geodetov a kartografov sa nestotožňujú s rozhodnutím pani prezidentky SR z 20. decembra 

2019, pričom vydali spoločné vyhlásenie stavovských a odborných organizácií združujúcich 

odborníkov na pozemkové úpravy SR. 

Pozemkové úpravy rezonovali v roku 2019 na Slovensku ako jedna z najhorúcejších 

tém, ktorým sa venovala vláda SR, mimovládne organizácie, médiá, poľnohospodári i vlastníci 

ako aj zástupcovia miest a obcí a naprieč celým politickým spektrom - koalícia aj opozícia. 

Stav, v akom sa evidencia pozemkového vlastníctva v SR nachádza, čím myslíme hlavne 

extrémnu rozdrobenosť pozemkového vlastníctva a neaktuálnosť katastrálnych máp, najmä v 

extraviláne, je možné riešiť len vykonaním pozemkových úprav v čo najskoršom možnom 

termíne. Bremeno neusporiadaného vlastníctva dnes bráni vlastníkom užívať ich zdedený 

majetok, sťažuje investície do hospodárstva, budovania infraštruktúry, ochranu životného 

prostredia a krajiny, či budovanie vodohospodárskych, protipovodňových, protieróznych 

a komunikačných opatrení, pričom na druhej strane vytvára priestor pre zneužívanie 

a špekulácie s pôdou.  

Prijatie novelizácie zákona je jedným z potrebných krokov, aby mohol byť do praxe 

uvedený dôležitý materiál „Návrh opatrení na urýchlené vykonanie pozemkových úprav na 

Slovensku“, ktorý vláda SR schválila uznesením č. 358/2019 zo dňa 21.8.2019. Uvedený 

materiál prináša, po dlhom čase nečinnosti, jasnú predstavu, akým spôsobom a za akých 

časových a finančných okolností možno k vykonaniu pozemkových úprav na celom území SR 

dospieť. 

  „Navrhovaná novela zákona mala ambíciu „riešiť pomerne pálčivé problémy 

aplikačnej praxe“. Boli sme prizvaní ku jej spolutvorbe a mali sme dobrý pocit, že naše 

požiadavky „riešiace problémy aplikačnej praxe“ boli vypočuté a zakomponované do zákona. 

Teda môžeme prehlásiť, že bol prijatý veľmi potrebný a dôležitý právny predpis za aktívnej 

účasti verejnosti,“ povedal predseda Komory pozemkových úprav SR Vladimír Uhlík. 
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Na tlačovej konferencie vystúpia: 

 

- Ing. Vladimír Uhlík, predseda predstavenstva - Za Komoru pozemkových úprav SR 

 

- Ing. Jozef Urban, Ing. Drahomír Halčín, podpredsedovia predstavenstva, - Za 

Komoru pozemkových úprav SR 

 

- Ing. Jozef Kožár, člen predstavenstva - Za Zamestnávateľský zväz geodetov 

a kartografov 

 

- Ing. Ján Hardoš, predseda predstavenstva, - Za Komoru geodetov a kartografov 

 

Na tlačovej konferencii bude prezentované podrobné stanovisko a zdôvodnenie Komory 

pozemkových úprav SR k nepodpísaniu novelizácie zákona SNR č. 330/1991 Zb.  

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami, 

 

S úctou 

 

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR) 

Ing. Miriam Filová 

Tlačová hovorkyňa 

Nevädzová 5 

821 01 Bratislava 

mob.: +421908 688 068 

e-mail: filova@azzz.sk 

 

    

 

 

Zamestnávateľský zväz geodézie a kartografie (ZZGK) 

Ing. Matej Vagač 

Generálny sekretár 

Pekná cesta 15,  831 52 Bratislava 

mobil: +421 905 345 291 

e-mail: sekretar@zzgk.sk  

www.zzgk.sk 
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