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Vážení Bystričania, 

dostávate do rúk mimoriadne vydanie periodika 
Naša Bystrica, ktoré je venované jednoduchým 
pozemkovým úpravám v našej lokalite. Keďže táto 
problematika sa týka mnohých z Vás a vzhľadom 
na dôležitosť, vážnosť a rozsah témy, redakčná 
rada súhlasila s návrhom, aby toto mimoriadne čís-
lo vyšlo. Obsahuje najmä názory a rozhovory, ako 
aj právne vysvetlenie projektu jednoduchých po-
zemkových úprav v katastrálnom území Záhorskej 
Bystrice a Devínskej Novej Vsi. V textoch nájdete aj 
informácie od spracovateľa, Geodézie Bratislava, 
a.s., ale aj anketu k danej téme a ďalšie materiály. 
Mimoriadne vydanie, ktoré práve čítate, financuje 
investor jednoduchých pozemkových úprav, spo-
ločnosť Centrop, s.r.o.

Verím, že ponúknuté informácie Vám pomôžu 
zorientovať sa v základných, ale aj odborných 
otázkach, s ktorými sa počas procesu jednodu-
chých pozemkových úprav môžete stretnúť. 

Marcela Jedináková
    predsedníčka redakčnej rady
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Bratislava má potenciál, nesmie 
však diskvalifikovať samu seba
Bratislava si na rozdiel od niektorých iných susedných hlavných miest 
ešte stále hľadá svoju podobu. Potenciál slovenskej metropoly je pritom 
neodškriepiteľný. A to aj pre geografickú polohu, historický kontext, no 
i hospodársky význam v rámci krajiny. Kvalitu rozvoja mesta určuje viacero 
faktorov. K jedným z nich patrí aj zodpovedná obojstranná spolupráca 
mesta a investorov pri budovaní novej tváre i funkcií mesta.

Kam smeruje Bratislava, či skôr, kam 
chceme, aby Bratislava smerovala – to je 
asi najdôležitejšia otázka rozvoja hlavné-
ho mesta Slovenska a jeho premeny na 
modernú, po všetkých stránkach funkčnú 
metropolu.

„Ako mesto máme spracovanú stratégiu, 
máme rozsiahly plán hospodárskeho a so-
ciálneho rozvoja, no tieto dokumenty sa len 
ťažko pretavujú do praxe,“ hovorí výkonný 
riaditeľ Inštitútu urbánneho rozvoja Juraj 
Suchánek. 

Tieto komplikácie majú viacero príčin.

Nepriaznivé prognózy možno 
zmeniť

Rozvoj mesta by mal, okrem iného, určovať 
aj územný plán. Avšak už len pravidlá pri 
jeho tvorbe neumožňujú, aby bol flexibilný.  
„Proces prípravy územného plánu je časo-
vo náročný, výsledok veľmi detailný, a pre-
to je už v momente schválenia zastaraný,“ 
vysvetľuje Suchánek.

Bratislava tak vlastne diskvalifikuje samu 
seba – nemôže dostatočne rýchlo reago-
vať na rastúce a meniace sa potreby ľudí, 
ktorí v meste bývajú, pracujú a podnikajú.

Len prednedávnom prezentovala Brati-
slava prognózu demografického vývoja do 
roku 2050. Ak by sa situácia naozaj vyvíja-
la v súlade s touto prognózou, naše hlavné 
mesto bude z pohľadu priemerného veku 
obyvateľov patriť k najstarším hlavným mes-
tám v Európe. 

Otázne je, ako sa k tejto prognóze Bra-
tislava postaví. Budeme sa pripravovať na 
to, aby sme boli, nadsadene povedané, 
najväčším domovom dôchodcov? Alebo 
sa budeme usilovať pritiahnuť mladých ľudí 
a zmeniť túto prognózu? Aj to sú otázky, 
ktoré si musí mesto zodpovedať pred prí-
pravou nového územného plánu.

Správne nastaviť pravidlá

Kľúčovou otázkou ďalšieho rozvoja je aj to, 
či sa má Bratislava ďalej rozrastať cestou 
zvyšovania hustoty osídlenia v aktuálnych 

hraniciach, alebo či je prioritou jej rast do 
šírky. Tento moment je dôležitý pre indivi-
duálnych stavebníkov aj pre investorov veľ-
kých rozvojových území, pretože od neho 
závisia ich budúce plány a nastavenie úra-
dov pri schvaľovaní územných a staveb-
ných povolení. 

Odborníkom je zrejmé, že správnou 
voľbou je zahusťovanie a korigovaný rast 
mimo intravilánu na územie, kde je to 
opodstatnené. Rozumne stanovené pra-
vidlá pritom potrebujú obidve možnosti 
rozvoja. Zahusťovanie nesmie prinášať 
degradáciu územia, ale naopak, má pri-
nášať pridanú hodnotu. Rast do šírky ne-
smie byť živelný a nesmie spôsobovať vy-
ľudňovanie centrálnych zón a extrémne 
zaťažovanie dopravy, ako sme svedkami 
v mnohých lokalitách.

Partnerstvo, alebo len povinnosti?

Vzorom pre Bratislavu môže byť v mnohých 
oblastiach Viedeň. „Z pohľadu rozvoja 
mesta je tam kvalitné územné plánovanie, 
ale aj diametrálne odlišný pohľad na spolu-
prácu mesto – developer – verejnosť, kto-
rý je založený na partnerstve a vzájomnom 
rešpekte,“ vysvetľuje Suchánek.

Iný prístup sa vo Viedni odzrkadľuje pri 
veľkých investíciách, kde súkromní investori 
budujú stavby, keď mesto stanovuje pod-
mienky a zároveň buduje infraštruktúru. 

Na Slovensku sa na druhej strane zaužíva-
la prax takzvaných vyvolaných investícií, ktoré 
mestá vyžadujú od stavebníkov.  Samosprávy 
sa tak snažia suplovať nedostatok vlastných 
zdrojov a tým aj zanedbané investície do 
údržby alebo do rozvoja infraštruktúry.

Otázne je, ako tento zvyk ovplyvní v pra-
xi novozavádzaný poplatok za rozvoj. Ten 
môže byť výhrou, pretože doplní investície 
na dobudovanie tak potrebnej infraštruktú-
ry. Alebo môže mať nežiaduce následky, 
ak ho samosprávy len pripočítajú k súčas-
ným povinnostiam a tak neodôvodnene za-
ťažia investorov.

„Obdobné pravidlá sú typické aj pre iné 
zahraničné mestá. Ich základom je však 

konštruktívna spolupráca a partnerstvá.  
Práve spolupráca a otvorená komunikácia 
je základom dobrého partnerstva; a tu vi-
díme priestor, v ktorom si môže Bratislava 
zobrať príklad zo zahraničia,“ dodáva Su-
chánek.  

Miesto pre ľudí

Rozvoj Bratislavy v severozápadnom smere 
má z pohľadu odborníkov zaujímavý poten-
ciál i svoje špecifické problémy. Mesto sa 
v priebehu času doslova prelialo cez Malé 
Karpaty a ako voda sa rozteká do nových 
území v okolí.

Vznikol tu významný priemyselný areál, 
s prevádzkou ktorého súvisí aj množstvo 
subdodávateľov. Ľudia si na tomto území 
našli nielen prácu, ale v novej zástavbe 
v okolí aj miesto pre život.

Mesto získava nové zdroje z daní a zá-
roveň čelí výzvam, ako zabezpečiť kvalitnú 
infraštruktúru a služby pre obyvateľov. 

Pozitívne je, že v tomto prípade nejde 
o monofunkčný rozvoj, komentuje tento 
stav IUR. Obyvatelia si na dobudovanom 
území nájdu prácu, zábavu, bývanie a pri-
pravujú sa aj iné jeho funkcie, ako sú naprí-
klad služby nemocnice.

„Pri dobre nastavených a naplnených 
pravidlách, týkajúcich sa nielen multifunkč-
nosti územia, ale  napríklad aj  procesu 
sceľovania a vysporiadania rozdrobených 
pozemkov, takýto rozvoj môže byť príno-
som,“ uzatvára Suchánek.

(red)

Juraj Suchánek: „Spolupráca a otvorená 
komunikácia je základom dobrého  
partnerstva; a tu vidíme priestor,  
v ktorom si môže Bratislava zobrať  
príklad zo zahraničia.”
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ROZHOVOR SO STAROSTOM MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-ZÁHORSKÁ BYSTRICA JOZEFOM KRÚPOM

Záhorská Bystrica:  
moderná a tradičná 
zároveň
Záhorská Bystrica je mestskou časťou Bratislavy, aj napriek tomu si 
stále zachováva  charakter dediny. Aj keď rozlohou patrí medzi najväčšie 
mestské časti, počtom obyvateľov sa radí skôr k tým menším. Starosta je 
teda pre obyvateľov takmer vždy „prvou inštanciou“. Čo pozícia starostu 
prináša a ako sa dá zvládnuť k spokojnosti väčšiny obyvateľov, sme  sa 
spýtali Jozefa Krúpu. Okrem toho sme s ním hovorili o rozvoji a víziách 
mestskej časti, na ktorej čele je už druhé volebné obdobie. 

Byť starostom a zodpovedať za mestskú 
časť určite nie je jednoduché. V čom je 
vaša práca náročná? 

Moja práca ma baví a napĺňa. Preto ju 
nevnímam ako náročnú. Skôr by som ju cha-
rakterizoval ako veľmi rozmanitú. Starosta 
v mestskej časti nášho typu  musí  byť takmer 
pri všetkom. Ak sa vyskytne akýkoľvek prob-
lém, obyvatelia ho zväčša riešia so starostom, 
teda so mnou. Často sa preto osobne stre-
távam s ľuďmi, rozprávam sa s nimi a riešim 
ich problémy. Zodpovedný som však zároveň 
aj za strategické úlohy. Riešim ďalší rozvoj 
obce, s tým súvisiacu potrebu dobudovania 
infraštruktúry, ale komunikujem aj s našimi 
poslancami či zástupcami magistrátu hlav-
ného mesta. Je to teda práca veľmi pestrá 
a časovo náročná. Môj pracovný čas sa nikdy 
nekončí povedzme o piatej, ako je to u iných 
ľudí. Som k dispozícii veľakrát aj večer či 
počas víkendov. Mám však to šťastie, že na 
miestnom úrade mám dosť šikovných ľudí, na 
ktorých sa môžem spoľahnúť. Aj preto verím, 
že to všetko funguje tak, ako má. 

Hovorí sa, že práca starostu je úväzok 
na 24 hodín. Čo je pre vás hnacím moto-
rom, čo vás stále motivuje ísť ďalej a pra-
covať pre druhých?  

