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Technická správa 

„Financované z prostriedkov EPFRV 2014 – 2020“ 

 

1. Identifikačné údaje 

Názov projektu :  Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Nižný Hrabovec 

Číslo a názov etapy:  1.1b.2 Register pôvodného stavu 

Kraj:     Prešovský (7) 

Okres:     Vranov nad Topľou (713) 

Obec:    Nižný Hrabovec (528 901) 

Katastrálne územie:  Nižný Hrabovec (841 072) 

Správny orgán:   Okresný úrad Vranov nad Topľou, Pozemkový a lesný odbor 

Námestie slobody 5 

093 01 Vranov nad Topľou 

Označenie zmluvy o dielo: Zmluva o dielo číslo 261/2019/MPRVSR-430 zo dňa 21.11.2019 

Objednávateľ prác:   Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava – mestská časť Staré Mesto  

Zhotoviteľ prác:   Geodeticca, s.r.o. 

Floriánska 19, 040 01 Košice 

člen skupiny dodávateľov „PPÚ Východ 2018“ 

Zodpovedný projektant 
(expert č. 1):   Ing. Marek Berezňanin 

Autorizačne overil 
(expert č. 2):   Ing. Rudolf Stanek 

Spracoval:   Ing. Marián Podoben 

 

Zahájenie prác:    júl 2021 

Ukončenie prác:  september 2022 

  

http://www.geodeticca.sk/
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2. Všeobecné údaje 

Na základe zmluvy o dielo (ďalej len „ZoD“) s označením 261/2019/MPRVSR-430 na vypracovanie a 

vykonanie projektov pozemkových úprav v regióne východného Slovenska uzatvorenej medzi Ministerstvom 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) a Združením „PPÚ VÝCHOD 2018“ zastúpeným obchodnou 
spoločnosťou Progres CAD Engineering, s.r.o. ako hlavným členom združenia, uzatvorenej dňa 21.11.2019 medzi 

objednávateľom MPRV SR a zhotoviteľom GEODETICCA, s.r.o., Floriánska 19, 040 01 Košice, IČO: 36572161 – 

člen združenia č. 4 bude zhotoviteľom projektu pozemkových úprav (ďalej len „PPÚ“) v k.ú. Nižný Hrabovec 
obchodná spoločnosť GEODETICCA, s.r.o.  

Dielo je „Financované z prostriedkov EPFRV 2014 – 2020“.  

Geodetické a kartografické práce pre etapu spracovania PPÚ, položka 1.1b.2 Register pôvodného stavu 

(ďalej aj ako RPS) boli vykonané v mesiacoch júl 2021 až september 2022. Práce boli vykonané v súlade s 
platnými legislatívnymi a technickými predpismi, najmä však v zmysle zákona SNR č. 330/1991 Zb. o 

pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o 
pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o PÚ“), podľa Metodického návodu 
na vykonávanie geodetických činností  pre projekt pozemkových úprav, označenie MN 74.20.73.46.30, 
Bratislava, zo dňa 1.8.2008 (ďalej len „MN“) a v zmysle príloh Dočasného metodického návodu ÚGKK SR (číslo: 
PP/2021/001265-1) a MPRV SR (číslo: 7359/2021-3020, Z:2658/2021) - Vykonávanie geodetických činností pre 
projekt pozemkových úprav v rámci operátu obvodu v znení Dodatku č. 1 zo dňa 23.03.2021 (ďalej len „DMN“). 
Názov operátu podľa DMN a ZoD je rovnaký a to „Register pôvodného stavu“. Počet desatinných miest 
vybraných položiek údajového modelu projektu pozemkových úprav sa ustanovuje podľa Usmernenia Úradu 
geodézie, kartografie a katastra SR č. USM_UGKK SR_3/2012 zo dňa 14.05.2012 a Ministerstva 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 1856/2012-430 zo dňa 14.05.2012. 

Pozemkové úpravy (ďalej len „PÚ“) v katastrálnom území Nižný Hrabovec boli nariadené rozhodnutím 
Okresného úradu Vranov nad Topľou, Pozemkový a lesný odbor (ďalej len „správny orgán“ alebo „OÚ-VT-PLO“), 
číslo OU-VT-PLO-2020/010821-003, zo dňa 20. 10. 2020.  

