
Monitorovacia správa projektu  
Pre pod opatrenie 1.3  Pozemkové úpravy 

Od  30.06. 2008  do 1.4.2009  

 

  

1. KÓD  PROJEKTU     130BA0800237 

 

 

2. NÁZOV PROJEKTU  

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Plavecký Peter 

 

3.POPÍŠTE STAV REALIZÁCIE PROJEKTU, UVE ĎTE AJ PROBLÉMY A ICH SPÔSOB 
RIEŠENIA 

V súlade so zmluvou o dielo č. 089/06 z 26.04.2006 a v znení Dodatku č. 1 zo dňa 10.7.2008  bola 
vyhotovená a odovzdaná dokumentácia etáp:  
 
3/3/1/1   Plán prechodu na nové usporiadanie 
3/3/2      Vytýčenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov 
3/3/3      Podrobné vytýčenie lomových bodov hraníc nových pozemkov 
 
Správa o činnosti: 
 
V monitorovanom období bol spracovaný plán prechodu na nové usporiadanie. Tento plán bol prerokovaný 
a schválený predstavenstvom združenia účastníkov PÚ v Pl. Petri. Ďalej bolo vykonané vytýčenie 
význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov. Tieto body boli stabilizované trvalou stabilizáciou – 
patexami. Napokon bolo vykonané aj vytýčenie lomových bodov hraníc nových pozemkov pre vlastníkov, 
ktorí budú užívať svoje nové pozemky ako aj pre vlastníkov, ktorí o vytýčenie požiadali. Takto vytýčené 
body boli stabilizované dočasnou stabilizáciou – drevenými kolíkmi.   
 
1.Technická kontrola:  
Výsledný elaborát etáp 3/3/1/1, 3/3/2 a 3/3/3 bol vypracovaný v súlade s platnými predpismi, zmluvou 
o dielo, dodatkom č. 1 k zmluve o dielo, špecifickými podmienkami, a dodacími podmienkami a platným 
MN na vykonávanie geodetických činností pre PPÚ.  
 
2.Kontrola zmluvných termínov 
Zmluvné termíny v súlade so zmluvou o dielo č. 089/06 z 26.04..2006 a dodatku č. 1 z 10.7.2008.  
 
3.Kontrola ceny za dielo: 
Kontrolou ceny za dielo v tejto etape prác bolo zistené, že fakturovaná cena ako aj s tým súvisiace množstvo 
prác sú v súlade so zmluvou.  

4.Kontrola zmluvných podmienok: 
Zmluvné podmienky sú dodržané. 
 
5.Kontrola procesného postupu: 
Zhotoviteľ vykonával a vykonáva všetky práce a postupy v súlade so zákonom SNR č. 330/1991 Zb. o 
pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde 
a  o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a  o zmene niektorých zákonov 
a príslušných smerníc a metodických návodov. 



 

 
6.Kontrola súčinnosti: 
Kontrolou súčinnosti neboli zistené nedostatky.  

 

V Senici dňa : 2.04.2009 

 
Vyhotovil : Ing. Roman Wágner 
 

 