Tu je odpoveď jednoznačná. Najlepšou 
motiváciou je pre mňa spokojnosť ľudí a ob-
čas veta typu: „Starosta, ďakujem, dobrá 
práca.“ Som vždy rád, keď môžem vyriešiť 
požiadavku či problém niektorého z našich 
obyvateľov. Veľmi sa teším z realizovaných 
vecí, ktoré slúžia väčšine ľudí – ako je naprí-
klad rozšírenie materskej či základnej školy, 
zastrešenie hokejbalového ihriska, obnova 
ciest, budovanie chodníkov, dokončenie kru-
hových objazdov či vybudovanie svetelnej kri-
žovatky. Osobne som hrdý i na to, že sa nám, 
aj  napriek niektorým „neprajníkom,“ podarilo 
pri 700. výročí Záhorskej Bystrice osadiť pri 
vstupe do obce plastiku sv. Petra a Pavla.

Záhorská Bystrica sa, podobne ako os-
tatné mestské časti Bratislavy, v súčas-
nosti intenzívne rozvíja. Ako to vnímate? 

Na jednej strane chápem, že rozvoj Bra-
tislavy a jej mestských častí nie je možné 
natrvalo zastaviť. Na druhej strane by som 
však bol rád, keby poslanci hlavného mes-
ta pri tvorbe a schvaľovaní územného plánu 
brali do úvahy možnosti mestských častí. 
Teda aby v prvom rade rátali s dobudovaním 
infraštruktúry, aby pred bytovou výstavbou 
kládli dôraz na vybudovanie ciest, rozšírenie 
základných, materských škôl, parkov, špor-
tovísk. Toto sa však stále nedeje. Aj preto je 
riešenie väčšiny týchto problémov stále na 
pleciach mestských častí. 

Podľa odborníkov by  mohli rozvoj mest-
skej časti v pozitívnom význame slova 
ovplyvniť pozemkové úpravy. V akom 
zmysle by mohli pomôcť?  

Poľnohospodárska pôda, ktorá sa nachá-
dza v Záhorskej Bystrici, má veľmi veľa vlast-
níkov.  Na základe dedičských konaní sa stále 
viac rozdrobuje. To znamená, že v Záhorskej 
Bystrici je veľmi veľa malých pozemkov, na 
ktorých nie je možné nič rozumné urobiť. Na-

príklad keby sme chceli postaviť priestory na 
služby, zábavu, šport, kultúru či na iný účel, 
nie je kde. Je  preto podľa mňa celkom lo-
gické a správne, keď sa tieto pozemky sce-
ľujú. Vytvoria sa tak zmysluplné celky,  ktoré 
môžu byť predpokladom pre ďalší rozvoj obce 
v prospech ľudí. Je prirodzené, že tento pro-
ces musia zastrešiť kompetentní odborníci, 
momentálne je to  Okresný pozemkový úrad 
a Geodézia Bratislava. 

Aké sú vaše ďalšie vízie a plány, na čom 
chcete v najbližšom období pracovať? 

Mojimi hlavnými prioritami boli a sú škol-
stvo, doprava, oprava ciest, podpora se-
niorov a športovcov. V prvom rade chceme 
dokončiť projekty, ktoré sme začali – naprí-
klad multifunkčnú športovú halu. Chceli by 
sme  tiež rozšíriť materskú školu o ďalšie dve 
triedy. Zanedbať nemôžeme ani rozvoj zák-
ladnej školy či ďalších športových zariadení. 
Denno-denne sa snažíme aj o to, aby bola 
Záhorská Bystrica čistá, pekná a hlavne bez-
pečná. Rád by som preto pokračoval v ob-
nove cestných komunikácií a údržbe chod-
níkov. Samozrejmosťou je aj pravidelná 
starostlivosť o všetky verejné priestranstvá.  
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Spýtali sme sa 
V uliciach Záhorskej Bystrice sme sa pýtali jej obyvateľov na to, ako si predstavujú budúcnosť tejto mestskej časti. 
Zaujímalo nás, čo im tu chýba alebo čo by chceli zmeniť.

Filip a Zdenka

Chcel by som tu 
plaváreň a aby sa 
spolu s výstav-
bou rozšírila 
cesta. Bolo by 
dobré k počtu ľudí 
doladiť aj služby, 
zišla by sa banka aj s bankomatom. Nie je tu 
ani žiadna drogéria. 

Vladimír

Buduje sa až priveľa, najradšej by som bol, 
keby Záhorská Bystrica zostala dedinou – 
tak ako predtým. Vôbec nie som spokojný 
s týmto rozmachom.

Jeden z dôvodov, 
prečo sme tu chceli 
bývať, je dedinský 
charakter Záhorskej 
Bystrice. Dobudo-
vať netreba určite 
nič. Faktom je, že 
z malého počtu 
obyvateľov sa za 
posledné roky stal 
skoro dvojnásobok – a neviem, či táto 
tendencia zodpovedá tomu, prečo sme 
sa sem pred pätnástimi rokmi rozhodli 
presťahovať. Chápem, že čím viac ľudí je 
v obci, tým viac dostane peňazí. Obec sa 
tak môže starať o ľudí, ale to asi už nikdy 
nevráti ten pôvodný pokoj. Mne sa tu páči 
tak, ako to tu je. 

Peter

Dana

Ja by som chcela, aby sa urobil chodník 
na Pútnickej ulici. Okrem toho mi tu chý-
ba banka. Ale inak som tu spokojná.

Eva

V Záhorskej 
Bystrici 
veľmi rýchlo 
stúpa počet 
obyvateľov. 
Dedinský štýl 
sa nám páči, 
ale už tu vyrastá 
veľmi veľa 
domov a s nimi 
prichádza 
aj množstvo 

obyvateľov. Otázne je, či služby a komuniká-
cie budú  toľkým obyvateľom stačiť.

Marek

Očakávam via-
cej obyvateľov, 
skvalit nenie 
služieb, rozší-
renie cesty do 
Lamača. 

Ema

Predstavujem si, že výstavba sa zastaví, 
alebo minimálne spomalí a nebude napre-
dovať tak ako doteraz. Predstavujem si, 
že Záhorská Bystrica si zachová dedinský 
charakter. Infraštruktúra je slušná. Kapaci-
ta škôlky je nedostačujúca, bolo by vhodné 
jej rozšírenie. 

Patrik

Vyhovuje mi to tak, ako to je teraz, možno 
len supermarket mi tu chýba. 

Alena

Bola by som rada, 
keby historické 
centrum zostalo 
tak ako je. Rozvoj 
bytových a rod-
inných domov 
už nezastavíme, 
ale nechcela by 
som, aby sa dra-
maticky zvýšil 
počet obyvateľov, 
pretože už je nás 
tu naozaj dosť. Inak sa mi tu páči. 

Rasťo

Budovania domov a bytov už bolo dosť. 
Chce to skvalitniť úroveň života obyvateľov. 
Cesty aj prostredie nám vyhovujú.

Mirka

Chýba tu zeleň, 
na úkor toho sa 
tu stavajú len 
domy, napríklad 
s dieťaťom sa 
tu v lete vôbec 
nedá ísť niekam 
kočíkovať. Takže 
určite zeleň a ne-
jaký park.

Stavia sa tu 
odušu, ale 
doprava sa 
zhoršila. Dos-
tupnosť do 
Bratislavy je 
komplikovane-
jšia. Chcel by 
som lepšie 
dopravné 
spojenie. Aby 
bola bezplatná diaľnica, aspoň ten úsek 
po Záhorskú Bystricu. 

Martin
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Pozemkové úpravy zvyšujú kvalitu života
Pozemkové úpravy v lokalitách s vysokou rozdrobenosťou pozemkového vlastníctva prinesú výhody každému. 
Vlastníci, samosprávy, poľnohospodárske subjekty, investori či malí farmári po celom Slovensku ich preto žiadajú 
čoraz viac.

Využívanie pozemkových úprav v záujme ďalšieho rozvoja sloven-
ských regiónov podporuje aj Ministerstvo pôdohospodárstva a roz-
voja vidieka SR. Podľa jeho predstaviteľov ide o najvhodnejší a je-
diný komplexný nástroj na usporiadanie vlastníckych, užívateľských 
a ďalších pomerov v lokalite, kde nie je možné alebo je neefektívne 
vysporiadať vlastníctvo klasickým spôsobom (geometrickými plánmi, 
kúpnymi, zámennými alebo darovacími zmluvami).

Okrem komplexných pozemkových úprav, ktoré riešia celé ka-
tastrálne územie, sa v posledných rokoch spopularizovali aj jednodu-
ché pozemkové úpravy. Tie možno realizovať aj na menších častiach 
katastrálneho územia. Príkladom realizácie týchto úprav sú aj lokality 
v bratislavských mestských častiach – Záhorská Bystrica a Devínska 
Nová Ves. Tieto úpravy nie sú financované zo štátneho rozpočtu. 
Prostriedky na ich realizáciu vynakladá ten, kto o ne požiada. Výho-
da pre obyvateľov Záhorskej Bystrice spočíva v tom, že pozemkové 
úpravy na danom území financuje z vlastných zdrojov žiadateľ – spo-
ločnosť Centrop.

Chaotické dedičstvo
Pozemkové úpravy sú rokmi preverený proces, ktorý prebieha 

naprieč storočiami i krajinami. Slovensko sa však v porovnaní s iný-
mi krajinami vyznačuje mimoriadnou rozdrobenosťou pozemkového 
vlastníctva. Táto skutočnosť bráni nielen ďalšiemu rozvoju regiónov, 
ale najmä znemožňuje vlastníkom plnohodnotne využívať ich vlastné 
pozemky.

Vlastníci majú spravidla malé podiely na viacerých pozemkoch 
roztrúsených po celom katastrálnom území. Nemajú k nim prístup 
a nevedia ich ani riadne využívať. Spoluvlastnícke podiely sú také 
malé, že je ekonomicky nevýhodné s nimi akokoľvek nakladať. Ak ich 
spoluvlastník chce dostať do vlastníctva, nevie si poradiť s nezistený-
mi vlastníkmi a nemôže ich ani predávať. Jednoducho – pozemok ne-
môže využívať vo svoj prospech. Tento stav brzdí rozvoj trhu s pôdou. 
Navyše, zložité a nákladné vysporiadanie pozemkov pri investičnej 
činnosti negatívne vplýva aj na rozvoj danej lokality.

Pozemky s vyššou hodnotou
Pozemkové úpravy majú za cieľ dať do poriadku tento nepriazni-

vý stav, keď vlastníci rozdrobených pozemkov z nich nemajú takmer 
žiadny prospech. Cieľom jednoduchých pozemkových úprav je ra-
cionálne usporiadať a prerozdeliť pozemky na danom území. Nové 
pozemky nadobudnú vyššiu hodnotu, keďže sa sprístupnia a scelia 
do súvislých plôch. 

