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            GEOMETRA, s.r.o., Námestie svätej Anny č.21, 911 01 Trenčín 
                                      IČO:  36 298 387  zapísaná v OR  OS v Trenčíne,  Odd. Sro,  Vl.č.10535/R             
                                                          Tel.: 0905 408 978, 0905 408 104,  e-mail: geometratrencin@gmail.com  
 
                                                                                                                                   PPÚ Častkovce 

TECHNICKÁ SPRÁVA 
      
 Na základe Rámcovej dohody na vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav v regióne 

západného Slovenska č. 112/2019/MPRVSR-430 uzavretej dňa 07.05.2019, zverejnenej v centrálnom 
registri zmlúv dňa 13.05.2019, s účinnosťou dňa 14.05.2019, medzi objednávateľom Ministerstvom 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a zhotoviteľom „Združenie spoločností PPU“, zastúpené obchodnou 
spoločnosťou Tekdan, spol. s r.o., vedúcim účastníkom združenia Björnsonova 3, 811 05 Bratislava a  
v zmysle Dodatku č. 1 k Rámcovej dohode č.112/2019/MPRVSR-430 na vypracovanie a vykonanie projektov 
pozemkových úprav v regióne západného Slovenska uzavretom dňa 09.03.2020, zverejnenom v centrálnom 
registri zmlúv dňa 11.03.2020, s účinnosťou dňa 12.03.2020 a Zmluvy o dielo PPÚ Častkovce č. 
338/2019/MPRVSR-430 uzavretej dňa 18.12.2019, zverejnenej v centrálnom registri zmlúv dňa 30.12.2019, 
s účinnosťou dňa 19.09.2020, od 1.novembra 2020 boli začaté práce na diele, nariadenom Rozhodnutím 
OU-NM-PLO-2020/011489-2 zo 6.10.2020 a Rozhodnutím č.OU-NM-PLO-2021/000911-015 z 19.2.2021, 
dátum autorizácie a vystavenia časovej pečiatky je 19.2.2021 a vytvorenie doložky 19.2.2021   podľa § 2 
ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového 
vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších 
predpisov ( ďalej len „zákon o pozemkových úpravách" ): „Projekt pozemkových úprav v k.ú. Častkovce“.  
Podľa zmluvy je dielo rozdelené do viacerých etáp a ucelených častí. 
 Plnenie zmluvy je zabezpečované v zmysle listu  Združenia spoločností PPU z 19.10.2020 – 
Informácie o spôsobe zabezpečenia plnenia Zmluvy o dielo na vypracovanie projektu PÚ v k.ú. Častkovce 
prostredníctvom spoločnosti: firmou GEOMETRA, s.r.o., IČO: 36 298 387 
Oprávnená projektantka a autorizovaná geodetka: Ing. Nataša Hermanová. 
 
 

 Dielo PPÚ bolo vyhotovené v súlade so všeobecne záväznými platnými právnymi 
predpismi, a to najmä: zákon SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách v pl.zn., Dočasný 
metodický návod (DMN) na vykonávanie geodetických činností pre PPÚ v znení dodatku č.1 
z 23.3.2021, zákon o geodézii a kartografii  215/1995 Z.z. v pl. zn. a Vyhláška 300/2009 Z.z.  
ktorou sa vykonáva zákon. Metodické štandardy projektovania PÚ z r.2009,  Metodické listy č. 
PPU 1/2021- Aktualizácia BPEJ a mapa hodnoty pozemkov, 2/2021 – RPS, 3/2021-MUSES,  
4/2021- VZFU a 5/2022 a  iné súvisiace právne predpisy. 

