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Vážený pán prvý štátny tajomník,
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky (AZZZ SR) dlhodobo
upozorňovala na nevyhnutnú potrebu usporiadania pozemkového vlastníctva. Na rokovaní
ekonomického krízového štábu a následne aj pánovi premiérovi sme prezentovali návrh
pozemkovej reformy, ktorý vzišiel z našej členskej základni. Dňa 5. októbra 2020 bol
ministrom financií predstavený materiál „Moderné a úspešné Slovensko - Národný
integrovaný reformný plán“, ku ktorému sme zaslali viaceré návrhy, podnety
a pripomienky. Privítali sme, že sa v Národnom reformnom pláne odzrkadlili potreby
usporiadania pozemkového vlastníctva o ktorých už niekoľko rokov hovoríme a bijeme na
poplach. V bode 11. (Kapitola Verejné inštitúcie a regulácia) sa dostali do programu opatrení
aj Strategické riešenie pozemkových úprav aj s presne stanovaným objemom finančných
prostriedkov, cieľmi, merateľnými ukazovateľmi. Veríme, že pri realizácii sa výrazným
spôsobom naštartuje racionálny a efektívny výkon vlastníckeho práva, zmení sa súčasný stav
v oblasti pozemkového vlastníctva, čím sa využije potenciál, ktorý je skrytý v pôde a krajine.
Na rokovaní ekonomického krízového štábu dňa 13.11.2020 bola jedným z bodov programu
aj informácia o tom, v akom štádiu je príprava Plánu obnovy SR. Súčasťou informácie však
nebola konkrétna informácia v akom stave a v akej podobe je v pláne obnovy aktuálne
zapracované strategické riešenie pozemkových úprav. Podľa poskytnutých informácií patrí
táto problematika do Vašej kompetencie.
Vážený pán prvý štátny tajomník, s ohľadom na vyššie uvedené ako aj s ohľadom na
skutočnosť, že potrebu usporiadania pozemkového vlastníctva považujeme za veľmi
dôležitú, dovoľujem si Vás požiadať o prijatie zástupcov AZZZ SR za účelom poskytnutia
uvedenej informácie a osobnej diskusie na danú tému. Keďže situáciu vnímame ako
závažnú, dovoľujeme si Vás požiadať o stanovenie termínu v čo najkratšom možnom čase
s tým, že sa v maximálnej možnej miere prispôsobíme Vašim časovým možnostiam.
Ďakujem za pochopenie a skorú odpoveď.
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