Drobní vlastníci tak môžu efektívnejšie nakladať so svojím majet-
kom. Poľnohospodári môžu na svojich pozemkoch lepšie hospo-
dáriť. Navyše, vďaka vybudovaniu komunikácií a sprístupneniu po-
zemkov dochádza k zníženiu nákladov na prepravu materiálov (osív, 
sadív, hnojív a pod.). Pozemkové úpravy predstavujú tiež šancu 
pre dôležité investičné akcie a ďalší rozvoj územia. Obciam môžu 
pomôcť napríklad pri bytovej výstavbe. V neposlednom rade sa zlep-
šuje ekologická stabilita územia. 

Spravodlivý proces
Významnú úlohu v celom procese zohráva orgán štátnej správy – 

okresný úrad, pozemkový a lesný odbor, ktorý je garantom, že pri 
pozemkových úpravách nedôjde k znevýhodneniu vlastníkov. Všet-
ci vlastníci, vrátane investora jednoduchých pozemkových úprav, 
majú rovnaké práva. Všetky návrhy v pozemkových úpravách sú dô-
sledne prerokovávané a odsúhlasené vlastníkmi, ktorí môžu vzniesť 
oprávnené námietky.

Zákon stanovuje, že po úpravách musia byť zamenené pozemky pri-
merané po stránke kvality, kvantity, polohy a hospodárskeho stavu. To 
jednoducho znamená, že orná pôda sa mení za ornú pôdu, stavebný 
pozemok sa mení za stavebný pozemok, les sa mení za les a podobne. 
Pri pozemkových úpravách sa prieskumy vykonajú priamo v teréne, ta-
kže zapracované skutočnosti v registri pôvodného stavu zodpovedajú 
reálnemu stavu. V registri pôvodného stavu sa zaznamenáva hodnota 
pozemku pre účely jednoduchých pozemkových úprav (podľa bonito-
vaných pôdno-ekologických jednotiek a druhu pozemku). Táto hod-
nota slúži na to, aby bolo možné porovnať, či nárok človeka, s ktorým 
vstupuje do pozemkových úprav, je adekvátny tomu, s čím vystupuje.

Naša Bystrica – špeciálne vydanie6
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Jednoduché pozemkové úpravy sú spravodlivý proces, z ktorého 
získajú výhody všetci jeho účastníci. Dodržiavanie zákonov a pred-
písaných postupov pomohlo odstrániť počiatočnú nedôveru niekto-
rých zúčastnených. Najlepším dôkazom o výhodnosti pozemkových 
úprav sú spokojní starostovia obcí, kde už prebehli a umožnili ďalší 
rozvoj lokality.

Lepšia krajina pre život
Kvôli veľkej rozdrobenosti pozemkov sa poľnohospodárska pôda 

v súčasnosti obrába vo veľkých celkoch. To má negatívny dosah na 

ekologickú stabilitu územia a podporuje to erózne procesy. Nové 
funkčné usporiadanie územia pozitívne ovplyvní životné podmienky 
v krajine.

Napríklad v Českej republike, a mohlo by to tak byť aj u nás, 
sa pozemkové úpravy využívajú aj pri riešení problémov s vodou 
v krajine, či už zadržiavaním vody na zmierňovanie následkov su-
cha, alebo budovaním opatrení na zmiernenie následkov nadbyt-
ku vody pri prívalových dažďoch. Pozemkové úpravy sú príležitos-
ťou ako zatraktívniť krajinu pre obyvateľov a zabezpečiť jej rozvoj 
a ochranu.

Výhody pozemkových úprav 
pre vlastníkov

Korektné 
vlastnícke vzťahy

Zvýšenie 
trhovej hodnoty 

pozemkov

Úprava tvaru 
pozemkov

Lepší prístup  
k pozemkom

Investičný rozvoj 
obce

Rozvoj a ochrana 
krajiny
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Môj pohľad na jednoduché pozemkové úpravy
Eva Popelková

Jednoduchým pozemkovým úpravám 
som spočiatku nedôverovala, čo súviselo 
s mojou skúsenosťou týkajúcou sa  zásahu 
štátu do práv vlastníkov (násilnou kolekti-
vizáciou v Záhorskej Bystrici) – a obávala 
som sa prítomnosti veľkého investora.

Preto vznikli nedorozumenia, ktoré sa 
však podarilo vyvrátiť dodržiavaním záko-
nov o pozemkových úpravách Okresným 
úradom Bratislava, Pozemkovým a lesným 
odborom, čo bolo potvrdené aj rozsudkom 
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 
v roku 2015.

Zmenami v spoločnosti Centrop, ktoré 
nastali v roku 2014, v mojom prípade prišlo 
k tomu, že pokiaľ som mala obavy a podo-
zrenia súvisiace s pozemkovými úpravami,  
predstavitelia spoločnosti si vždy našli čas 
na osobnú komunikáciu, čo považujem za 

najdôležitejšie pri riešení problémov v danej 
veci.

Návrh Zásad umiestnenia nových pozem-
kov, ktorý bol doručený mne aj ostatným 
účastníkom konania jednoduchých pozem-
kových úprav, je podľa môjho názoru vypra-
covaný podľa zákona a požiadaviek väčšiny 
vlastníkov pozemkov v projekte JPÚ.

Dávajú záruku, že proces týchto pozem-
kových úprav prebieha v súlade so záko-
nom.

V skutočnosti poskytujú celý rad výhod 
pre vlastníkov, napríklad to, že nikto ne-
môže byť vymiestnený zo sektora bez jeho 
písomného súhlasu. Menšinový vlastník sa 
nemusí obávať: ak nebude súhlasiť s vyrov-
naním v peniazoch, dostane pozemok zod-
povedajúci spoluvlastníctvu.

Oceňujem prístup investora jednodu-
chých pozemkových úprav – spol. Centrop, 
s.r.o., že na hlavnú cestnú sieť prispeje zo 
svojich pozemkov, čo znamená, že vlastník 
nepríde ani o centimeter štvorcový zo svojej 
výmery.

Na záver chcem uviesť, že celý proces 
pozemkových úprav trvá podľa môjho ná-
zoru neprimerane dlho. Preto chcem požia-
dať ostatných vlastníkov nehnuteľností, aby 
sa nezaoberali planými rečami, ale ak majú 
akékoľvek nejasnosti v doručenom návr-
hu Zásad umiestnenia nových pozemkov 
a obavy o umiestnenie svojich pozemkov 
(scelenie, spoluvlastníctvo atď.), aby sa ob-
rátili na Okresný úrad, Pozemkový a lesný 
odbor, na zhotoviteľa pozemkových úprav 
a vzájomnou spoluprácou našli také rieše-
nie, ktoré bude vyhovovať ich prioritám.

Vaše najčastejšie otázky

Prinášame odpovede na najčastejšie otázky vlastníkov pozemkov na území, kde sa vykonávajú 
jednoduché pozemkové úpravy.

Kde sa nachádzajú moje pozemky, 
v ktorom bloku a aká je ich výmera?

V roku 2013 bol každému známemu vlast-
níkovi zaslaný výpis z registra pôvodného 
stavu, kde je uvedená presná výmera a čís-
la parciel v jeho vlastníctve. Spracovateľ 
pozemkových úprav Geodézia Bratislava, 
a.s., pri prerokovávaní Zásad umiestnenia 
nových pozemkov každému z vlastníkov, 
ktorí sa prerokovania zúčastnili, graficky 
vyznačil umiestnenie jeho pozemkov. Pri 
osobnom prerokovaní umiestnenia nových 
pozemkov bude každému vlastníkovi osob-
ne vysvetlené, kde má vlastník umiestne-
ný pozemok v pôvodnom stave a kde má 
možnosť mať umiestnené pozemky po 
schválení projektu pozemkových úprav 
tak, aby boli dodržané Zásady umiestnenia 
nových pozemkov. 

Ako je možné zrušiť Biocentrum Ka-
menáče?

Územie Biocentrum Kamenáče je dané 
Územným plánom hlavného mesta z roku 

2007. Pre toto špecifické územie bol vy-
pracovaný dokument Lamačská brána – 
zrážkovo-odtoková štúdia (INKROKON, 
s.r.o., 2008), kde Slovenský vodohospo-
dársky podnik, š.p., v danom území počíta 
so zátopovou skrývkou. Znamená to, že 
Biocentrum Kamenáče nemôže byť v rám-
ci pozemkových úprav zrušené. 

Prečo je cena za vyrovnanie taká 
nízka?

Predmetná cena vychádza z prieni-
ku bonitovaných pôdno-ekologických 
jednotiek – BPEJ a schválenej hod-
notovej mapy. Predmetná cena nie je 
kúpnou cenou, ale ide o tzv. zákonné 
vyrovnanie v peniazoch za pozemky 
s nižšou výmerou ako je 400 m2. Návrh 
vyrovnania v peniazoch, ktorý bol vlast-
níkom zaslaný, vždy závisí od písomné-
ho súhlasu vlastníka. Ak vlastník nesú-
hlasí s vyrovnaním v peniazoch, bude 
mu umožnené, aby bol spoluvlastníkom 
s inými vlastníkmi.

Mohli by sme si sceliť všetky naše 
pozemky do jedného?

Pozemky v rámci obvodu JPU môžu byť 
scelené v rámci jednotlivých sektorov, 
alebo pri dodržaní stanovení zo Zásad 
umiestnenia nových pozemkov aj do jed-
ného sektora. Výmera pozemkov nachá-
dzajúcich sa mimo obvodu pozemkových 
úprav nemôže byť pripočítaná k výmere 
v rámci obvodu JPU. 

Ako si môžem sceliť pozemky, ak 
sa nachádzajú vo viacerých sekto-
roch v rámci JPU?

Pozemky môžu byť scelené do jedného 
pozemku v rámci dodržania Zásad umiest-
nenia nových pozemkov. Znamená to, že 
ak vlastník, ktorý chce mať scelené pozem-
ky z rôznych sektorov do jedného, nájde 
iného vlastníka, ktorého výmera bude 
premiestnená do pôvodných sektorov za 
vlastníka, ktorý si pozemky scelí, môže si 
tento vlastník svoje pozemky sceliť. 
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Nikto nemôže byť zo sektora vymiestne-
ný bez jeho vysloveného súhlasu.

Sektor číslo 10 – blok poľnohos-
podárskej pôdy je príliš veľký. Je 
možné zamedziť presunu mojich 
pozemkov v rámci tohto sektora 
z výhodnejšieho umiestnenia do 
menej výhodného? 