Etapa spracovania 
 
Fáza  1 -Úvodné podklady PPÚ, etapa : 
1a1 Zriaďovanie bodov podrobného polohového bodového poľa  
1a2 Určenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav  
1a3 Účelové mapovanie polohopisu a výškopisu pre projekt pozemkových úprav  
1b1 Aktualizácia BPEJ v obvode projektu a mapa hodnoty pozemkov 
1b2 Register pôvodného stavu  
1c1 Miestny územný systém ekologickej stability na účely pozemkových úprav 
1c2 Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových  
       úprav.                             
2a Zásady umiestnenia nových pozemkov  
                                      Elaborát odovzdaný na zverejnenie    

Špecifikácia územia 
 
Lokalita: k.ú. Častkovce, obec: Častkovce, okres: Nové Mesto nad Váhom, kraj: Trenčiansky 
Výmera kat. územia:   751,23 ha 
Výmera obvodu PPÚ: pred zmenou hranice obvodu 677 ha a po zmene : 656 ha 
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Rázovitá obec Častkovce leží 178m nad morom, pri juhovýchodnom úpätí Malých Karpát, na toku riečky 
Dudváh, ktorá prechádza naprieč, obcou a potoka Dubová, ktorého tok určuje severovýchodnú hranicu 
obce.  
V rámci administratívnoprávneho členenia územia republiky je obec Častkovce začlenená do okresu Nového 
Mesta nad Váhom v Trenčianskom kraji.  
Kataster obce Častkovce hraničí s týmito susediacimi katastrami:  
- na východe - s K.Ú. obce Pobedim - na severe - s K.Ú. obce Čachtice - na juhu - s K.Ú. obce Podolie - na 
západe - s K.Ú. obce Hrachovište. 
Okres Nové Mesto nad Váhom patrí do Považskej sídelnej rozvojovej osi celoštátneho významu. Obec 
Častkovce je vzdialená od okresného mesta Nové Mesto nad Váhom 8,6 km a od krajského mesta Trenčín 
32 km a 19 km od Piešťan. V susedstve ležiaca obec Čachtice predstavuje centrum lokálneho významu, 
ktoré zabezpečuje komplexné základné vybavenie pre obyvateľov bezprostredného okolia. 
V súčasnosti obec Častkovce má 1177 obyvateľov, ktorí sú zamestnaní aj v okolitých obciach, mestách 
alebo samostatne podnikajú. Významný potenciál intenzívneho a extenzívneho rozvoja obce je v areáli 
súkromných firiem. 

2. Význam a ciele Zásad umiestnenia nových pozemkov (ZUNP)  
 
Hlavným cieľom ZUNP v obvode PPU je stanoviť pravidlá pre umiestnenie nových 

pozemkov v súlade so všeobecnými zásadami funkčného usporiadania územia (ďalej len 
„VZFUU“), s požiadavkami účastníkov pozemkových úprav (ak nie sú v rozpore s VZFUU a so 
zákonom), s kritériami podľa § 11 zákona a s cieľom projektu PPU. ZUNP zohľadňuje špecifiká 
územia. ZUNP sú súpisom pravidiel na základe ktorých, a v súlade s ktorými budú navrhované a 
umiestňované nové pozemky v rozdeľovacom pláne vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho 
plánu, majú písomnú a grafickú časť. 

3. Podklady a spracovanie  ZUNP    
 
Práce na etape začali v marci2022.  
Podkladom pre spracovanie ZUNP sú výsledky predchádzajúcich etáp – mapovanie 

polohopisu, výškopisu, hranica obvodu pozemkových úprav, komisionálne stanovené skutočné 
druhy pozemkov a VZFUU 

Ostatné podklady sa čerpali z hromadného prerokovania s vlastníkmi na verejnom 
prerokovaní, zvolanom verejnou vyhláškou správnym orgánom,  s vlastníkmi (správcami a 
zástupcami vlastníkov) konaného dňa 10.mája  2022 na Obecnom úrade v Častkovciach, ďalej z 
individuálneho prerokovania s jednotlivými vlastníkmi a vyhotovením samostatných zápisníc z 
každého prerokovania v dňoch 19.,20.,23.,25.,30.,31. mája  2022 v Častkovciach a v dňoch 1. a  2. 
júna 2022 v Trenčíne  - pozri zápisnice a prezenčné listiny - zápisnice z prerokovania návrhov a 
požiadaviek vlastníkov podľa § 11 ods. 18 zákona o PÚ, ďalej  formou Dotazníkov doručených zo 
strany vlastníkov mailom, poštou, alebo osobne  na správny orgán, obec, alebo zástupcovi 
spracovateľa- pozri Dotazníky – všetko v súbore 808857_P1_ZUNP_VNZ_ZAPNP.PDF (s názvom 
podľa Prílohy č. 3 DMN), elaborátu,  

