
OKRESNÝ URAĎ POPRAD
pozemkový a lesný odbor

Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad

Číslo: OU-PP-PL01 -2020/000527-029-ŠK v Poprade, dna 18.06.2020

VĚC
Projekt jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Spišská Sobota
- zverejnenie návrhu všeobecných zásad funkčného usporiadania územia

Okresný úřad Poprad, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „správný orgán") ako příslušný
orgán štátnej správy na úseku pozemkových úprav vzmysle zákona č. 180/2013 Z. z.
o organizaci! miestnej štátnej správy a o změně a doplnění niektorých zákonov a v zmysle
§ 5 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového
vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znění
neskorších predpisov (ďalej len „zákon")

zveřejňuje

v zmysle § 10 ods. 4 zákona návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia (ďalej len
„návrh VZFU") v obvode jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Spišská Sobota na
Mestskom úřade Poprad na 30 dní.

V rámci vyhotovenia úvodných podkladov projektu jednoduchých pozemkových úprav v k.ú.
Spišská Sobota zhotovitel' vypracoval podl'a § 9 ods. 10, 11 zákona návrh VZFU v rozsahu,
ktorý zodpovedá dóvodom začatia pozemkových úprav a potřebám ďalšieho konania
o pozemkových úpravách. Návrh VZFU předložil správný orgán podl'a § 9 ods. 12 na
prerokovanie združeniu účastníkov, obci a dotknutým orgánom štátnej správy a dotknutým
správcem veřejných zariadení, ktorí móžu byť pozeinkovými úpravami dotknutí. Návrh VZFU
bol prerokovaný dna 27. 05. 2020.

Vzmysle § 10 ods. 4 správný orgán zveřejní návrh VZFU na obvyklom mieste v obci
a doručí ho združeniu účastníkov. Do elaborátu návrhu VZFUje možné nahliadnuť na Mestskom
úřade Poprad v pracovných dňoch počas úradných hodin. Proti návrhu VZFU možno podať
námietky správnému orgánu v leháte 30 dní od jeho zverejnenia na obci.

Správný orgán v zmysle § 10 ods.5 oznámí všetkým dotknutým orgánom štátnej správy, že sa
prerokúvajú VZFU.

Námietky proti VZFU správný orgán v zmysle §10 ods. 6 prerokuje so združením účastníkov
a podPa výsledkov prerokovania rozhodne o schválení týchto zásad.
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Identifikačné údaje 

 

 

Názov diela:   PROJEKT JEDNODUCHÝCH POZEMKOVÝCH 

ÚPRAV Spišská Sobota - JPÚ 

 

Názov etapy:    Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia, časť C 

Návrh funkčného usporiadania  

    Technická správa 

 

Kraj :    Prešovský 

Okres :    Poprad (706) 

Obec :    Poprad (523381) 

Katastrálne územie :   Spišská Sobota (848221) 

 

Správny orgán :  Okresný úrad v Poprade, Pozemkový a lesný odbor 

 

Číslo zmluvy o dielo : 2013/09/01 

 

Objednávateľ prác :  Okresný úrad Poprad, pozemkový a lesný odbor 

    Partizánska 690/87 

    Poprad 

 

Dodávateľ :   GEO3 Trenčín s.r.o. 

    Gen.M.R.Štefánika 42/402 

    Trenčín 

 

Zodpovedný projektant : RNDr. Anton Julény 

Autorizačne overil :  Ing. Dušan Bloudek 

 

Projektové práce : 

Projektant :   RNDr. Anton Julény 

Spolupracovali :  Ing. Rastislav Dobranský 

 

Zahájenie prác :  05/2015 

Ukončenie prác :  05/2020 

 

Výmera kat. územia:  6092130 m2 

Výmera obvodu PPÚ:  41103 m2 
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Úvod 
 

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Spišská Sobota - JPÚ je spracovaný v zmysle 

Zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, 

pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách, v znení neskorších 

platných predpisov (ďalej zákon). 

 

Obsahom pozemkových úprav je racionálne priestorové usporiadanie pozemkového vlastníctva 

v určitom území, vykonávané vo verejnom záujme v súlade s požiadavkami a podmienkami ochrany 

životného prostredia a tvorby územného systému ekologickej stability, funkciami poľnohospodárskej 

krajiny a podpory rozvoja územia. V prípade spracovávaných jednoduchých pozemkových úprav, 

rozsah SZO a VZO má doplnkovú funkciu a neovplyvní výrazne životné prostredie, je ich hlavnou 

náplňou nové vyčlenenie a sprístupnenie pozemkov vlastníkov. 

 

Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav tvoria neoddeliteľnú 

časť projektu pozemkových úprav a sú spracované v zmysle § 9 ods. 10-13 hore uvedeného zákona. 

 

Podkladom na vypracovanie Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode 

pozemkových úprav sú okrem iného hlavne schválený Územný plán mesta Poprad. V súčasnej dobe 

sa spracovávajú podklady pre územné konanie v rozsahu obvodu pozemkových úprav pre cestnú sieť 

v obvode projektu a tento podklad bude použitý ako návrh VZFUÚ. Z tohto pohľadu VZFUÚ definuje 

hlavne spôsob určenia vlastníctva týchto objektov. 