V rámci sektora 10 – blok poľnohospo-
dárskej pôdy bude vlastníkom zlučované 
vlastníctvo s prihliadnutím na ich požiadav-
ky a v súlade s primeranosťou podľa záko-
na č. 330/1991 Zb., s tým, že sa môže 
sceliť v rámci tohto bloku. Blok môže byť 
rozdelený na projekčné celky, tak, aby 
bolo dodržané kritérium primeranosti v po-
lohe pozemkov. Tak isto musia byť podľa 
zákona 330/1991 Zb. nové pozemky 
vytvorené v pozemkových úpravách svo-
jím druhom, výmerou, bonitou, polohou 
a hospodárskym stavom primerané pô-
vodným pozemkom, pričom sa prihliada na 
výhody získané pozemkovými úpravami. 
Nové pozemky sú primerané, ak rozdiel 
hodnoty pôvodných pozemkov a nových 
pozemkov nepresahuje 10 % hodnoty 
pôvodných pozemkov. Nakoľko v bloku 
poľnohospodárskej pôdy je niekoľko rôz-
nych bonitovaných pôdno-ekologických 
jednotiek – BPEJ, nie je možné presúvať 
vlastníctvo v rámci bloku o neprimeranú 
vzdialenosť. 

Kedy budem môcť svoj pozemok 
predať a ako získať za pozemky 
najvyššiu cenu?

Pozemky, ktoré sú určené v územnom 
pláne na zastavanie, majú niekedy aj desať-
násobne vyššiu hodnotu než tie, ktoré funk-
ciu v územnom pláne vymedzenú nemajú. 
V priebehu niekoľkých rokov sa predpokla-
dá developerská činnosť v sektore číslo 4 
– potenciálna rozvojová plocha Centrop. Ak 
na ňom dôjde k zmene územného plánu, 
bude slúžiť na logistiku a priemysel. Pred-
pokladá sa, že pozemky vlastníkov v tomto 
sektore sa budú predávať a vykupovať me-
dzi prvými. Treba však brať na zreteľ, že to 
nebudú pozemky určené na bývanie alebo 
iné lukratívnejšie využitie. 

V budúcnosti by však takto mohli byť vyu-
žité napríklad pozemky v rámci sektora 10 – 
bloku poľnohospodárskej pôdy, alebo sek-
torov s už schváleným územným plánom, 
napríklad na občiansku vybavenosť. Ceny 
pozemkov určených na logistiku sa pohybu-
jú niekoľkonásobne nižšie ako tie, ktoré sú 
určené na bývanie, občiansku vybavenosť 
alebo iné lukratívnejšie využitia. Takéto vyu-
žitie na potenciálnej rozvojovej ploche Cen-
trop nie je možné, nakoľko sa nachádza 
v bezprostrednej blízkosti fabriky Volkswa-
gen. Toto územie má kladne prerokovanú 
urbanistickú štúdiu na funkciu „výroba“ 
a „zmiešané územie obchodu a služieb“. 
Účastníci so záujmom predať pozemky za 
vyššiu cenu by sa mali snažiť umiestniť ich 
v rámci JPU do sektorov, kde je v budúc-
nosti možnosť lukratívnejšieho využitia. Ak 
budú mať záujem pozemky sceliť, bude sa, 

samozrejme, prihliadať na ich požiadavku, 
no v rámci dodržania Zásad umiestnenia 
nových pozemkov.

Prečo je v rámci pozemkových 
úprav dvanásť rôznych blokov?

V rámci obvodu jednoduchých pozemko-
vých úprav v časti katastrálneho územia Zá-
horská Bystrica a časti katastrálneho územia 
Devínska Nová Ves sa nachádza také množ-
stvo blokov (sektorov), aké je uvedené v ná-
vrhu Zásad umiestnenia nových pozemkov, 
pretože každý sektor možno z hľadiska vyu-
žitia nejako charakterizovať. To znamená, že 
každý sektor má v súčasnosti naplánované 
iné využitie, resp. nemá zatiaľ naplánované 
žiadne budúce využitie. Podľa toho sú aj jed-
notlivé bloky nazvané. 

Napríklad blok č. 5 má názov „Skládka“. 
To vychádza zo skutočnosti, že na území 
tohto bloku je evidovaná environmentálna 
záťaž – skládka komunálneho odpadu. Táto, 
podľa výpisu z Registra environmentálnych 
záťaží Ministerstva životného prostredia Slo-
venskej republiky, vznikla ešte v roku 1977 
zavezením bývalej pieskovne komunálnym 
stavebným odpadom i odpadom zo spaľov-
ne. Zodpovedným za prípadné odstránenie 
skládky je priamo Ministerstvo životného 
prostredia Slovenskej republiky. 

Ďalším príkladom je názov bloku č. 8 – 
„Depo“. Podľa Územného plánu Hlavného 
mesta SR Bratislava je toto územie urče-
né ako Plochy zariadení mestskej dopravy 
a autobusovej hromadnej dopravy, t. j. v bu-
dúcnosti sa tu má nachádzať depo MHD.
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Vysporiadané územia posúvajú región vpred
Extrémna rozdrobenosť vlastníctva pozemkov znemožňuje ich plnohodnotné využívanie a brzdí rozvoj slovenských 
regiónov. Pozemkové úpravy pomáhajú  tento nepriaznivý stav prekonať. Majiteľom tiež dávajú slobodu pri 
nakladaní s ich pozemkami.

Na Slovensku pripadá na jednu parcelu 
priemerne 15 a viac vlastníkov. V tomto sme-
re sme na tom spomedzi všetkých našich su-
sedov najhoršie. Od roku 1991 sa podarilo 
vysporiadať len 12 % všetkých katastrálnych 
území. Efektívne využívať pôdu však bude 
možné až vtedy, ak pozemky v jednotlivých 
katastrálnych územiach budú majetko-
vo-právne vysporiadané a scelené.

Záujem o jednoduché pozemkové úpravy 
sa zvýšil vďaka novele Zákona č. 330/1991 
Zb. o pozemkových úpravách z roku 2014. 
Od 1. septembra 2017 nadobudne platnosť 
ďalšia novela tohto zákona, ktorá procesy 
pozemkových úprav ešte viac sprehľadňuje. 
„Záujem o pozemkové úpravy na Sloven-
sku je. Starostovia, ktorí s pozemkovými 
úpravami prišli do styku, ich odporúčajú. 
Ľudia pochopili, že nimi môžu iba zís-
kať. Táto téma by si však zaslúžila väčšiu 
propagáciu,“ hovorí Ing. Andrej Vašek, 
riaditeľ Pozemkového odboru Ministerstva 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. 
Prekážkou rozšírenia tohto inštitútu však zo-
stáva okrem slabej informovanosti najmä ne-
dostatok finančných prostriedkov v štátnom 
rozpočte. 

Riešenie sa vždy nájde
Okrem komplexných pozemkových úprav, 

ktoré riešia usporiadanie celého katastrálne-
ho územia, umožnila novela zákona zapojiť aj 
zdroje investorov, ktorí majú záujem o rozvoj 
území, na ktorých ešte pozemkové úpravy 
neprebehli. Jednoduché pozemkové úpravy 
umožňujú sceľovať pozemky v menších loka-
litách v prípade, že sa nájde investor, ktorý 
ich zaplatí. Investor, ktorý žiada o pozem-
kové úpravy v danej lokalite, je tiež jediný, 
kto nesie riziko. Ak vlastníkov nepresvedčí 
o potrebe pozemkových úprav, tak v danom 
území zostane pôvodný stav. „Pozemkové 
úpravy sú jeden z mála procesov, pri kto-
rom môžu získať všetky strany. Skutočne 
umožňujú nájsť riešenie, s ktorým bude 
spokojný vlastník, investor aj obec,“ zdô-
razňuje A. Vašek.

Účastníkmi procesu jednoduchých po-
zemkových úprav (JPÚ) sú vlastníci, investor, 

zhotoviteľ (geodetická firma), okresný úrad 
a predstavenstvo združenia účastníkov JPÚ. 
Predpokladom úspešnosti pozemkových 
úprav je ich vzájomná komunikácia počas 
celého procesu. 

Na korektnosť a dodržiavanie pravidiel 
všetkých procesov dohliada príslušný pozem-
kový a lesný odbor okresného úradu. Tento 
správny orgán povoľuje jednoduché pozem-
kové úpravy, o ktoré žiada investor, až po 
preverení a zistení záujmu vlastníkov a ďalších 
dôležitých skutočností. „Nepoznám lokalitu, 
ktorej obyvateľom by pozemkové úpravy 
nepriniesli výhody. Každý vlastník jasne vidí 
prínos pozemkových úprav, keď si porovná 
súčasný stav danej lokality s možným budú-
cim. Na konci procesu, ak spĺňa podmien-
ku minimálnej výmery, získa samostatný 
pozemok, s ktorým môže ďalej slobodne 
nakladať,“ vysvetľuje A. Vašek. Aj vlastník, 
ktorý je majiteľom vysporiadanej parcely bez 
spoluvlastníkov, si polepší. Okrem toho, že 
spravidla zostane na svojom pôvodnom mies-
te, získa ďalšiu nepriamu výhodu v podobe 
vysporiadaných susedných pozemkov so 
známymi vlastníkmi.

Aktívny prístup je výhrou pre celú 
obec

V rámci jednoduchých pozemkových 
úprav sa navrhujú aj tzv. spoločné zariadenia 
a opatrenia, napríklad poľné a lesné cesty, 
vďaka ktorým je každá parcela prístupná. 
Andrej Vašek považuje za ústretový krok, 
že spoločnosť Centrop je ochotná prispieť 
na vybudovanie týchto spoločných plôch 
výhradne svojimi pozemkami: „Podľa zá-
kona sa na spoločné zariadenia a opatre-
nia v rámci jednoduchých pozemkových 
úprav skladajú všetci vlastníci. Každý dá 

na tieto spoločné plochy napríklad 2 alebo 
5 % zo svojej výmery. Vlastníci v Záhorskej 
Bystrici však dostanú rovnakú výmeru za 
pôvodnú výmeru bez toho, aby na tieto 
spoločné plochy prispeli zo svojho.“

Proces jednoduchých pozemkových 
úprav je nastavený tak, aby maximálne od-
bremenil vlastníkov pozemkov v danom úze-
mí od akýchkoľvek úradných a právnych 
úkonov. Vlastník nemusí iniciovať žiadne 
stretnutia s úradmi, stačí, ak sa bude zúčast-
ňovať stretnutí, na ktoré ho pozýva zhotovi-
teľ alebo okresný úrad. Významne šetrí čas 
a financie, ktoré by musel investovať, ak by 
pozemky chcel sceľovať sám. Všetky návrhy 
týkajúce sa pozemkov predkladá zhotoviteľ 
každému vlastníkovi na osobnom stretnutí. 
„Pozemkové úpravy umožňujú nájsť spra-
vodlivé riešenie akejkoľvek situácie. Vlast-
níci v podstate nemusia urobiť nič pre to, 
aby ich pozemky nadobudli vyššiu hodno-
tu. Odporúča sa len, aby vlastník aktívne 
spolupracoval a spolu so zhotoviteľom 
hľadal riešenia,“ podotkol Vašek.