Na základe výsledkov prerokovaných pravidiel uvedených v § 11 odsekoch 2 a 3 zákona 
a podľa VZFUU a miestnych podmienok boli vypracované ZUNP. 

4. Prerokovanie a dohodnutie ZUNP s PZUPÚ 
  

 Návrh ZUNP bol predložený na predbežné – prípravné  prerokovanie združeniu účastníkov 
pozemkových úprav - na riadnom zasadnutí predstavenstva združenia účastníkov 
pozemkových úprav (PZUPU) na obci, na základe pozvánky správneho orgánu, konaného dňa 
8.8..2022 na Obecnom úrade v Častkovciach.  

Výsledky prerokovania boli zapracované do návrhu ZUNP. -pozri zápisnica z prerokovania 
návrhu zásad umiestnenia nových pozemkov s predstavenstvom združenia účastníkov 
pozemkových úprav podľa § 11 ods. 18 zákona o PÚ, v súbore 
808857_P1_ZUNP_VNZ_ZAPZU.PDF (s názvom podľa Prílohy č. 3 DMN),  

Poznámka : v zmysle zákona sa dohodnutie návrhu zásad umiestnenia nových pozemkov s 
predstavenstvom združenia účastníkov pozemkových úprav vykoná okresný úrad za prítomnosti zhotoviteľa 
projektu, až  na podklade právoplatne schválených všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v 
obvode pozemkových úprav.  
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Z dôvodu, že VZFUÚ boli zverejnené až 28.6.2022 - 28.6.2022 do 28.7.2022 + 15 dní možnosť 
podania námietok, prerokovanie námietok s PZUPU bolo až 8.8.2022 a následne  Rozhodnutie o schválení 
VZFU bolo zverejnené 15.8.2022 -30.8.2022, právoplatnosť nadobudli 16.9.2022. Na rozhodnutie 
o schválení VZFU nebolo podané žiadne odvolanie. Z toho dôvodu nebolo možné  k zmluvnému  termínu 
odovzdania etapy prerokovanie a dohodnutie ZUNP podľa § 11 ods.18 zákona  s PZUPU.  

 
Na podklade právoplatne schválených VZFU bolo pozvánkou zvolané zasadnutie PZUPÚ 

v zmysle § 11 ods. 18 zákona č. 330/1991 Zb na  prerokovanie a dohodnutie ZUNP s PZUPÚ na  
28.09.2022.  

 
5. Zverejnenie ZUNP    

 

Po prerokovaní a dohodnutí  ZUNP a odovzdaní etapy správny orgán v súlade s § 11 ods. 
23 zákona ZUNP zverejní na Obecnom úrade v Častkovciach po dobu 15 dní a doručí každému 
známemu vlastníkovi spolu s poučením. Zároveň sa návrh zverejní aj na úradnej tabuli OU-NM-
PLO, na webovom sídle správneho orgánu a na ústrednom portáli verejnej správy po dobu 15 dní 
 

