
Príloha č. 1

Prešetrenie hranice obvodu pozemkových úprav. 7 95,00 665,00

Vytýčenie, zameranie a označenie obvodu pozemkových

úprav.
7 144,00 1008,00

Stanovenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav.
7 110,00 770,00

28
Účelové mapovanie polohopisu v obvode projektu

pozemkových úprav
7 230,00 1610,00

Aktualizácia máp BPEJ 7 28,00 196,00

Stanovenie hodnoty pozemkov na plochách

poľnohospodárskej pôdy 7 40,00 280,00

Vytvorenie účelovej mapy pre potreby stanovenia hodnoty

pozemkov a porastov v obvode projektu pozemkových

úprav
7 39,00 273,00

Preberanie údajov o vlastníkoch a vlastníctve k pozemkom v

obvode projektu pozemkových úprav 7 89,00 623,00

Prešetrovanie a zosúľadovanie identifikačných údajov o

vlastníkoch 7 55,00 385,00

Zostavenie a zverejnenie registra pôvodného stavu 7 240,00 1680,00

7490,00
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území Kvakovce“
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Prešetrenie, vytýčenie, zameranie, zobrazenie a trvalé označenie hranice obvodu projektu pozemkových

úprav

20

Popis etáp a cien ucelených celkov

Etapa
Trvanie prác v pracovných 

dňoch
Popis prác v jednotlivej etape

Počet merných 

jednotiek

Cena za mernú 

jednotku v 

EUR

Konečná cena 

etapy v EUR

18

Cena za etapu č. 1 v EUR

1

Aktualizácia máp BPEJ a ocenenie pozemkov a porastov

Register pôvodného stavu po ROEP

20



Zhromaždenie dostupných podkladov o území, vytvorenie

tematických vrstiev GIS pre potreby priestorových

plánovacích procesov
7 49,00 343,00

Zosúladenie návrhov územného systému ekologickej

stability a požiadaviek na využívanie územia. Návrh

všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v

obvode projektu pozemkových úprav.
7 38,00 266,00

Posúdenie dopadov návrhov všeobecných zásad funkčného

usporiadania územia na životné prostredie 7 24,00 168,00

Prejednanie návrhov všeobecných zásad funkčného

usporiadania územia v obvode pozemkových úprav s

účastníkmi pozemkových úprav. Potreba budovania

spoločných a verejných zariadení a opatrení z hľadiska

naliehavosti a potrieb

7 490,00 3430,00

4207,00

Aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav 7 19,00 133,00

Aktualizácia registra pôvodného stavu 7 34,00 238,00

Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a

vytyčovacieho plánu na poľnohospodárskej pôde 7 230,00 1610,00

Zrovnávacie zostavenie 7 27,00 189,00

2170,00

Plán prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní
7 33,00 231,00

Vytýčenie význačných lomových bodov hraníc nových 

pozemkov
7 54,00 378,00

Podrobné vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc 

nových pozemkov
7 69,00 483,00

Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho

plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu 7 57,00 399,00

Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo

forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním 7 220,00 1540,00

3031,00

5 3 Atlas projektu pozemkových úprav 1 1502,00 1502,00

1502,00

Celkom 18 400,00

V Kvakovciach, dňa 29.5.2017

….......................................

Mgr. Ing. Martin Dulina

konateľ CZIPO s.r.o.

Trvanie prác v dňoch – celkom: 311 dní

4

94

Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav

2

Cena za etapu č. 4 v EUR

Cena za etapu č. 5 v EUR

Cena za etapu č. 2 v EUR

33

Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu

Cena za etapu č. 3 v EUR

95

Vykonanie projektu pozemkových úprav

3