Na konci procesu dostane každý majiteľ 
scelené vlastnícke podiely v ideálnom prípade 
do jedného pozemku, ktorý viac nebude vlast-
niť v podieloch, ale ako jediný vlastník. Každá 
parcela bude prístupná, pričom kvalitatívnymi 
a kvantitatívnymi parametrami bude primerane 
zodpovedať pôvodnému stavu. Počet vlastní-
kov jednej parcely sa významne zredukuje, čím 
sa nakladenie s pozemkami zjednoduší.

Kto to zaplatí?
V rámci Programu rozvoja vidieka na roky 

2014 až 2020 využíva Ministerstvo pôdo-
hospodárstva na komplexné pozemkové 
úpravy prostriedky z eurofondov. Bratislav-
ský kraj však eurofondy na tento účel čerpať 

Jednoduché pozemkové úpravy 
v SR
Počet ukončených projektov JPÚ: 76
Počet prebiehajúcich projektov JPÚ: 
89
Počet prípravných konaní projektov 
JPÚ: 95
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nemôže. V súčasnosti sú tak v tomto kraji 
jedinou možnosťou jednoduché pozemkové 
úpravy. Jedným zo spôsobov ako tieto po-
zemkové úpravy financovať, je využiť zdroje 
súkromných investorov. Pozemkové úpravy 
v Záhorskej Bystrici kompletne hradí spoloč-
nosť Centrop. A. Vašek pripúšťa, že investor 
je jediný účastník procesu, ktorý nesie rizi-
ko, a to aj napriek tomu, že je v konaní rov-

nakým vlastníkom ako všetci ostatní a nemá 
žiadne ďalšie výhody: „V prípade, ak nový 
rozdeľovací plán nezíska súhlas dvojtreti-
novej väčšiny vlastníkov, územie zostane 
v pôvodnom stave.“

Podľa odborníkov sú pozemkové úpravy 
výborný nástroj, ktorý treba aplikovať na 
všetkých katastrálnych územiach na Slo-
vensku. V ideálnom prípade by sa všetky 

pozemky mohli vysporiadať do 35 rokov. 
Tento proces však pravdepodobne zbrz-
dí nedostatok finančných prostriedkov. 
„Bolo by nesprávne, ak by sa v štátnom 
rozpočte nenašli peniaze na komplexné 
pozemkové úpravy a my by sme skon-
čili len pri jednoduchých pozemkových 
úpravách intravilánových lokalít,“ uzatvá-
ra A. Vašek. 

Priebeh jednoduchých pozemkových úprav (JPÚ) 
z pohľadu vlastníka pozemkov

Zistenie záujmu vlastníkov 
o začatie JPÚ. Na začatie JPÚ 
treba súhlas nadpolovičnej 
väčšiny vlastníkov.

Definícia územia, v ktorom 
sa budú vykonávať JPÚ.

Príprava rozdeľovacieho plánu 
vo forme geometrického plánu, 

na základe ktorého sa projekt 
zapíše do katastra.

Formulácia všeobecných 
zásad funkčného 

usporiadania územia.

Nová katastrálna mapa 
a k nej prislúchajúce nové 

vlastnícke vzťahy.

Prehodnotenie a povolenie JPÚ 
okresným úradom.

Schválenie registra pôvodného 
stavu, ktorý obsahuje údaje 
o vlastníkovi, výmere, druhu 

a hodnote pozemku.

Plán spoločných zariadení 
a opatrení.

Prerokovanie návrhu 
rozdeľovacieho plánu – registra 

nového stavu. Na schválenie 
registra nového stavu je 

potrebný súhlas účastníkov, 
ktorí vlastnia najmenej dve 
tretiny výmery pozemkov, 

na ktorých sú povolené 
pozemkové úpravy.
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Prerokovanie zásad umiestnenia 
nových pozemkov v území s vlastníkmi. 

Zásady umiestnenia nových pozemkov 
sú platné, ak s nimi súhlasia účastníci, ktorí vlastnia 

najmenej dve tretiny výmery pozemkov, na ktorých sú 
povolené alebo nariadené pozemkové úpravy.  

PRÍPRAVNÁ 
FÁZA

PROJEKT
JPÚ
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SEKTORY          
Územie JPÚ DNV a ZB je veľmi rôznorodé a pre férový a jednotný prístup ku všetkým účastníkom pozemkových 
úprav spracovateľ – Geodézia Bratislava, a.s., spolu s Okresným úradom Bratislava, Pozemkovým a lesným 
odborom, vytvorili SEKTORY podľa Zásad umiestnenia nových pozemkov. Ide o nasledovné sektory:

SEKTOR PRIEMYSELNÝ PARK 
Lokalita: Územie je z dvoch strán ohraničené areálom VW, zo severu štvrtou bránou do areálu VW a z východu komunikáciou II/505.
Využitie:  Na základe Územného plánu Hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších zmien a doplnkov (2007) je v lokalite vymedze-

ná plocha s funkčným využitím – výroba, priemysel, stavebníctvo, sklady, výrobné služby – č. funkcie 301/F.
Potenciál: - na pozemkoch je možné umiestniť stavby na priemyselnú výrobu
 - dostupná infraštruktúra v obmedzenom rozsahu
Limity: - ochranné pásmo komunikácie II/505

SEKTOR RONDEL (POĽNÝ MLYN)
Lokalita: Územie sa nachádza oproti Jazdeckému klubu Karpatia, ohraničené je diaľnicou D2, komunikáciou II/505 a potokom Mláka.
Využitie:  Na základe Územného plánu Hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších zmien a doplnkov (2007) je v časti lokality vy-

medzená plocha s funkčným využitím – občianska vybavenosť, č. funkcie 201, 201/F a v časti lokality plocha s funkčným 
využitím  – parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy, č. funkcie 1110 a je tam aj plocha ostatnej ochrannej a izolačnej 
zelene, č. funkcie 1130.

Potenciál: - na pozemkoch je možné umiestniť stavby občianskej vybavenosti, resp. parky a zeleň  
 - dostupná infraštruktúra v obmedzenom rozsahu
 - dobré dopravné napojenie
 - viditeľnosť z komunikácie II/505 a diaľnice D2
Limity: - funkčná náplň občianska vybavenosť nie je v celom sektore
 - ochranné pásmo diaľnice D2 a komunikácie II/505
Vlastníctvo:  Vyčlenená lokalita bude tvoriť samostatný projektový blok. Na ploche budú vyčlenení vlastníci podľa registra pôvodného stavu 

aj s ohľadom sa funkčnú náplň definovanú v Územnom pláne Hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších zmien (2007).

SEKTOR TRIANGEL
Lokalita:  Územie sa nachádza pri kruhovom objazde na Ulici J. Jonáša a ohraničené je zo severu Ulicou J. Jonáša a z východnej časti 

komunikáciou II/505. 
Využitie:  Na základe Územného plánu Hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších zmien a doplnku (2007) je v lokalite vymedzená 

plocha s funkčným využitím – občianska vybavenosť, č. funkcie 201, 201/F.
Potenciál: - dostupná infraštruktúra v obmedzenom rozsahu
 - dobré dopravné napojenie
 - viditeľnosť z komunikácie II/505
Limity: - územie bude možné zastavať až na základe spracovania územného plánu zóny
 - funkčná náplň občianska vybavenosť nie je v celom sektore
 - ochranné pásmo komunikácie II/505
 - ochranné pásmo plynového potrubia VTL (súbežne s Ulicou J. Jonáša)

SEKTOR  POTENCIÁLNA  ROZVOJOVÁ  PLOCHA  CENTROP
Lokalita:  Územie sa nachádza pozdĺž komunikácie II/505 oproti závodu VW, ohraničené je komunikáciou II/505, potokom Mláka 

a diaľnicou D2.
Využitie:  V tomto sektore je spracovaná Urbanistická štúdia severozápadného rozvojového pólu Hlavného mesta SR Bratislavy ako 

podklad pre Zmeny a doplnky UPN BA, s návrhom funkčného využitia 301/E a 502/D.
Potenciál: - možnosť umiestniť stavby výroby, obchodu a služieb
 - dostupná infraštruktúra v obmedzenom rozsahu
 - dobré dopravné napojenie
 - viditeľnosť z diaľnice D2 a komunikácie II/505 
Limity: - ochranné pásmo komunikácie II/505
 - zatiaľ nedošlo k zmene územného plánu na iné ako poľnohospodárske využitie
  - urbanistická štúdia tohto územía je spracovaná z hľadiska budúcej funkcie na výrobu a logistiku, čo vymedzuje možnosti jeho  využitia 

SEKTOR  SKLÁDKA
Lokalita:  Územie sa nachádza pri kruhovom objazde na Ulici J. Jonáša  a  je ohraničené zo severu komunikáciou prepájajúcu mestské 

časti Devínska Nová Ves a Záhorská Bystrica, zo západu komunikáciou II/505 a z východnej časti Biocentrom Kamenáče.
Využitie:  Na základe Územného plánu Hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších zmien a doplnkov (2007) je v lokalite vymedze-

ná plocha s funkčným využitím – orná pôda, č. funkcie 1205.
Potenciál: - dostupná infraštruktúra
 - dopravné napojenie
 - viditeľnosť z komunikácie II/505 
Limity: - ochranné pásmo komunikácie II/505



 13Naša Bystrica – špeciálne vydanie

 - ochranné pásmo plynového potrubia VTL 
 -  podľa výpisu z Registra environmentálnych záťaží Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky sa na území nachá-

dza evidovaná environmentálna záťaž – Skládka komunálneho odpadu, ktorá vznikla v roku 1977 zavezením bývalej pieskov-
ne komunálnym, stavebným odpadom i odpadom zo spaľovne

 - ďalšiemu využitiu musí predchádzať revitalizácia celého územia

SEKTOR  OCHRANNÉ PÁSMA
Lokalita:  Územie sa nachádza pozdĺž diaľnice D2 a D4 v rámci ochranného pásma diaľnice, ako aj existujúcich elektroenergetických 

a plynárenských vedení.
Využitie:  Na základe Územného plánu Hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších zmien (2007) je v lokalite vymedzená plocha 

s funkčným využitím – orná pôda, č. funkcie 1205.
Potenciál: - dopravné napojenie
 - absolútna viditeľnosť z diaľnice D2 a D4 
Limity: - ochranné pásmo diaľnice (100 m)
 - ochranné pásmo elektrických vedení pozdĺž diaľnice D2
 - ochranné pásmo plynového potrubia VTL pozdĺž diaľnice D2

SEKTOR  VODNÉ  TOKY
Lokalita:  Do tohto sektora spadajú tieto vodné toky v zábere pozemkových úprav: Mláka s prítokmi Mástsky potok (Mariansky potok), 

Bystrický potok, Vápenický potok a Dievčí potok.
Využitie:  Na základe Územného plánu Hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších zmien (2007) je v lokalite vymedzená plocha 

s funkčným využitím – vodné toky, č. funkcie 901.
Vlastníctvo:  Vyčlenená lokalita bude tvoriť samostatný projektový blok. V tomto sektore bude umiestnené vlastníctvo Slovenského vodo-

hospodárskeho podniku, š.p.

