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Špecifikácia predmetu zákazky:  
 
Predmetom zákazky je vypracovanie a vykonanie jednoduchých pozemkových úprav k.ú. Lužianky, 
lokalita  Diely I. (ďalej aj ako „JPÚ alebo Dielo“) v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových 
úpravách v katastrálnom území Lužianky. Uvedené územie je podľa platného územného plánu obce 
určené na individuálnu bytovú výstavbu. Účelom vypracovania a vykonania projektu Jednoduchých 
pozemkových úprav v kat. území Lužianky, lokalita Diely I.  je teda vhodne priestorovo a funkčne 
usporiadať pozemky v súlade s určením vyplývajúcim podľa schváleného územného plánu. 
Uvedená lokalita sa nachádza v intraviláne obce. 

Projekt jednoduchých pozemkových úprav 

        Vstupné údaje projektu JPÚ 

Ukazovateľ Aktuálny projekt PÚ 

Výmera obvodu projektu JPÚ [ha] 13 
- z toho výmera špeciálnych kultúr PP (chmeľnice, vinice, 

záhrady, sady) [ha] 1 

- výmera ostatnej poľnohospodárskej pôdy (orná pôda a 
TTP) [ha] 12 

- výmera lesných pozemkov [ha] 0 
- výmera nepoľnohospodárskej a nelesnej pôdy [ha] 0 

Zastúpenie obtiažnosti terénu nelesných pozemkov v 
obvode projektu PÚ [%] 100% 

- z toho prvý stupeň obtiažnosti terénu [%] 100% 
- druhý stupeň obtiažnosti terénu [%] 0% 
- tretí stupeň obtiažnosti terénu [%] 0% 

Počet všetkých parciel registra C-KN v obvode projektu PÚ 101 
Počet parciel pôvodného stavu v obvode projektu PÚ 105 

- z toho registra C-KN s LV 80 
- registra E-KN 25 

Počet vlastníkov v obvode projektu PÚ 268 
- z toho známych vlastníkov 212 

- nezistených vlastníkov 56 
Počet vlastníckych vzťahov v obvode projektu PÚ 479 

- z toho v spoločných nehnuteľnostiach 0 
- ostatných vlastníckych vzťahov 479 

 

Jednoduché pozemkové úpravy musia byť vypracované, vykonané a odovzdané v súlade so 
všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, a to najmä so 
zákonom č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, 
pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o pozemkových úpravách“) , v súlade s metodickým návodom na 
vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav (ďalej len „MN na geodetické 
činnosti“), metodickými štandardami na projektovanie pozemkových úprav (ďalej len „Metodické 
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štandardy“) a súvisiacimi zákonmi, vyhláškami, pokynmi, usmerneniami, inštrukciami, smernicami, 
technickými normami a inými súvisiacimi predpismi, ako aj ďalších pokynov platných v čase 
spracovávania JPÚ, vrátane nevyhnutných geodetických a kartografických prác v triede presnosti 
určenej pre obnovu katastrálneho operátu a vyhotovenia akejkoľvek dokumentácie nevyhnutnej pre 
zápis výsledkov projektu pozemkových úprav do katastra nehnuteľností. 

Súčasťou predmetu zákazky je aj odovzdanie jednotlivých elaborátov z vypracovania a vykonania JPÚ 
na základe uvedených požiadaviek: 

1. elaboráty sa vyhotovujú v analógovej a elektronickej forme, 
2. každý elaborát overuje príslušný zodpovedný projektant, 
3. vybrané elaboráty alebo ich časti budú aj autorizačne a úradne overené tak, ako to stanovuje MN 
na geodetické činnosti, 
4. po odovzdaní a prebratí ucelenej časti diela, zhotoviteľ vystaví faktúru, ktorá bude obsahovať 
názov ucelenej časti, 
5. všetky materiály, vyhotovené zhotoviteľom v analógovej forme softvérovými nástrojmi, sa pre 
účely možnosti opätovného vytlačenia odovzdávajú uložené (teda nie skenované) aj v elektronickej 
forme v súboroch vo formáte PDF, ktorá úplne korešponduje s analógovou formou, 
6. Každú ucelenú časť a etapu je zhotoviteľ povinný odovzdať v analógovej a digitálnej forme v dvoch 
vyhotoveniach správnemu orgánu a v jednom vyhotovení objednávateľovi; 
 
Predpokladaný termín nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o povolení JPÚ je 31.07.2019. 
 
Predpokladaný zápis projektu JPÚ do katastra nehnuteľností je 4Q/2021. 

