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1. KÓD  PROJEKTU     130BA0800232 

 

2. NÁZOV PROJEKTU  

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Rohov 

 

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

V súlade so zmluvou o dielo č. 049/06 z 26.4.2006 a v znení Dodatku č. 1 zo dňa 10.7.2008  bola 
vyhotovená a odovzdaná dokumentácia etáp:  
 
3/3/4   Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu 
novým mapovaním – (aktualizovaný rozdeľovací plán bol odovzdaný 8. 9. 2008) 
3/3/5  Zrovnávacie zostavenie  (na OPÚ odovzdaná  26. 6. 2007, aktualizované zrovnávacie zostavenie bolo 
odovzdané 8.  9. 2008) 
3/3/6  Atlas projektu pozemkových úprav  (na OPÚ odovzdaná 16. 1. 2009) 
 
Správa o činnosti: 
 
Obvodný pozemkový úrad v Senici dňa 19. 5. 2008 vyzval Katastrálny úrad v Trnave, správu katastra 
Senica zastaviť zápisy do katastra nehnuteľností. Poznámka: „Poznamenáva sa pozastavenie zápisov 
v obvode PPÚ podľa § 14 ods. 2 zákona SNR č. 330/1991 Zb.- o PÚ k dátumu 1. 8. 2008 bola zapísaná do 
katastra nehnuteľností dňa 23. 5. 2008. Zápisy do katastra nehnuteľností boli zastavané k 1. 8. 2008. 
 
Dňa 3. 9. 2008 vydal Obvodný pozemkový úrad v Senici rozhodnutie o schválení vykonania PPÚ č. j. 
155/2003-schv.vyk./2008. Rozhodnutie bolo doručené vyhláškou číslo 9/2008. 
 
Projekt pozemkových úprav bol zapísaný do katastra nehnuteľností dňa 10. 10. 2008 pod položkou výkazu 
zmien 32/08. 
 
Ďalej nasledovali práce na atlase projektu. Zhotoviteľ v rámci tejto etapy napálil na DVD nosič všetky 
výsledné elaboráty od prác v bodovom boli až po vykonanie projektu pozemkových úprav, zrekapituloval 
celé konanie o pozemkových úpravách. Vypracoval prehľadnú mapu pôvodných a nových pozemkov, 
vypracoval evidenčnú kartu projektu. Naskenoval všetky rozhodnutia, vyhlášky, zápisnice a záznamy 
správneho orgánu. Spoločne so správnym orgánom boli zoradené všetky materiály v analógovej podobe a  
spracované na archiváciu. Zároveň vypracoval propagačný materiál, ktorým sa projekt pozemkových úprav 
dostane do povedomia širokej odbornej i laickej verejnosti. 
 
1.Technická kontrola:  
Odovzdaná dokumentácia bola vypracovaná v súlade s platnými predpismi, zmluvou o dielo, špecifickými 
podmienkami, dodatku č. 1 k špecifickým podmienkam a dodacími podmienkami. 
 
2.Kontrola zmluvných termínov 
Zmluvné termíny v súlade so zmluvou o dielo č. 049/06 z 26.4.2006 a dodatku č. 1 z 10.7.2008.  
 



3.Kontrola ceny za dielo: 
Cena v súlade so zmluvou o dielo.  

4.Kontrola zmluvných podmienok: 
Zmluvné podmienky sú bez zmien a sú dodržiavané. 
 
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: 
Zhotoviteľ postupuje v súčinnosti so správnym orgánom a orgánmi katastra nehnuteľností.  
 
 
 
 
 
 
 

V Senici dňa : 29.01.2009 

 
 
Vyhotovil : Bc. Danka Rybnikárová 
 



 

 

 