SEKTOR  DEPO
Lokalita: Územie sa nachádza južne od Biocentra Kamenáče.
Využitie:  Na základe Územného plánu Hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších zmien a doplnkov (2007) je v lokalite vymedze-

ná plocha s funkčným využitím – plochy zariadení mestskej hromadnej a autobusovej dopravy, č. funkcie 701.
Potenciál: - na pozemkoch je možné umiestniť stavby a zariadenia MHD
 - dobré dopravné napojenie
Limity: - využitie územia

SEKTOR  BIOCENTRUM  KAMENÁČE
Lokalita:  Územie sa nachádza východne od sektora Skládka, v južnej časti je sútok potokov Mláka a Vápenický potok s vyústením do 

prečerpávacej stanice vedľa komunikácie II/505.
Využitie:  Na základe Územného plánu Hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších zmien a doplnkov (2007) je v lokalite vymedze-

ná plocha s funkčným využitím – trvalé trávnaté plochy, č. funkcie 1204. V rámci tohto územia je na základe požiadavky 
Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., navrhnutý suchý polder s ochrannou hrádzou. Suchý polder je suchá nádrž, 
ktorá zadržiava povodňovú vlnu, čím táto pôsobí menšie, či dokonca žiadne škody. 

Potenciál: - vytvorenie zelenej zóny – parku (budúce „pľúca“ lokality)
 - poľnohospodárske využitie
 - športové zariadenia (napr. golf, cyklistické chodníky)
Limity: - využitie územia

HLAVNÝ  SEKTOR 
Lokalita: Toto územie je zostávajúcou časťou v rámci pozemkových úprav po vyčlenení všetkých sektorov.
Využitie:  Na základe Územného plánu Hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších zmien a doplnkov (2007) je v lokalite vymedze-

ná plocha s funkčným využitím – orná pôda, č. funkcie 1205.
Potenciál: - dobré dopravné napojenie
 - výhľadové územie na iné využitie ako je poľnohospodárska činnosť
Limity: - potreba zmeniť Územný plán Hlavného mesta SR Bratislavy
 - dostupnosť infraštruktúry

SEKTOR  POĽNÉ  CESTY
Lokalita:  Toto územie zahŕňa sieť pozemkov, ktoré vytvárajú predpoklad pre vznik dopravných koridorov v záujme dostupnosti celého 

územia pozemkových úprav.
Využitie: Pozemky sú účelovo viazané na vznik cestných komunikácií.
Potenciál: - vytvorenie základnej komunikačnej siete pre obsluhu celého územia
 - protierózne opatrenia
Vlastníctvo:  Vyčlenená lokalita bude tvoriť samostatný projektový blok. Pozemky pod poľnými cestami budú vyčlenené z vlastníctva spoločnosti 

Centrop, s.r.o., takže súčasným vlastníkom budú vyčlenené pozemky mimo tohto sektora. Žiaden z vlastníkov okrem spoločnosti Cen-
trop, s.r.o., tak nemusí prispievať zo svojej výmery, a tak po pozemkových úpravách bude mať rovnakú výmeru pozemkov, s akou do 
pozemkových úprav vstupoval.
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Pozemkové úpravy sa opäť rozbehli
Odkedy jednoduché pozemkové úpravy v Záhorskej Bystrici prevzala geodetická spoločnosť Geodézia Bratislava, 
projekt sa posunul dopredu. Riaditeľ spoločnosti Ing. Vladimír Uhlík, ktorý je zároveň predsedom Komory 
pozemkových úprav SR, vysvetlil, v akom štádiu sa proces aktuálne nachádza.

Aký je súčasný stav pozemkového 
vlastníctva na území Záhorskej Bys-
trice?

V Záhorskej Bystrici je rovnako, ako aj na 
celom Slovensku, historicky daná obrov-
ská rozdrobenosť vlastníctva pozemkov. To 
znemožňuje ich majiteľom vlastné pozemky 
využívať. Často aj kvôli ich neprístupnosti 
z komunikácií a podobne.

Prečo sa využil inštitút jednoduchých 
pozemkových úprav a nerealizovali 
sa komplexné pozemkové úpravy?

Komplexné pozemkové úpravy sa riešia 
v celom katastrálnom území a v súčasnosti 
sú hradené len z prostriedkov eurofondov. 
Vzhľadom na to, že Bratislavský kraj nemôže 
čerpať eurofondy, Záhorská Bystrica je od-
kázaná výhradne na súkromných investorov.

Je pravda, že jednoduché pozemko-
vé úpravy sú menej zložité, než tie 
komplexné?

Nie. Proces jednoduchých pozemkových 
úprav je často ešte zložitejší ako komplexné 
pozemkové úpravy. Jednotlivé procesy sú 
v podstate rovnaké, ale rokovania s vlastník-
mi sú zložitejšie ako pri komplexných pozem-
kových úpravách kvôli počiatočnej nedôvere 
vlastníkov, keďže projekt je hradený investo-
rom a obávajú sa, že sa všetko bude robiť 
len v jeho prospech. Až neskôr pochopia, že 
prospech z projektu má každý vlastník.

O akých číslach hovoríme v prípade 
rozlohy Záhorskej Bystrice?

Predmetné územie je pomerne veľké. Má 
rozlohu viac ako 600 hektárov, na ktorej evi-
dujeme viac než 1 000 majiteľov. Preto ne-
možno vynechať žiadnu z etáp predpísaných 
zákonom, čo je pri menších územiach možné. 

Ako ďaleko je proces v súčasnosti?
V Záhorskej Bystrici sme momentálne 

ukončili poslednú etapu prípravy úvodných 
podkladov, ktoré sú už schválené. Sú to 
Všeobecné zásady funkčného usporiada-
nia územia. Teraz sme vypracovali Zásady 
umiestnenia nových pozemkov, ktoré sme 
prerokovali osobne s každým známym vlast-
níkom a následne sme ho zaslali všetkým 
vlastníkom na pripomienkovanie. Toto je jed-
na z najdôležitejších etáp projektu.

Je bežné, že ide o taký zdĺhavý pro-
ces?

Naša spoločnosť vstúpila už do rozpraco-
vaného projektu. Procesy sme museli na-
novo nastaviť. Medzitým sa udiali významné 
zmeny aj u investora, aj na správnom orgáne 
(Okresnom úrade, Pozemkovom a lesnom 
odbore v Bratislave). Kompletne sa vyme-
nil tím, ktorý na projekte pracuje. Proces 
neúmerne predĺžilo schvaľovanie Všeobec-
ných zásad funkčného usporiadania územia 
zo strany dotknutých orgánov a organizácií, 
paradoxne aj zo strany správneho orgánu. 
Veríme, že ďalej sa už bude postupovať 
štandardne. Treba však počítať s tým, že 
ešte také dva roky to potrvá. Vstupujeme 
do najdôležitejších a zdĺhavých etáp projek-
tu: rokovania s každým vlastníkom o novom 
umiestnení ich pozemkov a následne zápis 
do katastra.

Aké boli spočiatku reakcie vlastní-
kov?

Vzhľadom na to, že projekt nebol spo-
čiatku ideálne komunikovaný, vlastníci mali 
rôzne obavy a výhrady, ktoré súviseli najmä 
s ich neinformovanosťou. Keď sme vstúpili 
do projektu, iniciovali sme informačné zhro-
maždenie, ktoré malo za cieľ princíp pozem-
kových úprav vysvetliť. Zhromaždenie malo 
veľký význam a bolo zo strany vlastníkov 
pozitívne prijaté. Mnoho ľudí pochopilo, že 
ide o proces, ktorý im neuškodí, ale práve 
naopak – pomôže. Následne sme aj počas 
rokovaní o zásadách umiestnenia nových 
pozemkov zodpovedali množstvo otázok. 

Komunikovali sme aj s tými, ktorí sa zhro-
maždenia nezúčastnili. To pomohlo posunúť 
veci vpred. 

Čo občanom poskytuje garanciu 
spravodlivého usporiadania pozem-
kov?

Celý projekt sa vykonáva v zmysle zákona. 
Ten stanovuje množstvo pravidiel, ktoré neu-
možňujú stratu vlastníctva alebo nevýhodné 
umiestnenie pozemkov, čoho sa vlastníci 
najviac boja. Okrem toho sú vlastníci pozem-
kov o všetkom informovaní a ku všetkému sa 
môžu vyjadriť, či podať námietku, ak s pro-
jektom nesúhlasia. Navyše: zmeny, ktoré sa 
uskutočnili na strane investora i správneho 
orgánu, poskytujú vlastníkom záruku, že 
nielen komunikácia, ale aj celý proces bude 
prebiehať inak než sa začal.

Aké úlohy má v tomto projekte ob-
čan, ktorý vlastní pozemok? Je po-
trebná aktivita z jeho strany?

Vlastník musí v prvom rade aktívne ko-
munikovať. Keď dostane akúkoľvek poštu, 
treba si ju čo najskôr vyzdvihnúť a reagovať 
na ňu. Keď sa chce na niečo spýtať, môže 
zavolať nám alebo správnemu orgánu. Ak 
toto dodrží, určite ho nikto v konaní neobí-
de. Vlastníci majú právo vyjadriť sa k návrhu 
usporiadania pozemkov. Samozrejme, pri 
1 000 vlastníkoch na 600 hektároch musí 
dôjsť aj ku kompromisom. Ale vynakladáme 
maximálne úsilie, aby to bolo spravodlivé.

Ako konkrétne zlepší tento projekt ži-
vot obyvateľom Záhorskej Bystrice?

Občan bude namiesto viacerých podie-
lov vlastniť jeden pozemok, ktorý bude mať 
v 100 % vlastníctve. Pozemky sa zhodnotia 
a vlastníci s nimi budú môcť lepšie nakladať: 
lepšie ich predať, prenajať, alebo ich aj sami 
využívať.

Súčasťou pozemkových úprav sú aj 
tzv. spoločné zariadenia (napr. nové 
cesty). V tomto prípade na ich vy-
budovanie prispieva investor svojím 
vlastníctvom. Je to bežný postup? 

