
 
Informácie k projektu ROEP 

 
 
Verejnou vyhláškou zo dňa 25.5. 2010 vyhlásila Správa katastra v Čadci konanie o obnove evidencie 
niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim v katastrálnom území Klokočov. Nakoľko je v obci 
zapísaný register vlastníckych práv, môže sa pokračovať v ROEPe. 
Zhotoviteľom je firma GEODET-AT, s.r.o. Skalité. 
V ROEPe budú riešené osady a intravilán obce. Vysporiadanie pozemkov sa týka len fyzických osôb.  
 
Celý projekt ROEP je rozdelený na 4 etapy: 
1. etapa:  
Spracovanie grafického súboru KN  zobrazujúceho stav katastrálnej mapy na jeho prevzatie do 
katastra, spracovanie grafického súboru pôvodného určeného operátu PM / stav analógovej mapy UO/ 
a spracovanie grafického súboru BPEJ vo výmennom formáte grafických informácií / VGI/, v termíne 
do:  2.4. 2012 
2. etapa: 
Spracovanie písomnej časti ROEP – vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií /FÚVI/, 
spracovanie grafického súboru UO podľa aktuálneho stavu KN vo výmennom formáte grafických 
informácií /VGI/ a zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra,  v termíne do: 3.12.2012 
3. etapa: 
Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z.z. v znení neskorších 
predpisov – zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného 
exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, 
vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, 
v termíne   do: 3.6.2013. 
4. etapa: 
Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z.z. v znení neskorších 
predpisov- zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu 
registra, zapracovanie rozhodnutí podľa § 11, 11a, 12 zákona č. 180/1995 Z.z. v znení neskorších 
predpisov, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie 
a expedícia písomných a grafických častí registra v jednom vyhotovení správnemu orgánu / Správa 
katastra /, schválenie registra v termíne do: 3.1. 2014. 
 
Dielo je povinný zhotoviteľ odovzdať správnemu orgánu. 
Prvá a druhá etapa sa považujú za ukončené po prevzatí a odsúhlasení správnym orgánom. O prevzatí 
a odsúhlasení spíšu zhotoviteľ a správny orgán protokol. Prvá a druhá etapa sa považujú za ukončené 
dňom vyhotovenia protokolu o prevzatí  a odsúhlasení diela. 
Tretia etapa sa považuje za ukončenú po vykonaní kontrol podľa MN a po odstránení chýb v zmysle 
§14 MN. Zhotoviteľ musí so správnym orgánom vyhotoviť protokol o odovzdaní III. etapy a vykonaní 
kontroly zapísateľnosti a odstránení chýb. 
O úplností predloženého ROEP správnemu orgánu vyhotoví správny orgán preberací protokol, 
v ktorom uvedie, či právoplatné rozhodnutia o námietkach boli v odovzdanom diele zapracované. 
Dielo sa považuje za ukončené dňom jeho schválenia správnym orgánom podľa §7 zákona č. 
180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
 
Špecifikácia prác registra obnovenej evidencie pozemkov 
 
Základné údaje o katastrálnom území: 
 
Názov katastrálneho územia – Klokočov 
Výmera katastrálneho územia – 51 170 833 m3 
Počet parciel určeného operátu z parcelného protokolu – 16 059 
  



Počet všetkých parciel E KN evidovaných v databáze súboru popisných informácií katastra 
nehnuteľností – 11 158 
Počet parciel E KN , ku ktorým sú vlastnícke práva evidované na LV na  100 % - 11 031 
Počet parciel C KN, ku ktorým vlastnícke práva nie sú evidované v LV na 100 % - 1 191 
Počet všetkých parciel C KN evidovaných v súbore popisných informácií katastra nehnuteľností –  
12 115 
Výsledkom grafickej časti ROEP bude vektorová katastrálna mapa číselná v extraviláne, vektorová 
katastrálna mapa číselná v intraviláne a vektorová mapa určeného operátu nečíselná.  
 
Záručná doba na zhotovené dielo  
 
Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje,  že dielo bude zodpovedať podmienkam stanoveným v predpisoch. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady diela ním spôsobené a zistené po schválení registra správnym 
orgánom do 30 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia správneho orgánu o zistených chybách 
zhotoviteľovi. 
Vady diela odstráni zhotoviteľ na vlastné náklady. Záruku  poskytuje zhotoviteľ na dobu 3 rokov odo 
dňa zápisu registra do katastra nehnuteľností.  
 
 
 
Obec  bude zasielať výpisy z Registra známym vlastníkom doporučene do vlastných rúk. Občania 
budú platiť účastnícky poplatok  3 €. 
Pripomienkové konanie - vlastník si musí prekontrolovať doručený výpis vlastníctva , voči nemu sa 
môže odvolať. 
Počas 3 etáp sa do 3.6. 2013 na obecnom úrade prijímajú návrhy od občanov, sú pripravené tlačivá – 
návrhy, čestné prehlásenia pre spoluvlastníkov, prehlásenie pre navrhovateľov, potvrdenie od obce, 
potvrdenie od f. TIMEA Olešná / pokiaľ sa vysporadúvajú pozemky v ich užívaní ./ 
Tzv. „ Veľké rozhodnutie „  - pre celú obec vydá Správa katastra, bude dané zhotoviteľovi na zápis. 
Každý návrh od občana bude zaevidovaný, budú doložené všetky dostupné doklady – list vlastníctva, 
výpisy z pozemno-knižnej vložky, prehlásenia, darovacie zmluvy, zámenné zmluvy,.... 
Pozemky, ktoré si chcú občania vysporiadať, musia užívať najmenej 10 rokov , navrhovateľ nemôže 
mať menej ako 30 rokov, nesmie byť vedený súdny spor. Pozemky si môžu vysporiadať aj chatári – 
občania ČR / zast. plochy, ornú pôdu, lúky /.  
Ak bude aspoň 10 návrhov kompletných, bude zvolané zasadnutie komisie. Činnosť komisie riadi 
predseda.  
V súčasnosti, pokiaľ neprebehla ešte 2 etapa, je potrebné doložiť 2 x geometrický plán k pozemkom 
na vysporiadanie.  Náklady na vyhotovenie geometrického plánu si platí sám navrhovateľ. Návrhy a 
čestné prehlásenia od spoluvlastníkov, ktoré sú potrebné k vysporiadaniu, musia byť úradne overené 
na matrike, pričom v zmysle zákona číslo 180/1995 Z.z. sú tieto poplatky oslobodené. Čestné 
prehlásenia musia podpísať všetci známi vlastníci, za neznámych vlastníkov podpisuje zástupca 
Slovenského pozemkového fondu Žilina a komisia ROEP. 
  
Návrhy sa predkladajú len v určený deň a to utorok od 8.00 do 15.00 hod. v kancelárii Ing.Veroniky 
Gajdičiarovej na Obecnom úrade v Klokočove. 
 
Obecný úrad Klokočov oslovil geodetov z Klokočova, Turzovky a Čadce o zaslanie cenovej ponuky 
geodetických prác pre našich občanov.  Prišla  ponuka od f. GEO-Real – Šobich Ivan, Turzovka / č.t. 
0948 511 444 / a od f. GEOSLUŽBA, s.r.o. , Ul. 17. Novembra 2868, Čadca – Ing. Ivan Goralka  / č.t. 
0948 040 083 alebo internetová stránka www.geosluzbacadca.sk./ 
Záleží na občanovi, ktorého geodeta si vyberie.  
Ukončenie celého projektu ROEP je 3.01.2014 , pričom Komisia ROEP bude pracovať ešte 3 roky. 
 
Predkladá: Ing. Gajdičiarová 
 