 

Schválené Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav 

nahrádzajú na účely výstavby spoločných zariadení a opatrení rozhodnutie o umiestnení stavby, alebo 

rozhodnutie o využívaní územia vypracované v súlade so záväznou časťou ÚPD, rozhodnutie o odňatí 

poľnohospodárskej pôdy v zmysle § 10 ods. 7 hore uvedeného zákona.  

 

Na základe požiadaviek mesta Poprad bol pôvodný návrh prepracovaný, hlavne čo sa týka časti 

cestnej siete v hornej časti obvodu projektu. Na základe požiadaviek sa upravili šírkové pomery 

komunikácií a spôsob trasovania. 
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1 Prehľad použitých podkladov 
 

1.1 Mapové podklady: 

 

• Mapa pozemkového katastra  M 1 : 2880 

• Katastrálna mapa   M 1 : 2000 

 

1.2 Predchádzajúce etapy projektu:  

 

• Určenie hranice obvodu projektu 

• Účelové mapovanie polohopisu 

• Účelové mapovanie výškopisu 

• Mapa hodnoty pozemkov 

• Register pôvodného stavu 

• Územný plán mesta Poprad 

 

2 Priestorová a funkčná optimalizácia rozmiestnenia druhov pozemkov 

v krajine – nový stav 
 

2.1 Rozbor súčasného stavu a návrh koncepcie riešenia 

 

Poľnohospodárske využitie danej lokality prešlo dlhým vývojom. Do roku 1989 bolo riešené 

územie prispôsobované socialistickej poľnohospodárskej veľkovýrobe. V súčasnej dobe je aj 

naďalej časť územia využívaná na poľnohospodársku veľkovýrobu a v tesnej blízkosti zastavaného 

územia. 

 

Pre dané JPÚ Spišská Sobota - JPÚ, ktoré boli povolené z dôvodu aby sa odstránili prekážky na 

výkon vlastníckeho práva, pretože došlo k podstatným zmenám vo vlastníckych a užívacích 

pomeroch v obvode pozemkových úprav (§2 ods.1 písm. b) a tiež sa projekt vykonáva podľa § 8 

ods.1 zákona, pre iné účely ako je hospodárenie na pôde, je potrebné zvoliť takú koncepciu riešenia 

návrhu nového stavu, aby priestorové rozmiestnenie nových pozemkov rešpektovalo platný 

Územný plán mesta, v znení jeho zmien a doplnkov a aby sa rešpektovali požiadavky všetkých 

dotknutých subjektov a požiadavky účastníkov pozemkových úprav.  

 

Hranicu obvodu pozemkových úprav tvorí hranica katastrálneho územia Spišská Sobota (848221). 

Pozemky ohraničené touto hranicou boli predmetom registra obnovenej evidencie pozemkov 

v katastrálnom  území Spišská Sobota (848221), ktorý bol zapísaný do KN. Tvar obvodu PÚ je 

obdĺžnikový, orientovaný dlhšou stranou severovýchod-juhozápadným smerom. Severozápadná 

časť hranica obvodu pozemkových úprav je tvorená hranicou katastrálneho územia , ktorá sa 

pripája na aktuálne územie obvodu projektu pozemkových úprav dvoma ulicami. V strednej časti 

je oplotená časť tvorená parcelou č.2020/560 a časť parcely 2020/708 (majetko-právne 

nevysporiadané). Severovýchodnú časť hranice tvorí parcela č.2255/1 (vo vlastníctve mesta 

Poprad), juhovýchodná hranica nie je v teréne znateľná a je takmer rovnobežná so železničnou 

traťou. Juhozápadnú hranicu tvorí hranica novovytvorených pozemkov určených na IBV. 

Prístupnosť k pozemkom právneho stavu v obvode projektu je 90.78 %, ostatné pozemky sú 

neprístupné z komunikácií evidovaných v C-KN so spôsobom využitia pozemku ako komunikácie. 

 

Ďalším z dôvodov potreby vykonania pozemkových úprav v katastrálnom území Spišská Sobota 

(848221) je nevhodné priestorové usporiadanie pozemkov vlastníkov. Toto nevhodné priestorové 

usporiadanie pozemkov v spojitosti s neprístupnosťou pozemkov v rozsahu 9.22 % územia bráni 

vlastníkom v jednoduchom a efektívnom nakladaní s pozemkami. Neprístupnosť pozemkov bola 

zisťovaná vzájomným porovnávaním mapy určeného operátu a mapy katastra nehnuteľností, 
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pričom parcela určeného operátu má minimálne jedným bodom spojenie s parcelou katastra 

nehnuteľností evidovanou ako cesta, príp. poľnohospodárska komunikácia a miestna komunikácia. 

 

Podľa aktuálne platného a schváleného Územného plánu mesta Poprad sú v obvode projektu JPÚ, 

definované nasledovné funkčné využitia územia ako zmiešané územia bývania a občianskej 

vybavenosti. 

 

Návrh VZFUÚ projektu JPÚ aktuálne predpokladá a preberá funkčné využitie v zmysle Územného 

plánu mesta Poprad a návrh VZFUÚ teda nie je v rozpore so schválenou a platnou UPD. 

 

Súčasne však v zmysle pripravovaného zadania pre spracovanie Urbanistickej štúdie sa pre budúce 

využitie tejto lokality predpokladá zástavba rodinných domov. 