Nie je to bežné. V tomto prípade sa 
u investora podarilo presadiť prístup nad rámec 
zákona. V zásadách umiestnenia nových 
pozemkov je uvedené, že vlastníci nebudú 
prispievať na spoločné zariadenia, ako to býva 
bežne pri takýchto projektoch. Teda každý 
vlastník po ukončení projektu dostane rovnakú 

Vladimír Uhlík, riaditeľ spoločnosti Geodézia 
Bratislava a predseda Komory pozemkových 
úprav SR
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výmeru pozemkov, akú mal pred začiatkom 
vykonávania pozemkových úprav.

Sú jednoduché pozemkové úpravy 
pre obce tou správou cestou?

Neviem si predstaviť, ako by takýto pro-
jekt mohol niekomu uškodiť. Na Slovensku 
je množstvo pozitívnych prípadov a, pravdu 
povediac, nepoznám ani jeden negatívny. 
Jednoduché pozemkové úpravy sú ideálny 
nástroj, ak je v územnom pláne obce naplá-
novaná lokalita na bytovú výstavbu a obec 
nie je schopná vykúpiť alebo vysporiadať 
pozemky, aby mohla prebehnúť výstavba. 
Pozemkové úpravy vysporiadajú dané úze-
mie v zmysle územného plánu, v lokalite sa 
môže stavať, ľudia môžu bývať, resp. poľ-
nohospodárske podniky môžu efektívnejšie 
hospodáriť na pozemkoch, či už vlastných 
alebo prenajatých.

Šanca pre krajší život 
Farnosť v Záhorskej Bystrici spája všetky vekové skupiny mestskej časti. V kostole, ale aj mimo neho, sa stretávajú 
deti, mládež, rodiny i starší obyvatelia. Ako vníma možnosti ďalšieho rozvoja farnosti jej správca, dekan Ľudovít 
Pokojný?

Za osem rokov, čo tu pôsobí, stihol dob-
re spoznať obyvateľov Záhorskej Bystrice 
i posunúť farnosť dopredu. „Keď kňaz príde 
do novej farnosti a ak chce byť verný svoj-
mu poslaniu, má nielen slúžiť sväté omše, 
spovedať, pochovávať, krstiť a sobášiť, ale 
predovšetkým musí mať otvorené srdce 
a schopnosť rozlišovať, čo Boh pre danú 
farnosť chce. Kňaz teda nielen posväcuje 
ľudí, ale má byť nadšeným sociálnym in-
špirátorom, ktorý ľudí povzbudzuje a vedie 
k sľúbenej budúcnosti,“ hovorí Ľudovít Po-
kojný.

Pritom ale smutne dodáva, že dnes vo 
farnostiach býva kňaz väčšinou osamote-
ný, iba málo ľudí sa chce zapojiť do podob-
ného dobrodružstva, či už kvôli pracov-
nému stresu a povinnostiam, alebo kvôli 
tomu, že nemajú skúsenosti a nepoznajú 
prínos živého a fungujúceho farského spo-
ločenstva. 

Boh vedie aj dejiny Záhorskej 
Bystrice

Farnosť je podľa pána dekana výnimoč-
ná. V minulosti tu pôsobilo viacero šikov-

ných kňazov – všestranných inšpirátorov. 
Tí spolu s obyvateľmi Záhorskej Bystrice 
dvakrát prestavali kostol (okolo rokov 1500 
a 1800), aby mali nový a väčší. „Povolanie 
Záhorskej Bystrice nie je vôbec statické, 
ale veľmi dynamické a odvážne: verná svo-
jej kresťanskej tradícii s radosťou prijímať 
nových ľudí, zvýrazniť dobro vo všetkých 
obyvateľoch bez rozdielu a vytvoriť z nich 
uvedomelú a prospešnú komunitu pre 
spoločnosť. Mojich osem rokov na tomto 
mieste bolo naozaj veľkým dobrodruž-
stvom aj v tomto smere.“
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Na začiatku to nevyzeralo ružovo
Keď prišiel pred ôsmimi rokmi do farnos-

ti, v kostole stretol len zopár detí, niekoľ-
ko mladých a väčšinu penzistov. Dokonca 
aj mladí, ktorí vtedy prijali birmovku, mu 
povedali, že s kostolom a vierou nechcú 
mať viac nič spoločné. Napriek tomu, že 
tu našiel takéto slabé spoločenstvo s rôz-
nymi názormi, začal sa pravidelne stretávať 
s rodinami a za tri roky vytvorili príťažlivé 
spoločenstvo približne päťdesiatich ľudí, 
rodičov a detí, ktorí objavili radostnejší ži-
vot podľa evanjelia. Postupne k iným aktivi-
tám prirátal aj činorodú prácu s mládežou. 
Hovorí: „Práca s mládežou je súčasťou 
kňazskej služby. Mladým ľuďom je totiž 
prirodzené zjednocovať sa, odpúšťať si 
a veriť v lásku podľa príkladu Ježiša Kris-
ta, ktorá je jedinou silou schopnou meniť 
svet. Cez rôzne miestne a medzinárodné 
aktivity, ktoré konám dvanásť rokov, pod-
porujem a usmerňujem ich nadšenie, aby 
neboli ,gaučoví‘ ľudia, teda bežní bezdu-
chí konzumenti, ale aby verili, že môžu 
meniť svet. Búraním bariér ľahostajnosti 
a nenávisti medzi ľuďmi a náboženstvami 
ich učím uskutočňovať Ježišov sen: ,Aby 
všetci boli jedno.‘ Kto takto zmýšľa, je 
kresťansky i ľudsky zrelý a sociálne je prí-
nosom pre sľubnú budúcnosť všetkých.“ 
V súčasnosti pán dekan pracuje s približne 
päťdesiatimi aktívnymi mladými, ku ktorým 
treba prirátať rovnaký počet detí.  

Veriaci naplno využívajú nedávno 
postavené pastoračné centrum

Aby komunita ľudí silnela, potrebuje 
priestor na spoločné stretnutia. Stará fara 
však bola pri príchode dekana v zlom tech-
nickom a hygienickom stave: pod strechou 
boli naukladané nádoby, ktoré zachytáva-
li dažďovú vodu, v miestnostiach plesnivý 
stuchnutý vzduch a narušená statika stien. 
Jediným riešením bola obnova starej farskej 
budovy. „Sám Boh vie, že mám rád výzvy. 
Čím sú väčšie, tým ma viac zaujmú. Mojím 
zámerom teda bolo naplno využiť našu far-
skú budovu a ďalší majetok, aby sme za-
čali napĺňať naše prvotné ciele: edukácia 
podľa Ježišových pedagogických princí-
pov a sociálna starostlivosť o znevýhodne-
ných občanov.“ Výsledkom obnovy je pekné 
a moderné viacúčelové pastoračné centrum 
s priľahlou farskou materskou školou pre 
šesťdesiat detí s ihriskom a parkom. Škôlka 
funguje podľa inovatívneho pedagogického 
projektu už päť rokov. V pastoračnom centre 
sa striedajú deti, mladí a farský spevokol, ko-
najú sa tam stretnutia pre snúbencov, man-
želov, seniorov, duchovné obnovy, či rôzne 
tímové školenia a konzultácie. 

Pastoračný areál má za cieľ šíriť 
dobro

Záhorskú Bystricu si vyberá za domov 
čoraz viac ľudí. Komunita sa rozrastá a vo 

farnosti by padli vhod väčšie priestory, kde 
by sa veriaci mohli stretávať. Pán dekan pre-
zradil, že sa zamýšľa aj nad novým pastorač-
ným areálom, ktorého cieľom bude vytvoriť, 
prehĺbiť a posilniť bratské vzťahy medzi všet-
kými ľuďmi, bez ohľadu na ich náboženské 
vyznanie či svetonázor. Hovorí ale, že to nie 
je len o kňazovi; ten pri sebe pri napĺňaní 
tohto poslania potrebuje aj ochotných ľudí. 
Aj napriek žiarlivosti a istej miere uzavretosti, 
ktorá panuje v našej krajine, sa stále vo far-
nosti nájdu ľudia, ktorí sú otvorení, odvážni 
a dynamicky tvoriví, ktorí si všímajú a chápu 
nové požiadavky a potreby dnešných ľudí. 
„Poslaním pastoračného centra je cez 
najrôznejšie aktivity – duchovné, edukač-
né, kultúrne, poradenské či športové – 
ozdraviť spoločnosť, v ktorej sa žije. Je 
to najvhodnejší priestor na kvalitnejšie 

a účinnejšie budovanie charakteru detí 
a mládeže, na vytváranie priateľských vzťa-
hov, na radostný a pozitívny prístup k živo-
tu,“ dopĺňa Ľudovít Pokojný. 

Nový pastoračný areál vyhovie 
potrebám farnosti

V súvislosti so zamýšľanou stavbou no-
vého pastoračného areálu vyzdvihol dekan 
dôležitosť pozemkových úprav. „Sceľova-
nie pozemkov je veľmi citlivá záležitosť, 
a u nás Slovákov zvlášť, lebo bývame veľmi 
naviazaní na majetok, ktorému, bohužiaľ, 
vieme podriadiť aj najvzácnejšie vzťahy. 
Projekt pastoračného centra prospeje nie-
len jednotlivcom, ale aj farnosti ako celku, 
pričom nové prístupové cesty napomôžu 
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4.22 ha (100%)

Pastoračné centrum Záhorská Bystrica

Návrh zastavovacieho plánu

© Reform Capital Slovakia, s.r.o.
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Orientačný návrh pastoračného areálu, ktorý by mohol v budúcnosti vzniknúť  
v rámci Záhorskej Bystrice. 



Naša Bystrica 

všetkým občanom. Nakoľko ide o perspek-
tívnu oblasť, je pre nás dôležité, aby sme 
boli bližšie k ľuďom a mohli im tak účinnej-
šie poslúžiť. Vidím to ako mimoriadnu šan-
cu a ponuku prispieť k pokojnému a radost-
nému bratstvu na tejto strane Bratislavy.“ 

Ľudovít Pokojný je presvedčený, že pred 
našimi veriacimi stojí skutočne historická 
výzva. Záhorská Bystrica sa na jednej stra-
ne rozrastá veľmi rýchlym tempom, prichá-
dza sem množstvo mladých rodín, je tu veľa 
detí a príjemné prostredie pre pokojný život 
dôchodcov. Na druhej strane sa tu však 
nachádza len jeden relatívne malý kostol. 
Rodičia detí, ktoré navštevujú farskú ma-
terskú školu, dekana prosia o dobudovanie 
základnej školy s podobným výchovným 
zameraním; a po vybudovaní príjemného 
a pokojného priestoru túžia aj miestni dô-
chodcovia. „Toto sú znamenia, ktoré vní-

mame veľmi intenzívne. Preto v priestore 
pozemkových úprav uvažujeme nad 
vybudovaním veľkého pastoračného 
areálu, ktorý by bol schopný uspokojiť 
potreby súčasných aj budúcich obyva-
teľov: tvoril by ho veľký kostol s ekume-
nickým charakterom, domov pre dôchod-
cov, základná škola s materskou školou 
a veľké pastoračné centrum,“ hovorí pán 
dekan. A s úsmevom pridáva: „Áno, je to 
priodvážny projekt, no jeden taký sa nám 
už podaril. Pri našej práci sa necháva-
me viesť slovami pápeža Jána Pavla II.: 
,V tomto tisícročí urobme z Cirkvi dom 
a školu spoločenstva‘ Realizácia týchto 
slov je naším spoločným cieľom a tomu 
podriaďujeme všetky naše schopnosti 
a možnosti. Pretože v spoločnosti je zre-
teľné, že zlyhávame v bratstve a solidarite 
a prestali sme vnímať druhého ako spo-

lutvorcu spoločného dobra. Tento dom 
a škola spoločenstva ale závisí od každé-
ho z nás, a nielen od Boha. Som presved-
čený, že aj dnes môžeme ukázať svetu, 
že Boh je živý, že On je Láska a je možné 
s ním pretvárať dejiny. Pozývam všetkých 
do spolupráce a teším sa na každého 
dobrého človeka pri budovaní našej spo-
ločnej histórie,“ uzatvára správca farnosti, 
dekan Ľudovít Pokojný. 

