ODPOČET ČINNOSTI
SPF ZA ROK 2019
SPF V ROKU 2019: PREHĽAD PROJEKTOV A AKTIVÍT

KĽÚČOVÉ OBLASTI
1. TVORBA
LEGISLATÍVY

2. ZVYŠOVANIE
PODPORY

Novela zákona č. 330/1991 Zb.
 PF spolupracoval na príprave legislatívneho návrhu, vďaka
•S
ktorému budú môcť iniciovať pozemkové úpravy aj správcovia, teda
aj SPF

Pre mladých farmárov
 PF eviduje 103 žiadostí mladých farmárov s právoplatným
•S
rozhodnutím o priznaní nenávratného finančného príspevku
 ktuálne je pripravených 24 nájomných zmlúv na celkovú výmeru
•A
viac ako 388 hektárov
Pri budovaní cyklotrás
 PF sa zasadil o majetkovoprávne usporiadanie vlastníctva
•S
pozemkov v správe a nakladaní fondu dotknutých cyklotrasami. Ide
napríklad o obce a mestá Hniezdne, Lučivná, Brezno, Krasňany.
 PF sa podieľa na projekte „Bližšie k práci, Zdravšie v živote
•S
– cyklistická doprava. “Ide o II. etapu vybudovania cyklistických
trás Vígľaš-Pstruša, Mesto Šaštín-Stráže – Šaštínska cyklistická
magistrála, Cyklotrasa Eurovelo (Prešovský kraj)

3. ZLEPŠENIE
KOMUNIKÁCIE

Call centrum
 PF zaznamenáva jednotlivé volania a zároveň vyhodnocuje dáta.
•S
V budúcnosti sa počíta s možnosťou automatizácie tejto služby
Nová webstránka
 oderný, jednoduchý a užívateľsky atraktívny. Taký je nový web
•M
SPF, ktorý na jednom mieste poskytuje všetky dostupné informácie
o SPF, jeho pôsobení i kompetenciách. Návštevníkom tiež uľahčuje
komunikáciu s úradom
ePodanie
 lektronický systém podávania vybraných druhov žiadostí napojený
•E
na tzv. Geoportal. Po novom si žiadatelia môžu vybrať a graficky
vykresliť parcelu, o ktorú majú záujem
Optimalizácia stránkových dní a hodín
 egionálne odbory vychádzajú v ústrety klientom a ich požiadavkám
•R
aj v tejto oblasti

4. EDUKÁCIA

Odborné konferencie pod taktovkou SPF
 onferencia „Slovenský pozemkový fond v kontexte špecifických
•K
kompetencií správcu poľnohospodárskych pozemkov“ vo Zvolene,
organizovaná v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou
a potravinárskou komorou
 onferencia „Ako zjednotiť slovenskú pôdu“ v Bratislave,
•K
organizovaná v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou
univerzitou
Účasť na poľnohospodárskych výstavách
 eloslovenské dni poľa v Dvoroch nad Žitavou: premiérová účasť na
•C
8. ročníku
 grokomplex 2019 v Nitre: účasť zameraná na pripravované
•A
projekty

5. NOVÉ
SPOLUPRÁCE

• Memorandum o spolupráci s Národným lesníckym centrom –
doriešenie problematiky nesúladov druhov pozemkov, t. j. evidencie
pozemkov, ktoré nie sú v katastri nehnuteľností vedené v súlade so
skutočným stavom
• Memorandum o spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou
univerzitou – podpora vzdelávania študentov s prepojením
teoretickej prípravy s praxou, poskytovanie odborných stáží
a spoločné zdieľanie informácií
• Memorandum o spolupráci s Národným cyklokoordinátorom –
podpora projektov a aktivít uskutočňovaných v oblasti rozvoja
a realizácie cyklistickej dopravy a cykloturistiky na Slovensku
• Dohoda o spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity
Komenského v Bratislave – podpora vzdelávania študentov
s prepojením teoretickej prípravy s praxou, riešenie praktických aj
teoretických problémov vrátane spoločného zdieľania informácií

6. OBHAJOBA
ZÁUJMOV SR
A NEZISTENÝCH
VLASTNÍKOV

Úspešné súdne spory
 auza Slanské lesy (sp. zn. 14C/565/1998): v prospech SR
•K
rozhodnuté o pozemkoch v hodnote najmenej 45 miliónov EUR
 auza Veľký Slavkov (sp. zn. 17C/255/2014 a sp. zn. 13C/213/2011):
•K
v prospech SPF rozhodnuté o pohľadávke viac ako 39 miliónov EUR
Otvorenie ROEP v katastrálnom území Podunajské Biskupice
 PF aktívne riešilo zlý zápis obnovenej evidencie pozemkov
•S
v k. ú. Podunajské Biskupice v spolupráci s Národnou diaľničnou
spoločnosťou – dotknuté sú tu taktiež mimoriadne dôležité pozemky
pod D4 a R7

7. ZVEĽAĎOVANIE
MAJETKU SPF

Rekonštrukcie administratívnych budov
 O SPF Trenčín – rekonštrukcia je už zrealizovaná
•R
 O SPF Nitra – zahájené práce
•R
 R Bratislava – pripravovaná, t.j. zabezpečená projektová
•G
dokumentácia

TRANSFERY VYKONANÉ V PROSPECH
MP A RV SR
Z hospodárskeho výsledku za rok 2017 v objeme 4 500 000 EUR:
a) 2 000 000 EUR: na projekty pozemkových úprav
b) 2 500 000 EUR: na podporu mimoprodukčných funkcií lesa

PRÁVNE AKTY SPRACOVANÉ SPF
A PREDLOŽENÉ NA ROKOVANIE RADY
SLOVENSKÉHO POZEMKOVÉHO FONDU
Nájomné zmluvy

1011

Kúpne zmluvy

1312

Reštitučné zmluvy

343
2666

PRÁVNY AKTY UZATVORENÉ SO
SAMOSPRÁVOU
Protokol o odovzdaní pozemkov
pod stavbami podľa zákona č. 138/1991 Zb.
Protokol k odovzdaniu vlastníctva
pozemkov, ktoré tvorili verejný
majetok (neknihované pozemky)

138
8

Zmluva o bezodplatnom prevode
vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme

29

Kúpna zmluva

35

Zmluva o prevode vlastníctva

24

Dohoda o zrušení a vyporiadaní
spoluvlastníctva

17

Zmluva o zriadení vecného bremena

24

Nájom pozemkov

30

Dohoda o zrušení predkupného práva

0
305

STANOVISKÁ K ÚZEMNÝM
A STAVEBNÝM KONANIAM VYDANÉ PRE
SAMOSPRÁVU
Obce

180

Mestá

69
249

PODPORA BUDOVANIA CYKLOTRÁS
Súhlasné stanoviská pre mestá a obce

SPF V ROKU
2020, V AKÝCH
PROJEKTOCH
A AKTIVITÁCH
CHCEME
POKRAČOVAŤ

hovorca@pozfond.sk
www.pozfond.sk
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 udovanie Centrálneho informačného systému
•B
 alšie zrýchľovanie procesov na SPF
•Ď
 rganizácia odborných konferencií a školení pre širokú odbornú
•O
i laickú verejnosť