 

V rámci tejto koncepcie sú vytvorené nové celky, v súčasnej dobe využívané na poľnohospodársku 

produkciu, ktoré tvoria zároveň projekčné celky, do ktorých budú projektované nové parcely podľa 

budúceho spôsobu využívania územia, aby navrhnutý komplexný obslužný systém územia 

v spolupôsobení s nadväznými súvislosťami širších vzťahov zodpovedal očakávaným a 

požadovaným regulatívom v území, podľa spracovávanej Územnej štúdie v obvode JPÚ a širšieho 

okolia, kde je presne špecifikované využitie územia v jednotlivých častiach obvodu projektu. 

 

Výsledným riešením bude nový stav, kde v rámci projekčných celkov budú prístupné všetky 

pozemky vlastníkov, daná parcela bude mať jeden druh pozemku a podľa možností vlastníka vo 

výlučnom vlastníctve.  

 

2.2 Popis navrhnutých opatrení a zariadení odporúčacieho charakteru 

 

Veľmi významným faktorom optimálneho využitia pozemkov je uplatnenie navrhnutých 

organizačných a technických opatrení, ktoré spoločne vytvárajú podmienky pre následné efektívne 

využitie územia. Parametre navrhovaných spoločných a verejných zariadení a opatrení sú 

stanovené tak, aby spĺňali požiadavky technických noriem SR, aby sa následná zamýšľaná 

urbanizácia územia dala reálne, bez väčších administratívnych a organizačných komplikácii 

vykonať, čo je ďalší význam vykonania projektu pozemkových úprav v obvode. 

 

Komisiou odsúhlasené zmeny druhov pozemkov, sa zhodujú so súčasným využitým územia, čo je 

poľnohospodárska produkcia. V budúcnosti pri urbanizácii územia sa bude musieť zmeniť 

príslušný druh pozemku, aby sa zamýšľaná výstavba vôbec mohla v zmysle platných právnych 

noriem realizovať, pri dodržaní stavebného zákona, zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy a 

iných súvisiacich predpisov. 
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3 Komunikačné zariadenia a opatrenia – nový stav 
 

3.1 Rozbor súčasného stavu a návrh koncepcie riešenia 

 

Priamo v riešenom území sa nenachádzajú žiadne poľné spevnené ani nespevnené cesty. Na 

základe zhodnotenia dopravných pomerov vyplýva, že niektorí vlastníci pozemkov majú svoje 

parcely úplne neprístupné. Užívateľ pôdy a správcovia sietí v danej lokalite majú prístup do územia 

zabezpečený. 

 

Trasovanie novej cestnej siete z toho dôvodu bolo prepracované v súlade s platným UPD a šírky 

komunikácií budú v súlade s pripravovaným zadaním. Hlavné a vedľajšie komunikácie zabezpečia 

napojenie riešeného územia na okolité mestské časti. Ostatná cestná sieť je navrhnutá tak, aby 

vlastníci pozemkov mali zabezpečený prístup k navrhovanému umiestneniu pozemkov 

z prístupových komunikácii. 

 

3.2 Návrhy komunikačných zariadení 

 

Zverejnené VZFUÚ navrhovali komplexné pokrytie pre dopravný obslužný systém z úbytkového 

koeficientu všetkých účastníkov Projektu JPÚ. Úbytkový koeficient bol predpokladaný vo výške 

cca 15 % s tým, že jeho spresnenie a opätovné posúdenie bude vychádzať z konkrétnych dohôd 

s vlastníkmi a z konečného situovania cestnej siete, konkrétne pri tvorbe rozdeľovacieho plánu. 

Dôležitým faktom, ktorý zásadne ovplyvňuje výšku úbytkového koeficientu, v obvode Projektu 

JPÚ, je nedostatok výmery pozemkov vo vlastníctve štátu a obce. 

 

Komunikačné zariadenia a opatrenia sú najrozsiahlejšou časťou spoločných a verejných zariadení 

a opatrení, ku ktorým po realizácií projektu pozemkových úprav v zmysle zákona 

č. 330/1991 Zb.z. v znení neskorších predpisov, vlastníctvo nadobudne obec alebo ten kto 

prispieva na ich vyrovnanie v zmysle zákona. 

 

Po spresnení požiadaviek predstavenstva a mesta Poprad sa upravili komunikácie tak, aby hlavná 

komunikácia mala šírku 6.0 metra a chodníky 1.5 metra a pás široký 1 meter určený na inžinierske 

siete. Dĺžka hlavnej komunikácie, objekt č.3001 je približne 161 metrov a oproti umiestneniu 

u územnom pláne je posunutá vo východnej časti asi o 10 metrov nižšie, lebo pôvodné umiestnenie 

by znehodnotilo časť územia, teda by sa tam nedali vytvoriť stavebné pozemky.  

 

Ostatné komunikácie sú navrhované len s jednostranným chodníkom, pásy o šírke 1 meter sú na 

oboch stranách. Cestné objekty č. 3002, 3007 a 3008 sú navrhované ako obojsmerné komunikácie 

(šírka cesty 5.5 metra), objekty č. 3003, 3004 a 3006 sú navrhované ako jednosmerné komunikácie, 

s krátkymi komunikáciami 3009 a 3010, ktoré slúžia na prístup k pozemkom. Objekty križovatiek 

sú objekty č. 4001, 4002, 4004, 4005 a 4006. Projekčné bloky budú číslované číslami 1 až 6.  

