
OKRESNÝ ÚRAD STROPKOV, POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR 

 

a  

 

OBEC CHOTČA 

 

oznamujú, že v katastrálnom území Chotča sa začali práce na vypracovaní  
 

 

PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV CHOTČA  

 

(PPÚ CHOTČA) 
 

 

 

 

Pozemkové úpravy zahŕňajú: 

 

 zisťovanie vlastníckych a užívacích vzťahov k pozemkom,  

 sceľovanie, parceláciu, usporiadanie a rozmiestňovanie jednotlivých druhov pozemkov,  

 arondáciu (vyrovnávanie) hraníc, optimalizáciu tvaru, 

 sprístupnenie všetkých pozemkov.  

 

     S tým súvisí aj výkon právnych, terénnych, komunikačných, vodohospodárskych, protieróznych, 

ekologických a iných opatrení s cieľom zlepšiť výrobu, zlepšiť životné podmienky obyvateľstva 

a usporiadať vlastnícke vzťahy k pôde. 

 

Pozemkovými úpravami sa predovšetkým: 

 

 prekoná vysoký stupeň rozdrobenosti pozemkového vlastníctva, 

 odstránia nedostatky v evidencii pozemkov, 

 zníži sa veľký počet spoluvlastníckych podielov k pozemkom, 

 položí sa základ pre ďalší rozvoj územia, 

 vytvoria sa podmienky pre trh s pôdou, 

 vyrieši prístup vlastníkov k vlastným pozemkom, 

 zastaví proces drobenia pozemkového vlastníctva. 

 

     Hlavným cieľom pozemkových úprav je optimálne usporiadanie pozemkov v rámci katastrálneho 

územia, racionálne usporiadanie a využívanie poľnohospodárskej pôdy, ale najmä zabezpečenie 

a ochrana vlastníckych práv k pôde. 

     Všetky kroky v oblasti pozemkových úprav preto smerujú k vytvoreniu takej 

poľnohospodárskej krajiny, ktorá bude predpokladom pre trvalo udržateľný rozvoj územia. 



 

Potrebné informácie k PPÚ Chotča: 

 

Správny orgán: Okresný úrad Stropkov, pozemkový a lesný odbor 

Vedúci projektu: Mgr. Roman Kudič 

Zhotoviteľ:   GEODET SNINA s.r.o., Snina 

Financovanie: Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) a štátny 

rozpočet SR 

 

 

     V súvislosti so začatím prác na vypracovaní úvodných podkladov PPÚ Chotča – etape 1a: 

zriaďovanie bodov podrobného polohového bodového poľa, hranica obvodu PPÚ, účelové 

mapovanie polohopisu a výškopisu v obvode PPÚ, upozorňujeme účastníkov konania 

a vlastníkov pozemkov, že zástupcovia zhotoviteľa diela GEODET SNINA s.r.o., Snina budú 

v teréne vykonávať potrebné geodetické práce. 

 

     Z toho dôvodu žiadame vlastníkov o rešpektovanie vstupu geodetov na súkromné pozemky. 

Vstupovať na pozemky v obvode PPÚ Chotča môžu zamestnanci okresného úradu a zhotoviteľa 

projektu v súlade s § 25 ods. 8 zákona SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách.   

 

 

Kontakt pre informácie ohľadom Projektu pozemkových úprav Chotča: 

 

Okresný úrad Stropkov, pozemkový a lesný odbor 

Športová 2, 091 01 Stropkov 

kancelária č. 12 – Mgr. Roman Kudič 

tel.: 054 475 57 27 

email: Roman.Kudic@minv.sk   