3. Východiskové podklady 

Východiskovými podkladmi pre spracovanie tejto etapy diela boli: 
• aktuálne vybrané údaje súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností (SGI KN - VKM, VMUO) 

vo formáte VGI a údaje súboru popisných informácií katastra nehnuteľností (SPI KN - vrátane osobných 
údajov fyzických osôb) ako súbory  DBF a FPT pre k. ú. Nižný Hrabovec poskytnuté OÚ Vranov  

nad Topľou, katastrálnym odborom (ďalej aj ako „orgán katastra“), zbierka listín, 
• elaborát 1.1a.2 Určenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav (vrstva OBVODPPU – hranica 

obvodu projektu pozemkových úprav) 
• elaborát 1.1b.1 Aktualizácia bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek a mapa hodnoty pozemkov 

(grafické údaje mapy hodnoty pozemkov - vrstva HODNOTA) 

• verifikované tlačové zostavy elektronickým došetrením osôb v IS REGOB Ministerstva vnútra SR, 
Oddelenie správy registrov, Odbor registrov, matrík a hlásenia pobytu v Banskej Bystrici zo dňa 
14.07.2021, 

• údaje z OR SR (Obchodný register SR). 
 

http://www.geodeticca.sk/
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4. Účel a postup zostavenia RPS 

 Účelom zostavenia RPS je získať v obvode projektu pozemkových úprav prehľad o pozemkoch a 
vlastníckych (právnych) vzťahoch k nim, ako aj oboznámiť jednotlivých účastníkov projektu pozemkových úprav 
o stave, s ktorým vstupujú do PPÚ. Ide o písomný zoznam a grafické zobrazenie všetkých pozemkov alebo ich 
častí a stavieb v obvode projektu pozemkových úprav, s uvedením údajov o vlastníckych vzťahoch a iných 
vecných právach k týmto pozemkom v písomnom zozname, a s uvedením údajov o hodnote týchto pozemkov 
a trvalých porastov na nich. Základné štatistické údaje registra pôvodného stavu sú uvedené v prílohe č.1 tejto 
technickej správy. 

Vstupnými údajmi pre RPS boli údaje ISKN poskytnuté orgánom katastra dňa 09.06.2021, 09.11.2021 

a následne 08.03.2022. Do registra pôvodného stavu boli zapracované aktuálne údaje o vyžiadaných vlastníkoch 
z odboru registrov, matrík a hlásenia pobytu, oddelenie správy registrov, sekcia verejnej správy Ministerstva 
vnútra SR, centrálne pracovisko registra v Banskej Bystrici zo dňa 14.07.2021. 

Po zapracovaní prešetrených údajov a oprave chybných údajov evidovaných v katastrálnom operáte sa 
realizovala aktualizácia RPS na základe údajov SGI a SPI poskytnutých orgánom katastra ku dňu 08.03.2022. 

Pri spracovaní RPS v programe LandPro boli zistené nesúlady a chyby v KN (vrátane nesúladov výmer), 
ktoré orgán katastra na základe žiadosti priebežne odstraňoval. Pri zostavovaní RPS boli prešetrené ťarchy na 
nehnuteľnostiach v obvode PPÚ Nižný Hrabovec. 

Výpisy z registra pôvodného stavu budú doručované elektronickým spôsobom, v analógovej forme sa 
preto  nevyhotovujú (výpisy z registra pôvodného stavu pre jednotlivých účastníkov s TUC=0, 1, 2,9 a 10, výpisy z 
registra pôvodného stavu pre jednotlivých správcov, za pozemky zastupovaných vlastníkov (TUC=3, 4 a 8) a 
výpisy pre jednotlivých oprávnených z ťarchy). 

Výsledný elaborát návrhu RPS bol správnemu orgánu doručený dňa 31.03.2022 k začatiu preberacieho 
konania. Po jeho ukončení bol návrh RPS zverejnený v dňoch 11.05.2022 až 10.06.2022. Výpisy z RPS boli 
postupne doručované jednotlivým účastníkom konania, a to elektronicky prostredníctvom systému Fabasoft. 
Súčasne s výpismi bol účastníkom doručený aj Sprievodný list, Vysvetlenie k sprievodnému listu, Plnomocenstvo 

a Dotazník. Vyplnené dotazníky nám boli doručené, budú vyhodnotené a spracované v etape Zásad umiestnenia 
nových pozemkov (ZUNP). Viacero zásielok bolo vrátených správnemu orgánu s poznámkou, že vlastník zomrel 
alebo že je adresát neznámy. Na základe porady zhotoviteľov, správneho orgánu a zástupcov Sekcie 
pozemkových úprav MPRV SR bolo dohodnuté, že je potrebné došetriť domnelých dedičov po všetkých 
poručiteľoch a výpisy im opakovane doručiť. Toto vykonal správny orgán.  