 

 

Na základe rozhodnutia predstavenstva budú všetky spoločné a verejné zariadenia a opatrenia 

definované ako verejné zariadenia a opatrenia a ich vlastníctvo bude vedené na právnickú osobu 

Združenie účastníkov pozemkových úprav JPÚ Spišská Sobota - JPÚ tak, aby v mene združenia 

konalo predstavenstva Združenia.  

 

3.2.1 Verejné zariadenia a opatrenia - komunikačné zariadenia 

 

Verejné zariadenia a opatrenia (ďalej VZO) sú podľa §12 ods.3 zariadenia a opatrenia, ktoré slúžia 

obyvateľom obce riešeného územia. Za VZO je možné považovať aj tie spoločné zariadenia 

a opatrenia (ďalej SZO) v zmysle §11 ods.19, na ktoré prispel jeden vlastník a prejdú mu do 
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vlastníctva. V tomto zmysle sa pre zodpovedajúcu výmeru príspevku žiadateľa určia parcely, kde 

bude výlučným vlastníkom investor. 

 

Návrh kostry komunikačných opatrení pre JPÚ Spišská Sobota - JPÚ  je v mape a parametre 

jednotlivých pozemkov určených na vybudovanie ciest sú uvedené v tab. 3.4.1. 

 

VZO komunikačné majú slúžiť ako prístupové komunikácie k navrhovanému umiestneniu 

pozemkov účastníkov JPÚ. Prístupové komunikácie sú navrhnuté ako nové cesty, v technických 

parametroch ako prístupové cesty so šírkou 7 metrov, 2.75 metra alebo 5.5 metra s chodníkom 

1.5 metra a pásom na oboch stranách o šírke 1 meter.  

 

Na VZO prispejú všetci účastníci v obvode projektu a to v zmysle § 11 ods.7 a  podľa § 12 ods. 8, 

pričom by prešli v zmysle § 11 ods. 19 spolu do vlastníctva obce za náhradu, čo sa považuje vecné 

plnenie v forme správy a údržby VZO. 

 

Návrh kostry komunikačných opatrení pre JPÚ je v mape a parametre jednotlivých pozemkov 

určených na vybudovanie ciest sú uvedené v tab. 3.4.2. 

 

3.2.2 Spoločné zariadenia a opatrenia - komunikačné zariadenia 

 

Spoločné zariadenia a opatrenia sú podľa §12 ods.3 zariadenia a opatrenia, ktoré slúžia vlastníkom 

pozemkov riešeného územia.  

 

3.3 Súvislosti so susednými katastrálnymi územiami 

 

Komunikáciou s označením tvorenú objektom 3001, je podľa UPD plánovaným predĺžením 

Vodárenskej ulice a bude nadväzovať na Velickú cestu. Cesta z objektov 3008, 3007 a 3002 je 

predĺženie Jahodnej ulice a napojenie na komunikáciu 3001. Objekty 3003, 3004, 3006 a 3007 

vytvára systém okruhu komunikácií v obvode projektu. 

 

3.4 Bilancie 

 

Sumárna bilancia spoločných komunikačných zariadení a opatrení v obvode projektu 
označenie cesty kategória, 

časti 

objektu 

šírka 

cesty 

dĺžka  rýchlosť plocha (m²) 

bez zmeny novo 

navrhnutá 

rekonštrukcia 

Spolu       

Spolu v obvode projektu       

Tabuľka 3.4.1 

Sumárna bilancia verejných komunikačných zariadení a opatrení v obvode projektu 
označenie cesty kategória, 

časti 

objektu 

šírka 

cesty 

dĺžka rýchlosť plocha (m²) 

bez zmeny novo 

navrhnutá 

rekonštrukcia 

3001 C-3001 (3001)  0.00  0 0    0    157    0 

3001 C-3001 (3001)  0.00  0 0    0    46    0 

3001 C-3001 (3001)  0.00  0 0    0    161    0 

3001 C-3001 (3001)  0.00  0 0    0    30    0 

3001 C-3001 (3001)  0.00  0 0    0    105    0 

3001 3001 (3001)  550.00  164 50    0    883    0 

3002 C-3002 (3002)  0.00  0 0    0    83    0 

3002 C-3002 (3002)  0.00  0 0    0    83    0 

3002 C-3002 (3002)  0.00  0 0    0    55    0 

3002 C-3002 (3002)  0.00  0 0    0    56    0 

3002 3002 (3002)  550.00  56 50    0    306    0 
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3003 C-3003 (3003)  0.00  0 0    0    85    0 