 

Účastník  berie na vedomie, že prípravné konanie podľa § 7 zákona č. 330/1991 Zb. v zložení: 
prieskum a vyhodnotenie záujmu vlastníkov o konanie pozemkových úprav, informovanie vlastníkov 
pozemkov na verejnom zhromaždení, oslovenie firiem a organizácii už boli v rámci projektu 
vykonané. Všetky podklady sa nachádzajú v spise Okresného úradu Nitra, pozemkového a lesného 
odboru č. OU-NR-PLO-2019/017831.      

 
Víťaz verejného obstarávania sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo v týchto ucelených 
častiach, skladajúcich sa z etáp a v termínoch, pričom lehota na dodanie ďalšej časti diela sa začína 
počítať odovzdaním prechádzajúcej etapy budúcim zhotoviteľom. V prípade, ak je podľa zákona č. 
330/1991 Zb. potrebné pre ukončenie časti etapy vydanie rozhodnutia, alebo iného správneho aktu 
správneho orgánu, lehota zhotoviteľa pre dodanie ďalšej časti diela sa začína počítať od 
právoplatnosti tohto aktu správneho orgánu,  ktorým  sa uzatvorila predchádzajúca etapa. 
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Názov časti a etapy (elaborátu) 

Návrh termínov 
od skončenia 

predchádzajúcej 
etapy v 

mesiacoch 
Úvodné podklady projektu jednoduchých pozemkových úprav  

1. Operát obvodu projektu pozemkových úprav – prešetrenie, vytýčenie, 
zameranie, zobrazenie a trvalé označenie hranice obvodu projektu JPÚ; 
účelové mapovanie polohopisu v obvode JPÚ, účelové mapovanie výškopisu 
v obvode projektu JPÚ,  

3 

2. Mapa hodnoty pozemkov 
2 

3. Register pôvodného stavu 
4. Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu JPÚ 3 

Návrh nového usporiadania územia v obvode JPÚ  
5. Zásady na umiestnenie nových pozemkov 4 
6. Aktualizácia registra pôvodného stavu 

4 7. Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu 
8. Zrovnávacie zostavenie (kombinatórium) 

Vykonanie projektu jednoduchých pozemkových úprav  
9. Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní 

3 10. Vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc nových pozemkov 
 

11. Rozdelenie parciel C-KN hranicou obvodu projektu pozemkových úprav 

3 

12. Aktualizovaný register pôvodného stavu; aktualizovaný rozdeľovací plán vo 
forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu; aktualizované zrovnávacie 
zostavenie 

13. Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu/obnovy katastrálneho 
operátu 

 
Predpokladaný zápis projektu JPÚ do katastra nehnuteľností je 4Q/2021. 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov: Obec Lužianky, Rastislavova 266, 951 41 

IČO: 34 003 517 

tel.: 037/64 10 180 

e-mail: obecluzianky@stonline.sk 

2. Typ zmluvy a predmet zákazky: 
Zmluva o dielo na predmet zákazky: Vypracovanie a vykonanie projektu jednoduchých 
pozemkových úprav k.ú. Lužianky, lokalita Diely I. 
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3. Podrobný popis predmetu zákazky 

Podrobný popis predmetu zákazky je uvedený v špecifikácii predmetu zákazky, resp. v návrhu 
zmluvy o dielo. 

4. Miesto dodania: Lužianky, lokalita Diely I.  

5. Trvanie zmluvy do: cca 4Q/2021 

6. Lehota dodania od uzavretia zmluvy: viď. podmienky uvedené v špecifikácii predmetu zákazky. 

7. Jazyk ponuky: slovenský 

8. Obsah ponuky: 

• Neoverená kópia oprávnenia na podnikanie v predmete zákazky, 
• Čestné vyhlásenie o predmete zákazky, 
• Čestné vyhlásenie, 
• Návrh na plnenie kritérií 

9. Podmienky financovania predmetu obstarávania: Predmet obstarávania bude financovaný 
z rozpočtu verejného obstarávateľa. 

 
Príloha č. 1:  

NÁVRH NA PLNENIE SÚŤAŽNÝCH KRITÉRIÍ 
Predmet zákazky: 
Vypracovanie a vykonanie projektu jednoduchých pozemkových úprav k.ú. Lužianky, lokalita Diely 
I.Verejný obstarávateľ: 
Obec Lužianky 
Kontaktné miesto: 
Obecný úrad Lužianky, Rastislavova 266, Lužianky 
 
V cene musia byť zahrnuté všetky oprávnené náklady na realizáciu predmetu zákazky. 
 

P.č. Názov súbor Cena bez DPH Cena spolu s DPH  

1. Pozemkové úpravy 1   

Cena spolu bez DPH  

Cena spolu s DPH  

 
V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH na túto skutočnosť vo svojej ponuke upozorní. 
 
 
 
 
Ponuku predkladá: ................................................................................................ 
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