RozhovorNaše podujatiaNaša Bystrica – špeciálne vydanie 19
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Potenciál rozvoja  
severozápadného pólu Bratislavy
Na urbanistickej štúdii územia v severozápadnom póle Bratislavy pracoval ateliér Compass Architekti spolu 
s ateliérom AŽ Projekt. Architekt Juraj Benetin nám v rozhovore vysvetlil, aký potenciál má toto územie a čo môže 
priniesť obyvateľom okolitých mestských častí.

Ako ste vnímali územie na 
severozápad od Bratislavy?

Severozápadný rozvojový pól Bratislavy, 
ktorého súčasťou je aj Záhorská Bystrica 
a jej okolie, je mimoriadne perspektívny. To 
potvrdzuje aj viacero štúdií, vrátane samot-
ného územného plánu mesta. Zaujalo nás 
však, aké zaujímavé prírodné prostredie 
tu je. Územím sa tiahne akási zelená os, 
ktorá zadržiava dažďovú vodu v jazierkach 
a takzvaných poldroch. Pokúsili sme sa pre-
to jeho prírodný potenciál zakomponovať aj 
do urbanistickej štúdie. Podobné trendy sle-
dujeme aj v zahraničí. 

Čo je výsledkom urbanistickej 
štúdie tohto územia?

Počas tvorby štúdie sme funkčne nadvia-
zali na areál Volkswagenu, v ktorého sused-
stve sa riešené územie nachádza. Overili 
sme si možnosti rozvoja tohto územia, najmä 
pokiaľ ide o funkcie súvisiace s logistikou, 
drobnou výrobou, administratívou a podob-
ne. 

Aké má podľa vás toto územie 
výhody pre jeho obyvateľov? 

Toto územie je tak trochu mimo pozor-
nosti, vzdialené od zastavaných častí obce. 
Zároveň má však vynikajúce dopravné napo-
jenie priamo na diaľnicu, čo ho predurčuje 
na využitie v oblasti logistiky, administratívy 
a drobnej výroby. Ak sa územie bude rozvíjať 
v zmysle urbanistickej štúdie, ktorú sme vy-
pracovali, mohlo by priniesť pracovné miesta 
a rozvoj, ktorý v podstate nezaťaží súčasných 
obyvateľov okolitých mestských častí. 

Prečo si myslíte, že je dôležité využívať 
jednoduché pozemkové úpravy?

Každú lokalitu je možné rozvíjať až vtedy, 
keď sú vysporiadané vlastnícke vzťahy na 
danom území. To možno dosiahnuť rôznymi 
spôsobmi a jednoduché pozemkové úpravy 
sú jedným z nich. Dobrá urbanistická kon-
cepcia, ktorej cieľom je zlepšenie kvality ži-
vota ľudí na danom území, sa nedá naplniť, 
pokiaľ existujú „diery“ vo vlastníckych vzťa-
hoch na pozemkoch.

Juraj Benetin z ateliéru Compass Architekti 
spolupracoval na tvorbe urbanistickej štúdie 
územia v Záhorskej Bystrici.

 „Realizáciou pozemkových úprav 
chceme sprehľadniť a hospodárne 
usporiadať komplikované vlastnícke 
vzťahy na 600 hektárovom území 
tak, aby vlastníci neprišli ani 
o jediný štvorcový meter. Našou 
snahou je otvorene a transparentne 
komunikovať o týchto zámeroch 
s mestskou časťou a jej obyvateľmi. 
Veríme, že projekt prinesie pozitívny 
rozvoj Záhorskej Bystrice.“

Martin Drázský, konateľ CENTROP, s.r.o.
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Profil investora

Spoločnosť Centrop, s.r.o., je financovaná  zo zahraničných investičných 
fondov a od roku 2008 sa venuje zhodnoteniu pozemkov v lokalite Záhorská 
Bystrica a Devínska Nová Ves, na území s celkovou rozlohou 600 ha. Toto roz-
siahle územie v sebe skrýva veľký potenciál pre budúci rozvoj severozápadnej 
časti Bratislavy.

Investor sa zaviazal, že plánovaná výstavba v danom území bude vždy re-
akciou na aktuálne potreby mesta, dotknutých mestských častí a vlastníkov 
pozemkov. Z dlhodobého hľadiska si preto projekt CENTROP kladie za cieľ ponúknuť čo najviac mestských funkcií. Ľudia 
z okolitých mestských častí tak nebudú nútení cestovať za vybavenosťou do centra mesta.

Dôraz na otvorenú komunikáciu
V záujme úspešnej realizácie projektu došlo vo vedení spoločnosti Centrop, s.r.o., k personálnym zmenám. Zmena vo 

vedení sa odráža aj v zmene prístupu k procesom jednoduchých pozemkových úprav.
Investor dbá na informovanosť vlastníkov pozemkov a korektnosť celého procesu. Prvým krokom, ktorý naznačil nový 

prístup investora, bolo spoločné informačné stretnutie vlastníkov pozemkov. Na tomto stretnutí investor spolu s novým 
zhotoviteľom projektu – spoločnosťou Geodézia Bratislava, a.s. – vysvetlil všetky fázy procesu a nasledujúce kroky. Nová 
úroveň komunikácie vo forme osobných stretnutí, zriadenia informačného centra a pod. má za cieľ vytvoriť férové pod-
mienky pre všetkých, nielen pre investora.

Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov JPU ZB a DNV 

V rámci procesu pozemkových úprav pripravuje OUBA PLO Ustanovujúce zhromaždenie 
účastníkov jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Záhorská 
Bystrica a časti katastrálneho územia Devínska Nová Ves, ktoré sa bude konať v septembri 
alebo začiatkom októbra 2017. Všetkým účastníkom bude včas doručená pozvánka. Pred-
metom zhromaždenia bude voľba zástupcov do predstavenstva Združenia účastníkov JPU ZB 
a DNV a tiež informácie o prebiehajúcom procese a aktuálnej etape prerokovávania Zásad 
umiestnenia nových pozemkov, ako aj informácie o nasledujúcom kroku – tvorbe rozdeľova-
cieho plánu pozemkových úprav. Na zhromaždení budú taktiež schválené stanovy Združenia 
účastníkov JPU.

Férový prístup 
Investor stanovil tri pravidlá, ktoré garantujú transparentnosť a úspešnosť 
celého procesu pozemkových úprav v Záhorskej Bystrici a Devínskej Novej Vsi:

1.  Len investor – spoločnosť Centrop, s.r.o. – prispeje na hlavné prístupové cesty a ostatné spoločné 
zariadenia a opatrenia – celková výmera príspevku spoločnosti Centrop, s.r.o., je spolu 26,5 ha, čo 
pre všetkých účastníkov znamená, že nebudú prispievať na výmeru potrebnú pre infraštruktúru zo svojej 
výmery.

2.  Vo všetkých sektoroch, ktoré boli určené podľa ich rozvojového potenciálu stanoveného platným územ-
ným plánom, resp. očakávanými zmenami územného plánu územia, zostanú pôvodní vlastníci.

3. Výmera vlastníka sa bude presúvať medzi sektormi len s jeho vysloveným súhlasom. 
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ERB ZÁHORSKEJ BYSTRICE

Patrónmi našej Záhorskej Bystrice sú sv. Peter a Pavol. Preto sa 
nachádzajú aj v našom erbe. Trúfnete si ho správne vymaľovať? 
Poradíme vám, že treba použiť len žltú a červenú farbičku a nie-
ktoré miesta nechať biele.

22 Naše podujatiaNaša Bystrica – špeciálne vydanie

Milé deti, leto sa pomaličky chýli ku koncu a opäť sa začína školský rok. Tešíte 
sa? My áno! Naučíme sa niečo nové, stretneme super spolužiakov a podelíme 
sa o prázdninové zážitky. Veríme, že ste prežili krásne letné prázdniny, na ktoré 
budete ešte dlho spomínať! 

Pripravte sa na školský rok a potrápte si trošku hlavičky nad týmito úlohami. Nám teda dali 
zabrať! Držíme palce! 

NÁJDI PÄŤ ROZDIELOV
Škola sa blíži – a to môžete vidieť aj na týchto dvoch obrázkoch. Sú na nich rôzne školské 
pomôcky. Aj keď obrázky vyzerajú rovnako, rovnaké nie sú! Nájdete medzi nimi päť 
rozdielov? 
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1. Meniny má 17. januára
2. Hlavné mesto Slovenska
3. Prefíkaný iným slovom
4. Jedna zo susedných krajín Slovenska
5.  Aké mesto poznáme pod štátnou 

poznávacou značkou NZ? 
6.  Ovocie, ktoré môžete nájsť bežne 

v záhradách
7. Túto vec používame pri umývaní rúk
8. Dcéra mojej mamy je moja .....
9.  Aká je skratka Tatranského národného 

parku?
10. Doplň názov rozprávky: Janko a .....
11. Vec, do ktorej si žiaci píšu poznámky
12. Osol, somár iným slovom
13. Meniny má 24. decembra

TAJNIČKA
Budeme radi, ak vylúštite aj túto tajničku. Výsledok vás možno ani veľmi neprekvapí. 

LABYRINT
Zajko Skákajko chcel počas 
leta stihnúť ešte jeden výlet. No 
ráno zaspal a zabudol si zobrať 
desiatu. Chce sa po ňu vrátiť, no 
cestu si v tej rýchlosti nepamätá. 
Pomôžete mu ju nájsť? 

Deti, sme radi, že ste sa s úlohami popasovali. Prajeme vám krásny školský rok,  
aby ste sa toho veľa v škôlke a v škole naučili!  
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