6. Aktualizácia registra pôvodného stavu (ARPS)  
 
ARPS sa vykoná z dôvodu, aby údaje o vlastníkoch, s ktorými sa budú prerokovávať ich návrhy a 
požiadavky na určenie nových pozemkov, a ktorým sa bude návrh zásad umiestnenia nových 
pozemkov doručovať, boli v súlade s aktuálnym stavom evidovaným v katastri nehnuteľností 
a iných údajových zdrojov. Postup spracovania údajov : 7.7.2022 sme požiadali  PLO údaje  SPI 
SGI, ktoré boli doručené 11.7.2022. Údaje RPS sme aktualizovali pre aktuálnosť zoznamu 
vlastníkov pre doručenie ZUNP.   
29.4.2022 – nám bola vznesená telefonicky námietka zo strany VUC Tr. kraja k výpisu RPS. 
A následne dňa 29.4.2022 sme požiadali o usmernenie mailom od Ing. Kališa (resp. PLO). 
Nakoľko sem nedostali odpoveď, žiadosť na PLO sme zopakovali mailom dňa 2.8.2022. – 
neobdržali sme  odpoveď. Pre etapu ZUNP sme ako vlastníka uviedli TV2 Trenčiansky 
samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne. 
3.8.2022 – nám boli doručené námietky-listy RPS. Po prešetrení sme zistili, že sa nejedná 
o námietky. PLO na ne odpovedal listami. Pri vlastníkovi Jozef Dudík (1811) sme uviedli do 
poznámky domnelého dediča, pri vlastníkovi Jozef Kováčik (232) sme aktualizovali adresu. Pri 
týchto vlastníkoch sme uviedli do poznámky zdroj – PLO.   
Pri osobnom prerokovaní s vlastníkmi nám vlastníci predložili občianske preukazy, na základe 
ktorých sme aktualizovali ich osobné údaje a do poznámky k vlastníkovi sme uviedli zdroj – OP.  
Niektorí priniesli splnomocnenia, na základe ktorých sme do poznámky uviedli – SPL a domnelým 
dedičom sme do poznámky uviedli – DD. 
  
 
 
Kontrola podľa VKPU : 
Kontrolný protokol z 6.8.2022 a 16.8.2022 
Štatistiky (modré) 
06101: RPS-PAR - štatistika parciel (2 ks): RPS 2ks – hodnota počtu parciel sa zmenila z 109 
na 110, nakoľko pri aktualizácii sme zistili, že do konania vstúpila parc. CKN 1061/21 odčlenením 
z parc. CKN 1061/20. Výmera zostáva samozrejme nezmenená. 
02105: Sumárna výmera a hodnota podľa typu účastníka (7 ks): RPS 6ks – na základe údajov 
od PLO sme upravili typ účastníka pre vlastníkovi na TU6. Súčet celkovej výmery a hodnoty sa 
nezmenil - po prešetrení sa údaje pre ZUNP nemenia. 
Oznamy (zelené) 
Nemení sa 
Upozornenia ( žlté) 
06415b: RPS-VV - vlastník s rodným číslom/IČOm z LV je uvedený na parcele v RPS s 
väčším celkovým podielom (3 ks): v RPS 4ks – pri aktualizácii sme zistili, že prebehlo dedičské 
rozhodnutie - po prešetrení sa údaje pre ZUNP nemenia. 
06417: RPS-VV - nesúlad typu vlastníka a typu účastníka (32 ks): v RPS 0ks – na základe 
údajov od PLO sme upravili typ účastníka na TU6. 
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Kapitola 09 – ťarchy – zmenila sa početnosť, nakoľko pri aktualizácii sme zistili, že niekoľko tiarch 
bolo v katastri nehnuteľností zrušených a niekoľko zase pribudlo - po prešetrení sa údaje pre ZUNP 

nemenia. 
10101: STAVBY - zoznam stavieb v KN (UMP=extravilán) a vo FUVI (124 ks) – v RPS 123ks – 
do katastra nehnuteľností prebehol zápis jednej stavby, ktorá ale nie je predmetom PPÚ - po 
prešetrení sa údaje pre ZUNP nemenia. 
10101a: STAVBY - zoznam stavieb v KN (UMP=extravilán), ktoré nie sú vo FUVI (113 ks) – 
v RPS 112ks – do katastra nehnuteľností prebehol zápis jednej stavby, ktorá ale nie je predmetom 
PPÚ - po prešetrení sa údaje pre ZUNP nemenia. 
Chyby (červené)  
06418: RPS-VV - chybne uvedený správca (32 ks): v RPS 0ks - na základe údajov od PLO sme 
upravili typ účastníka na TU6, ale správcu má stále uvedeného. 