3003 C-3003 (3003)  0.00  0 0    0    85    0 

3003 C-3003 (3003)  0.00  0 0    0    127    0 

3003 3003 (3003)  275.00  85 40    0    235    0 

3004 C-3004 (3004)  0.00  0 0    0    101    0 

3004 C-3004 (3004)  0.00  0 0    0    68    0 

3004 C-3004 (3004)  0.00  0 0    0    67    0 

3004 3004 (3004)  275.00  67 40    0    184    0 

3006 C-3006 (3006)  0.00  0 0    0    62    0 

3006 C-3006 (3006)  0.00  0 0    0    93    0 

3006 C-3006 (3006)  0.00  0 0    0    63    0 

3006 3006 (3006)  275.00  62 40    0    171    0 

3007 C-3007 (3007)  0.00  0 0    0    101    0 

3007 C-3007 (3007)  0.00  0 0    0    67    0 

3007 C-3007 (3007)  0.00  0 0    0    67    0 

3007 3007 (3007)  550.00  67 50    0    369    0 

3008 C-3008 (3008)  0.00  0 0    0    37    0 

3008 C-3008 (3008)  0.00  0 0    0    13    0 

3008 C-3008 (3008)  0.00  0 0    0    29    0 

3008 C-3008 (3008)  0.00  0 0    0    13    0 

3008 3008 (3008)  550.00  27 50    0    147    0 

3009 C-3009 (3009)  0.00  0 0    0    55    0 

3009 C-3009 (3009)  0.00  0 0    0    65    0 

3009 3009 (3009)  275.00  22 40    0    58    0 

3012 C-3012 (3012)  0.00  0 0    0    4    0 

3012 C-3012 (3012)  0.00  0 0    0    6    0 

3012 3012 (3012)  275.00  4 40    0    12    0 

4001 K-4001 (4001)  0.00  0 0    0    27    0 

4001 K-4001 (4001)  0.00  0 0    0    15    0 

4001 K-4001 (4001)  0.00  0 0    0    19    0 

4001 K-4001 (4001)  0.00  0 0    0    31    0 

4001 4001 (4001)  550.00  14 50    0    139    0 

4002 K-4002 (4002)  0.00  0 0    0    34    0 

4002 K-4002 (4002)  0.00  0 0    0    22    0 

4002 K-4002 (4002)  0.00  0 0    0    16    0 

4002 K-4002 (4002)  0.00  0 0    0    13    0 

4002 K-4002 (4002)  0.00  0 0    0    23    0 

4002 4002 (4002)  550.00  36 50    0    189    0 

4004 K-4004 (4004)  0.00  0 0    0    16    0 

4004 K-4004 (4004)  0.00  0 0    0    33    0 

4004 K-4004 (4004)  0.00  0 0    0    22    0 

4004 K-4004 (4004)  0.00  0 0    0    17    0 

4004 K-4004 (4004)  0.00  0 0    0    12    0 

4004 4004 (4004)  550.00  36 50    0    190    0 

4005 K-4005 (4005)  0.00  0 0    0    17    0 

4005 K-4005 (4005)  0.00  0 0    0    14    0 

4005 K-4005 (4005)  0.00  0 0    0    12    0 

4005 K-4005 (4005)  0.00  0 0    0    9    0 

4005 K-4005/1 

(4005) 

 0.00  0 0    0    20    0 

4005 K-4005/2 

(4005) 

 275.00  6 40    0    28    0 

4005 4005 (4005)  275.00  17 40    0    42    0 

4006 K-4006/1 

(4006) 

 0.00  0 0    0    14    0 

4006 K-4006 (4006)  0.00  0 0    0    21    0 

4006 K-4006 (4006)  0.00  0 0    0    7    0 

4006 K-4006 (4006)  0.00  0 0    0    14    0 

4006 K-4006 (4006)  0.00  0 0    0    12    0 

4006 K-4006/2  275.00  5 40    0    27    0 
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(4006) 

4006 4006 (4006)  275.00  17 40    0    42    0 

Spolu       0    5445    0 

Spolu v obvode projektu   685     5445   

Tabuľka 3.4.2 

 

 
Schematické zobrazenie VZFÚ
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4 Vodohospodárske zariadenia a opatrenia – nový stav 
 

4.1.Rozbor súčasného stavu a návrh koncepcie riešenia 

 

V riešených JPÚ sa nenachádzajú žiadne vodárenské zariadenia a opatrenia. 

 

4.2.Návrh vodohospodárskych zariadení 

4.2.1. Spoločné zariadenia a opatrenia - Návrh vodohospodárskych zariadení 

4.2.2. Verejné zariadenia a opatrenia - Návrh vodohospodárskych zariadení 

 

4.3 Súvislosti so susednými katastrálnymi územiami 

 

4.4 Bilancie 

Sumárna bilancia spoločných vodohospodárskych zariadení a opatrení v obvode projektu 
označenie 

vodohospodárskeho  

zariadenia 

a opatrenia 

kategória, časti 

objektu 

dĺžka 

(m) 

plocha (m²) 

bez zmeny novo navrhnutá rekonštrukcia 

 2005    0  0.00  92.58  0.00 

 2006    0  0.00  35.31  0.00 

 2007    0  0.00  82.00  0.00 

 2008    0  0.00  0.98  0.00 

 2009    0  0.00  183.29  0.00 

Spolu   0.00  394.16  0.00 

Spolu v obvode projektu   394.16   

Tabuľka 4.4.1 

Sumárna bilancia verejných vodohospodárskych zariadení a opatrení v obvode projektu 
označenie 

vodohospodárskeho  

zariadenia 

a opatrenia 

kategória, časti 

objektu 

dĺžka 

(m) 

plocha (m²) 

bez zmeny novo navrhnutá rekonštrukcia 

Spolu     

Spolu v obvode projektu     

Tabuľka 4.4.2 
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5 Ekologické zariadenia a opatrenia – nový stav 
 

5.1 Rozbor súčasného stavu a návrh koncepcie riešenia 

 

V riešených JPÚ sa nenachádzajú žiadne ekologické zariadenia a opatrenia. 

 

5.2 Návrh ekologických zariadení 

5.2.1. Spoločné zariadenia a opatrenia - Návrh ekologických zariadení 

5.2.2. Verejné zariadenia a opatrenia - Návrh ekologických zariadení 

 

5.3 Súvislosti so susednými katastrálnymi územiami 

 

5.4 Bilancie 

 

Sumárna bilancia spoločných ekologických zariadení a opatrení v obvode projektu 
označenie 

ekologického  

zariadenia 

a opatrenia 

kategória, 

časti objektu 

dĺžka 

(m) 

plocha (m²) Poznámka 

(označenie v 

rámci PEO) 
bez zmeny novo 

navrhnutá 

rekonštr

ukcia 

Spolu      

Spolu v obvode projektu      

Tabuľka 5.4.1 

Sumárna bilancia verejných ekologických zariadení a opatrení v obvode projektu 
označenie 

ekologického  

zariadenia 

a opatrenia 

kategória, 

časti objektu 

dĺžka 

(m) 

plocha (m²) Poznámka 

(označenie v 

rámci PEO) 
bez zmeny novo 

navrhnutá 

rekonštr

ukcia 

Spolu      

Spolu v obvode projektu      

Tabuľka 5.4.2 



12 
 

6 Ostatné zariadenia a opatrenia – nový stav 
 

6.1 Rozbor súčasného stavu a návrh koncepcie riešenia 

 

V riešených JPÚ nachádzajú dva objekty, ktoré sa nedajú nijako využiť, budú určené ako verejné  

zariadenia a opatrenia. Tieto objekty sa určia ako verejné zariadenia a opatrenia a budú kryté 

z príspevkov vlastníkov. 

 

6.2 Ostatné zariadenia 

6.2.1. Spoločné zariadenia a opatrenia - Návrh ostatných zariadení 

6.2.2. Verejné zariadenia a opatrenia - Návrh ostatných zariadení 

 

6.3 Súvislosti so susednými katastrálnymi územiami 

 

6.4 Bilancie 

 

Sumárna bilancia spoločných ostatných zariadení a opatrení v obvode projektu  
označenie ostatného zariadenia a 

opatrenia 

dĺžka plocha (m²) 

bez zmeny novo navrhnutá rekonštrukcia 

Spolu     

Spolu v obvode projektu     

Tabuľka 6.4.1 

Sumárna bilancia verejných ostatných zariadení a opatrení v obvode projektu  
označenie ostatného zariadenia a 

opatrenia 

dĺžka plocha (m²) 

bez zmeny novo navrhnutá rekonštrukcia 

 2001 0.00    0    7    0 

 2002 0.00    0    130    0 

Spolu     0    137    0 

Spolu v obvode projektu     137   

Tabuľka 6.4.2 
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7 Bilancie a výpočet príspevku na spoločné zariadenia a opatrenia a verejné 

zariadenia a opatrenia 
 

7.1 Bilancia výmery druhov pozemkov v obvode projektu 

 

Bilancia zmien druhov pozemkov podľa účelového mapovania polohopisu (SVPPU) a návrhu 

nového funkčného usporiadania územia (NFUU) 
druh pozemku komisionálne odsúhlasený 

stav po účelovom mapovaní 

polohopisu 

stav po návrhu nového 

funkčného usporiadania 

územia 

rozdiel výmer 

              m² %              m² %              m² % 

orná pôda 41103 100.00 35101 85.38 6002 14.62 

poľnohospodárska 

pôda spolu 

41103 100.00 35101 85.38 6002 14.62 

vodná plocha       

zastavaná plocha a 

nádvoria 

  5786 14.07 -5786 -14.07 

ostatná plocha   225 0.55 -225 -0.55 

nepoľnohospodárska 

pôda spolu 

  6011 14.62 -6011 -14.62 

celková výmera 

pôdy 

41103 100 41103 100   

       

Výmera katastrálneho územia 6092130 

Výmera obvodu projektu 41103 

Výmera pozemkov vyňatých z obvodu projektu  

Tabuľka 7.1.1 

 

7.2 Potreba pozemkov pre SZO a VZO 

 

7.2.1 Komunikačné zariadenia a opatrenia 

 

Bilancie komunikačných zariadení a opatrení v obvode projektu 
označenie komunikačného zariadenia a 

opatrenia 

plocha (m²) 

bez zmeny novo navrhnutá rekonštrukcia 

3001/VZO    0    1381    0 

3002/VZO    0    583    0 

3003/VZO    0    532    0 

3004/VZO    0    420    0 

3006/VZO    0    389    0 

3007/VZO    0    605    0 

3008/VZO    0    239    0 

3009/VZO    0    178    0 

3012/VZO    0    22    0 

4001/VZO    0    231    0 

4002/VZO    0    297    0 

4004/VZO    0    290    0 

4005/VZO    0    140    0 

4006/VZO    0    136    0 

Spolu    0    5445    0 

Spolu v obvode projektu    5445   

Tabuľka 7.2.1.1 
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7.2.2 Vodohospodárske zariadenia a opatrenia 

 

Bilancie vodohospodárskych zariadení a opatrení v obvode projektu 
označenie vodohospodárskeho zariadenia 

a opatrenia 

plocha (m²) 

bez zmeny novo navrhnutá rekonštrukcia 

2005/SZO    0    93    0 

2006/SZO    0    35    0 

2007/SZO    0    82    0 

2008/SZO    0    1    0 

2009/SZO    0    183    0 

Spolu    0    394    0 

Spolu v obvode projektu    394   

Tabuľka 7.2.2.1 

 

7.2.3 Prehľad potreby výmery pre spoločné zariadenia a opatrenia 

 

SZO a VZO komunikačného charakteru 5445 m² 

SZO a VZO ostatné 531 m² 

Predbežný záber pre spoločné zariadenia a opatrenia 5976 m² 
Tabuľka 7.2.3.1 

 

V riešenom území zaberajú Spoločné zariadenia a opatrenia a Verejné zariadenia a opatrenia 

existujúce a navrhované plochu o výmere 5976 m
2
. 
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7.3 Zostavenie záverečnej bilancie a stanovenie percenta príspevku vlastníkov na SZO a VZO 

 

Prehľad vlastníctva podľa aktualizovaného pôvodného stavu 
kód 

krytia 

 vlastník alebo správca výmera (m²)  

 

výmera (m²) 

§11, ods.7 

výmera (m²) 

§12, ods.8 

1  Pôvodné neknihované 

pozemky vo vlastníctve 

SR v správe SPF 

   

2  Pôvodné neknihované 

pozemky vo vlastníctve 

SR v správe LSR 

   

3  Pôvodné neknihované 

pozemky vo vlastníctve 

obcí 

   

4 A Slovenský pozemkový 

fond 

   

B Správca lesného 

majetku vo vlastníctve 

štátu 

   

C Slovenský 

vodohospodársky 

podnik 

   

D Železnice SR    

E Slovenská správa ciest    

F Diaľničná spoločnosť    

 Štát spolu    

5  obec, mesto, VÚC    

6  Investor 8943  1342 

7  Ostatní vlastníci 32160  4824 

spolu   41103  6165 

Tabuľka 7.3.1 

Výmera, ktorou sa kryjú potreby spoločných zariadení a opatrení sa určí podľa §11, ods. 7) ak je 

potrebné pre spoločné zariadenia a opatrenia vyčleniť nevyhnutnú výmeru poľnohospodárskej 

pôdy, lesných pozemkov alebo inej pôdy, použijú sa najprv pozemky vo vlastníctve štátu a potom 

pozemky obce. Ak nie je dostatok výmery pozemkov vo vlastníctve štátu a obce v uvedenom poradí, 

postupuje sa podľa § 12 ods. 8. Ak sú pozemkové úpravy povolené, štát a obec prispievajú 

v rozsahu neknihovaných pozemkov a následne sa postupuje podľa § 12 ods. 8),  

 

Podľa §12, ods. 8) potrebu pozemkov na spoločné zariadenia a opatrenia znášajú všetci účastníci 

okrem vlastníkov, ktorí súhlasili s vyrovnaním v peniazoch, a to podľa pomeru ich nárokov na 

vyrovnanie k výmere všetkých pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav (§ 11 ods. 3). 

Obdobne sa postupuje pri prírastku alebo úbytku výmery pozemkov v dôsledku nového merania, 

pričom povinnosť podľa prvej vety sa vzťahuje aj na vlastníkov, ktorí súhlasili s vyrovnaním 

v peniazoch. Pozemky určené na spoločné zariadenia a opatrenia z dôvodu uvedeného v § 2 ods. 1 

písm. g) poskytuje štát. Pozemky určené na verejné zariadenia a opatrenia poskytuje ten, komu 

prejdú do vlastníctva alebo správy nové pozemky určené na verejné zariadenia a opatrenia. 

 

V prípade jednoduchých pozemkových úprav nie je možné definovať komunikácie ako spoločné 

zariadenia a opatrenia a preto sa ich vlastníctvo z praktických dôvodov prevedie na Združenie 

účastníkov pozemkových úprav a následne po ukončení projektu na mesto Poprad. Súhlas 

vlastníkov s takýmto riešením sa bude riešiť v Zásadách pre umiestnenie nových pozemkov. 
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Tabuľka krytia výmery SZO,VZO a stavieb vo vlastníctve štátu, obce a VÚC 
Zariadenia a 

opatrenia 

potrebná 

výmera 

(m²) 

kód krytia (m²) spolu 

§11, ods 

7 

spolu 

§12, ods. 

