
Pozemkový a lesný odbor 
 

Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých pozemkový 

a lesný odbor koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a 

právnických osôb vo vzťahu k úradu. 

 

 

Pozemkové oddelenie 
 

Úsek vydávania a navrátenia vlastníctva k pozemkom 

 
Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu 

majetku v znení neskorších predpisov, 

Zákon č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov. 

 

 

Úsek pozemkových úprav 

 

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

pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení 

neskorších predpisov 

 Metodický návod MPaRV SR na prípravné konanie pozemkových úprav č. 5644/2020-

3010 z 29. 01. 2020 

 Metodický návod na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav 

číslo MN74.20.73.46.30 zo dňa 01.08.2008 

 Dočasný metodický návod č.:  PP/2021/001265-1 z 11.02.2021 

 Návod na prípravu údajov na importovanie pre hromadné vytvorenie odoslaných 

záznamov -2021 

 Metodický list č. PPÚ - 1/2021 - Doporučený postup prác pri spracovaní, odovzdávaní a 

kontrole dokumentácie projektu pozemkových úprav: Aktualizácia bonitovaných pôdno-

ekologických jednotiek a mapa hodnoty pozemkov. 

 Metodický list č. PPÚ - 2/2021- Doporučený postup prác pri spracovaní, odovzdávaní a 

kontrole dokumentácie projektu pozemkových úprav: Register pôvodného stavu 

 Metodický list č. PPÚ - 3/2021- Doporučený postup prác pri spracovaní, odovzdávaní a 

kontrole dokumentácie projektu pozemkových úprav: Miestny územný systém 

ekologickej stability na účely pozemkových úprav 

 Metodické štandardy projektovania pozemkových úprav 

 Metodický list č. PPÚ - 4/2021- Doporučený postup prác pri spracovaní, odovzdávaní a 

kontrole dokumentácie projektu pozemkových úprav: Všeobecné zásady funkčného 

usporiadania územia v obvode pozemkových úprav 

 Metodický list č. PPÚ - 5/2022 -Doporučený postup prác pri spracovaní, odovzdávaní a 

kontrole dokumentácie projektu pozemkových úprav:  

 Zásady umiestnenia nových pozemkov 

 Metodický list č. PPÚ - 6/2022 Doporučený postup prác pri spracovaní, odovzdávaní a 

kontrole dokumentácie projektu pozemkových úprav: Rozdeľovací plán vo forme 

umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu a zoznam vyrovnaní v peniazoch. Plán 

spoločných zariadení a opatrení a plán verejných zariadení a opatrení. 



 Usmernenie MPRV SR k vykonávaniu jednoduchých pozemkových úprav na 

usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom pod osídleniami 

marginalizovaných skupín obyvateľstva č. 4389/2022-3020 

 

Zákon č. 64/1997 Zb. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní 

vlastníctva k nim v znení neskorších predpisov 

 Metodické usmernenie č. MP SR 5835/2001-430 ÚGKaK KO-1980/2001-11-23 SPF 

23683/2001-110 na realizáciu zákona NR SR č. 64/1997 Z.z. o užívaní pôdy v zriadených 

záhradkových osadách a vyporiadania vlastníctva k nim v znení dodatku č. 1  

 

Zákon č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní 

pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

 

Úsek obnovy evidencie pozemkov  

 

Zákon č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v 

znení neskorších predpisov 

 Metodický návod na spracovanie  registra obnovenej evidencie pozemkov číslo MN 

74.20.73.47.00 

 

 

Úsek ochrany poľnohospodárskej pôdy 

 

Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 

245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a 

neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov 

 Vyhláška č. 59/2013 Z. z. Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej 

republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej 

republiky č. 508/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 27 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane 

a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej 

prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

 

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

pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení 

neskorších predpisov 

 

 

Úsek nájmov a podnájmov poľnohospodárskych pozemkov  

 

Zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho 

podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

k § 12a zákona NR SR č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, 

poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v 



znení neskorších predpisov v znení účinnom od 1.2.2019 číslo 3919/2019-430, Z: 

8208/2019 

 Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

k § 12b zákona NR SR č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, 

poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov v znení účinnom od 1.2.2019 číslo 3919/2019-430, Z: 

8229/2019 

 Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

k § 12c zákona NR SR č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, 

poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov v znení účinnom od 1.2.2019 číslo 3919/2019-430, Z: 

8233/2019 
 

 

Úsek ostatných činností v pozemkovej oblasti 

 

Zákon č. 255/1994 Z. z. o poľnej stráži v znení neskorších predpisov 

Zákon č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 

 

 

Oddelenie lesného hospodárstva 
 

 

Úsek lesného hospodárstva  

 

Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov  

 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 12/2009 Z. z. o ochrane 

lesných pozemkov pri územnoplánovacej činnosti a pri ich vyňatí a obmedzení z plnenia 

funkcií lesov  

 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 232/2006 Z. z. o 

vyznačovaní ťažby dreva, označovaní vyťaženého dreva a dokladoch o pôvode dreva v 

znení neskorších predpisov  

 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 

297/2011 Z. z. o lesnej hospodárskej evidencii v znení neskorších predpisov 

 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 397/2006 Z. z. o lesnej 

stráži  

 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 451/2006 Z .z. o 

odbornom lesnom hospodárovi v znení neskorších predpisov 

 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 453/2006 Z. z. o 

hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa v znení neskorších predpisov 

 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 

226/2017 Z. z. o poskytovaní podpory v lesnom hospodárstve na plnenie 

mimoprodukčných funkcií lesov 

 Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vo 

veci postupu pri konaniach súvisiacich s osobitným obhospodarovaním lesa číslo 

6169/2022-720 z 26. apríla 2022 

 Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky na zjednotenie 

preukazovania oprávnenia na využívanie lesných ciest a používania lesných pozemkov 



číslo 1971/2009-720/901 zo 14. mája 2009 

 

 

Úsek lesného reprodukčného materiálu 

 

Zákon č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli v znení neskorších predpisov 

 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 

501/2010 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o produkcii lesného reprodukčného 

materiálu a jeho uvádzaní na trh v znení neskorších predpisov 

 

 

Úsek pozemkových spoločenstiev 

 

Zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov 

 Smernica Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 

3907/2013-720 o registri pozemkových spoločenstiev 

 

 

Úsek poľovníctva 

 

Zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 344/2009 Z. z. ktorou 

sa vykonáva zákon o poľovníctve v znení neskorších predpisov 

 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 

421/2013 Z. z. ktorou sa určuje spoločenská hodnota poľovnej zveri 

 

 

Úsek kontroly dreva 

 

Zákon č. 113/2018 Z. z. o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh a o zmene a 

doplnení zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a 

rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych 

štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 