7. Dokumentácia - Výsledné ZUNP na zverejnenie    _VNZ_ 
 
V analógovej forme:  
Podľa Metodického listu č. PPÚ – 5/2022: 

1. technická správa s grafickou prílohou vo vhodnej mierke 1 : 8750  
2. zoznam  vlastníkov  podľa  typu  účastníka  (po  aktualizácii  registra  pôvodného  stavu)  

s obsahom podľa Prílohy č. 28 MN – na účely informovania verejnosti budú zverejňované  
údaje fyzických osôb (FO): meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia a trvalý  
pobyt účastníka (bez uvedenia rodného čísla), a právnických osôb (PO): názov, sídlo a 
identifikačné číslo, 

3. zápisnice  z  prerokovania  návrhov  a  požiadaviek  vlastníkov podľa § 11 ods. 18 zákona o 
PÚ, a Dotazníky 

4. zápisnica z prerokovania návrhu zásad umiestnenia nových pozemkov s predstavenstvom 
združenia účastníkov pozemkových úprav podľa § 11 ods. 18 zákona o PÚ, 

5. dve  vyhotovenia  vlastného  návrhu  zásad  umiestnenia  nových pozemkov (písomná 
a grafická  časť v čiernobielom vyhotovení a vo formáte A4),  na  zverejnenie  na  úradnej   
tabuli  okresného  úradu a na dočasnej úradnej tabuli okresného úradu v obci kde sa 
vykonávajú  pozemkové  úpravy, 

6. keďže návrh zásad umiestnenia nových pozemkov s grafickou prílohou vo vhodnej mierke 
(podľa dodacích podmienok ZoD) bude doručovaný známym vlastníkom elektronickým 
spôsobom,  v  analógovej  forme  sa  pre  týchto  vlastníkov nevyhotoví (písomná a grafická 
časť  návrhu  zásad  umiestnenia  nových  pozemkov  pre  doručovanie  známym vlastníkom 
– v  čiernobielom  vyhotovení  a  vo  formáte  A4) –  uvedie  sa  to  v  preberacom  protokole. 
 

V elektronickej forme:  
     1.    technická   správa    s   grafickou    prílohou    vo   vhodnej    mierke M 1: 8750     v    
súbore 

     808857_P1_ZUNP_VNZ_TSPa.PDF (s názvom podľa Prílohy č. 3 DMN),  
2.    zoznam  vlastníkov  podľa  typu  účastníka  (po  aktualizácii  registra  pôvodného  stavu),  

v súbore  808857_P1_ZUNP_VNZ_ZUC.PDF (s obsahom podľa Prílohy č. 28 MN a s 
názvom podľa Prílohy č. 3 DMN),  

3. zápisnice z prerokovania návrhov a požiadaviek vlastníkov podľa § 11 ods. 18 zákona o 
PÚ,   v súbore 808857_P1_ZUNP_VNZ_ZAPNP.PDF (s názvom podľa Prílohy č. 3 DMN),  

4. zápisnica z prerokovania návrhu zásad umiestnenia nových pozemkov s predstavenstvom 
združenia účastníkov pozemkových úprav podľa § 11 ods. 18 zákona o PÚ, v súbore 
808857_P1_ZUNP_VNZ_ZAPZU.PDF (s názvom podľa Prílohy č. 3 DMN),  

5. písomná časť návrhu zásad umiestnenia nových pozemkov pre doručovanie známym 
vlastníkom (v čiernobielom vyhotovení a vo formáte A4), v súbore 
808857_P1_ZUNP_VNZ_PCZU.PDF (s názvom podľa Prílohy č. 3 DMN),  