8 

rozdiel 

  1     

      

2     

      

3     

      

4     

      

5     

      

6      

     

7      

     

   

§11, ods.7            

§12, ods.8       1342 4824  6165  

SZO  

komunikačné        4824    

vodohospodár

ske 

394        394   

protierózne            

ekologické            

ostatné            

SZO spolu 394        394   

VZO  

komunikačné 5445         5445  

vodohospodár

ske 

           

ekologické            

protierózne            

ostatné 137         137  

VZO spolu 5581         5581  

rozdiel 

písomnej a 

grafickej 

výmery podľa 

KN 

-2         -2  

Celkom 5976       4824 394 5976  

Celková 

výmera krytia 

nárokov na 

SZO a VZO 

         41101  

Rozdiel alebo 

prebytok 

krytia SZO 

a VZO 

        5976 5976  

  

Percentuálny 

príspevok 

vlastníkov na 

SZO a VZO 

         5975.61  

Tabuľka 7.3.2 

Vysvetlenie k tabuľkám: 

 

Výmera upravovaného územia JPÚ je 41103 m2. Na základe tabuľky „Prehľad vlastníctva podľa 

aktualizovaného RPS“  (tab.8.3.1) je k dispozícii výmera krytia 0 m2 podľa jednotlivých vlastníkov 

a správcov uvedených v tabuľke. Podľa tabuľky „Krytie výmery SZO, VZO a zohľadnenia 

rozdielu medzi písomnou a grafickou výmerou katastra” (tab.6.3.2) je v stĺpci potrebná výmera 

(m2) celkom vysporiadať 5976 m2 plochy. 

 

Celková výmera objektov, ktoré zodpovedajú spoločným opatreniam, teda objektom, ktoré slúžia 

všetkým vlastníkom a prejdú po ukončení projektu a realizácie opatrení (ciest) do vlastníctva a 

správy obce je 5976 m2, čo predstavuje 14.54 % výmery obvodu projektu. Vzhľadom na to, že v 

obvode projektu obec alebo štát nemá žiadnu výmeru, tak na túto výmeru sa skladajú všetci 

vlastníci rovným dielom. Vzhľadom na to, že investor prvé zmluvy s vlastníkmi uzavrel ešte pred 
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začiatkom spracovania projektu s výškou príspevku 15.00 %, tak navrhujeme príspevok na tejto 

úrovni zachovať, pričom rozdiel bude využitý na nepredvídané potreby pri realizácii komunikácií. 

 

 
 

 

8 Predbežný stupeň naliehavosti výstavby SZO a VZO 
 

V danom konaní „Spišská Sobota - JPÚ“, nie je nutné a ani účelné zaoberať sa otázkou 

naliehavosti, ako skôr otázkou predpokladanej, resp. možného postupného budovania jednotlivých 

okruhov ciest, sietí a pod., pričom výstavba navrhnutých SZO a VZO bude nevyhnutne prebiehať 

podľa konkrétnych možností a dohôd developera a príslušných skupín vlastníkov, po naplnení 

ostatných podmienok stavebného zákona, pri riadnom zabezpečení k tomu potrebných územných 

konaní a následných povolení. 

 

9 Určenie vlastníctva spoločných opatrení a zariadení 
 

Pre parcely určené ako spoločné zariadenia a opatrenia sa určuje ako vlastník Združenie účastníkov 

pozemkových úprav Spišská Sobota - JPÚ, ktoré bude zastupovať vo všetkých konaniach 

Predstavenstvo združenia, prípadne skupina vlastníkov, ktorá sa dohodne na spoločnom budovaní 

a financovaní opatrení a nehnuteľnosti budú užívané v zmysle účelu spoločných a verejných 

zariadení a opatrení. Po ukončení výstavby a kolaudácii spoločných a verejných zariadení 

a opatrení a verejných zariadení a opatrení sa VZO a SZO odovzdajú do správy obce. 

 

10 Projekčné bloky a celky 
 

Štruktúra spoločných a verejných zariadení a opatrení vytvára  a determinuje projekčné bloky, 

v ktorých  sa budú vytvárať nové pozemky. V tejto štruktúre majú osobitné postavenie tri bloky, 

blok 2003 a 2004, pre ktoré je určené vlastníctvo podľa skutočného užívania a nie sú 

majetkoprávne vysporiadané.  

 
označenie projekčného bloku výmera m m2 poznámka 

1/1    4849  

1/2    1027  

2    6766  

3/1    1576  

4/1    2445  

4/2    230  

5/1    5341  

5/2    2061  

6/1    4600  

6/2    2368  

2003    54  

2004    51  

Spolu v obvode projektu   3 1370  

Tabuľka 10.1 

 

Príspevok vlastníkov projektu JPÚ je stanovený na 15.00 % 
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11 Prílohy 
 

Mapové prílohy 

Návrh funkčného usporiadania územia v obvode projektu JPÚ  
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Záver 
 

Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav sú spracované 

v zmysle § 9 ods. 9 Zákona SNR č. 330/91 Zb.z. o pozemkových úpravách, v znení neskorších 

platných predpisov a príslušných platných noriem. 

 

Účelom spracovania doplnku VZFUÚ je vyriešiť relevantné námietky, podané vlastníkmi, ako aj 

dotknutými účastníkmi. Technická správa je v súlade so schváleným platným UPD, preto 

navrhujeme VZFUÚ takto spracované schváliť  

 

GEO3 Trenčín s.r.o. 

Gen.M.R.Štefánika 42/402 

Trenčín 

 

Zodpovedný projektant : RNDr. Anton Julény 

Vypracoval : RNDr. Anton Julény 

Autorizačne overil : Ing. Dušan Bloudek 

Spolupracovali : Ing. Rastislav Dobranský 
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