Účastníci PPÚ v k. ú. Nižný Hrabovec mohli, podľa § 10 ods. 2 zákona podať proti údajom uvedeným v 
RPS písomné námietky s odôvodnením v lehote do 30 dní od ich zverejnenia alebo doručenia, a to na adresu 
Okresný úrad Vranov nad Topľou, pozemkový a lesný odbor, Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou.  

Proti výpisu z RPS boli Okresnému úradu Vranov nad Topľou, pozemkovému a lesnému odboru v zákonnom 
stanovenej lehote podaných 6 námietok. Námietky boli prerokované so Združením účastníkov pozemkových 
úprav Nižný Hrabovec na stretnutiach dňa 10.08.2022 a 13.9.2022 v Nižnom Hrabovci, z ktorých boli vyhotovené 

zápisnice, ktoré sú súčasťou tejto technickej správy spolu s jednotlivými doručenými námietkami. 

Námietky podané účastníkmi konania, o ktorých správny orgán rozhodol, že sú oprávnené, boli 
zapracované. Zmenené údaje účastníkov konania sme zapracovali do výsledných zostáv, predkladáme ich ako 

http://www.geodeticca.sk/
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súčasť tohto výsledného elaborátu RPS k vydaniu schválenia RPS. V grafickej (mapovej) časti RPS nedošlo k 
žiadnym zmenám.  

5. Záver 

Záverečnými výstupmi z tejto etapy projektu PÚ sú: 

V analógovej forme: 

• technická správa, s prílohou obsahujúcou základné štatistické údaje o registri pôvodného stavu, spolu so 

zápisnicami z prerokovania námietok k RPS 

• zoznam pozemkov pôvodného stavu s ich vlastníckymi vzťahmi (časť A – parcely pôvodného stavu,  
časť B – vlastníci, správcovia a zástupcovia vlastníkov), 

• zoznam tiarch, 

• súpis stavieb, 
• zoznam vlastníkov podľa typu účastníka, 

• mapa registra pôvodného stavu, vo vhodnej mierke. 
 

V elektronickej forme: 

• technická správa, s prílohou obsahujúcou základné štatistické údaje o registri pôvodného stavu, v súbore 
s názvom „841072_P1_RPS_VZR_TSPa.PDF“ (podľa DMN), 

• zoznam pozemkov pôvodného stavu s ich vlastníckymi vzťahmi, v súboroch s názvom 
„841072_P1_RPS_VZR_PAR.PDF“ a „841072_P1_RPS_VZR_VLA.PDF“ (podľa DMN), a v súboroch s 
názvami „NH841072_Rps_par.pdf“ a „NH841072_Rps_vla.pdf“ (podľa dodacích podmienok), 

• zoznam tiarch, v súbore s názvom „841072_P1_RPS_VZR_TAR.PDF“ (podľa DMN), a v súbore s názvom 
„NH841072_Ppu_tar.pdf“ (podľa dodacích podmienok), 

• súpis stavieb, v súbore s názvom „841072_P1_RPS_VZR_STA.PDF“ (podľa DMN), a v súbore s názvom 
„NH841072_Ppu_sta.pdf“ (podľa dodacích podmienok), 

• zoznam vlastníkov podľa typu účastníka, v súbore s názvom „841072_P1_RPS_VZR_ZUC.PDF“ (podľa 
DMN) a v súbore s názvom „NH841072_Rps_zuc.pdf“ (podľa dodacích podmienok), 

• mapa registra pôvodného stavu, v súbore s názvom „841072_P1_RPS_VZR_MRPS_01.PDF“ až 
„841072_P1_RPS_VZR_MRPS_04.PDF“ (podľa DMN), 

• zoznam pozemkov, ktoré sú označené nenulovým kódom osobitného režimu, v súbore s názvom 
„841072_P1_RPS_VZR_OSR.PDF“ (podľa DMN) a v súbore s názvom „NH841072_Rps_osr.pdf“ (podľa 
dodacích podmienok), 

• výpisy z registra pôvodného stavu pre jednotlivých účastníkov s TUC=0, 1, 2, 9 a 10, v súboroch s 
názvami „841072_P1_RPS_VZR_VZV_0001.PDF“ až „841072_P1_RPS_VZR_VZV_1298.PDF“ (s osobnými 
číslami v názve podľa DMN), a v súbore s názvom „NH841072_Rps_vzv.pdf“ (podľa dodacích 
podmienok), 

• výpisy z registra pôvodného stavu spolu pre účastníkov s TUC=3, 4, 5, 6, 7 a 8, v súbore s názvom 
„841072_P1_RPS_VZR_VNV.PDF“ (podľa DMN), a v súbore s názvom „HN841072_Rps_vnp.pdf“ (podľa 
dodacích podmienok), 

• výpisy z registra pôvodného stavu pre jednotlivých správcov, za pozemky zastupovaných vlastníkov 
(TUC=3, 4 a 8) v súboroch s názvami „841072_P1_RPS_VZR_VSP_0001.PDF“ až 
„841072_P1_RPS_VZR_VSP_1298.PDF“ (s osobnými číslami v názve podľa DMN), a v súbore s názvom 
„HN841072_Rps_vsp.pdf“ (podľa dodacích podmienok), 

http://www.geodeticca.sk/
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• výpisy pre jednotlivých oprávnených z ťarchy, v súboroch s názvami 
„841072_P1_RPS_VZR_VOT_0001.PDF“ až „841072_P1_RPS_VZR_VOT_1298.PDF“ (s osobnými číslami v 
názve podľa DMN), a v súbore s názvom „HN841072_Rps_vot.pdf“ (podľa dodacích podmienok), 

• údaje písomnej časti registra pôvodného stavu v textovom súbore vo formáte údajov na výmenu 
informácií (FUVI) s názvom „841072_P1_RPS_VZR_FUVI.TXT“ (podľa DMN) a v súbore FUVI s názvom 
„FV841072_2.txt“ (podľa MN a dodacích podmienok), 

• grafické údaje mapy registra pôvodného stavu v súbore s názvom „841072_P1_RPS_VZR_MRPS.VGI“ 
(podľa DMN) a v súbore vo výmennom formáte VGI s názvom „PS841072_2.vgi“ (podľa MN a dodacích 
podmienok), 

• mapa hodnoty pozemkov v súbore s názvom „MH841072_2.vgi“ (podľa MN a dodacích podmienok), 
• súbory SPI KN a SGI KN, na ktoré je vyhotovený register pôvodného stavu ku dňu 08.03.2022 

 

Výsledný elaborát, ktorý je po zverejnení a zapracovaní rozhodnutí o námietkach sme vyhotovili v jednom 

originály pre objednávateľa. 

6. Zoznam príloh 

Príloha č. 1 - Základné štatistické údaje registra pôvodného stavu 

 

V Košiciach, dňa 20.09.2022      Vypracoval: Ing. Marián Podoben 
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Príloha č.1 

Základné štatistické údaje registra pôvodného stavu 

Výmera obvodu PPÚ Nižný Hrabovec v ha 1005 

Počet parciel vstupujúcich do RPS 1907 

- z toho parcely C-KN (majetkovoprávne vysporiadané) 378 

- z toho parcely UO 1529 

Počet vlastníkov 1223 

- známych vlastníkov so známym pobytom (TVL=0,1,2) 654 

- ostatných vlastníkov 569 

- duplicitných vlastníkov 0 

Počet vlastníckych vzťahov 17173 

Počet parciel s jedným vlastníkom v 1/1 836 

Počet parciel v spoluvlastníctve 1071 

Priemerný počet spoluvlastníkov na parcelu v spoluvlastníctve 13,48 

Maximálny počet spoluvlastníkov na parcelu 127 

Priemerná výmera parcely [m2] 5266,00 

Priemerný počet spoluvlastníkov na 1 parcelu za obvod PPÚ 9,01 

Priemerný počet parciel na 1 vlastníka 14,04 

Priemerná výmera vlastníctva 1 vlastníka [m2] 8211,18 
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