6. grafická časť návrhu zásad umiestnenia nových pozemkov pre doručovanie známym 
vlastníkom (v čiernobielom vyhotovení a vo formáte A4), v súbore 
808857_P1_ZUNP_VNZ_GCZU.PDF (s názvom podľa Prílohy č. 3 DMN),  

7. údaje  grafickej  časti  zásad  umiestnenia  nových  pozemkov  v súbore  
808857_P1_ZUNP_VNZ_GCZU.VGI (s názvom podľa Prílohy č. 3 a 14 DMN),  
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8. údaje  písomnej  časti  registra  pôvodného  stavu po aktualizácii v textovom súbore vo 
formáte  údajov na výmenu informácií (FUVI) s názvom 
808857_P1_ZUNP_VNZ_FUVI.TXT (podľa Prílohy č. 3 a 14 DMN),  

9. grafické   údaje   mapy   registra   pôvodného   stavu   po   aktualizácii   v   súbore   s   
názvom   

808857_P1_ZUNP_VNZ_MRPS.VGI  (podľa Prílohy č. 3 a 14 DMN), 
10.  súbory SPI KN a SGI KN, na ktoré je vyhotovená aktualizácia registra pôvodného stavu. 

 
 
CD   

7. Overenie elaborátu  
  

 Ucelenú časť PPÚ Častkovce „2a Zásady umiestnenia nových pozemkov“ - elaborát 
odovzdaný na zverejnenie, overila ako zodpovedná  projektantka oprávnená na 
projektovanie PÚ a aj ako autorizovaná geodetka Ing. Nataša Hermanová. Overenie sa 
nachádza na začiatku tohto elaborátu.  
  
  
  
Spracovali : Ing. Nataša Hermanová                V Trenčíne  16.8. 2022 

Filip Kukuča  
Zuzana Domonkošová  

            V Trenčíne  29.9. 2022 



obvod projektu pozemkových úprav

hranica katastrálneho územia

Projekčné bloky

Projekčné celky

Verejné zariadenia a opatrenia

Spoločné zariadenia a opatrenia

Druhy pozemkov
orná pôda

vinica

záhrada

ovocný sad

trvalý trávny porast

lesný pozemok

vodná plocha

zastavaná plocha a nádvorie

ostatná plocha

Legenda:

Autorizačne overené podľa § 7 zákona NR SR č. 215/1995  

Z. z. o geodézii a kartografii
S-JTSK (realizácia JTSK)

Bpv

A1

1/1

1:8750

Súradnicový systém

Výškový systém

Mierka

Formát

Číslo časti / počet častí

„Financované z prostriedkov EPFRV 2014-2020“

15.8.2022

Obec

Častkovce
Správny orgán

OÚ - NM - PLO
Názov projektu pozemkových úprav

Dňa: Meno a priezvisko:

15.8.2022

Trenčiansky
Katastrálne územie

Častkovce PPÚ Častkovce

Oprávnený projektant Autorizačne overil
Meno a priezvisko:

Ing. Nataša Hermanová

Okres

Nové Mesto nad Váhom

Ing. Nataša Hermanová

pečiatka a podpis pečiatka a podpis

Overené držiteľom oprávnenia na projektovanie 

pozemkových úprav podľa § 25a zákona č. 330/1991 Zb. 

Meno a priezvisko:

15.8.2022 Ing. Nataša Hermanová

Združenie spoločností PPU   

zastúpené obchodnou spoločnosťou                    

Tekdan, spol. s r.o.                         
Björnsonova 3                                   

811 01 Bratislava                                                    

IČO: 31 332 552

Vyhotovil
Dňa:

Zhotoviteľ Kraj

Názov etapy

2a. Zásady umiestnenia nových pozemkov

Názov grafickej časti

Grafická časť zásad umiestnenia nových pozemkov

Začiatok prác

03/2022

Koniec prác

08/2022

Dňa:


