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Otvorený list vlastníkom pôdy 

v katastrálnom území Chocholná-Velčice 
  

 
Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Chocholná-Velčice 

 OcÚ CH-V 052/2023 Škriečka 032/6539 100 02.02.2023 

 

Vážení občania, vlastníci pôdy v našom katastrálnom zemí,  

ukazuje sa, že ani naša obec neušla rozsiahlej pozornosti  záujemcov o kúpu pôdy od jej vlastní-

kov. V poslednej dobe sa množia prípady, kedy sa v schránkach vlastníkov poľnohospodárskych pozem-

kov, pasienkov, lúk a lesného porastu v našom katastri objavili ponuky na ich odkúpenie. Kupujúci sú 

u nás neznámi, spravidla ide o s.r.o. so slovenskou adresou, ale kto sa za kupujúcim skrýva, to je otázne.  

Údaje o vlastníkoch a ich pozemkoch ľahko záujemci o kúpu vašich pozemkov zistia z katastra 

nehnuteľností (verejne prístupná evidencia), čo pôsobí dôveryhodne. Ponúkajú odkúpenie pozemkov za 

konkrétnu cenu, bez ďalších starostí či poplatkov, všetko vybavia... Ako dôvod kúpy uvádzajú ich záujem 

o hospodárenie na pôde, zabezpečenie riadnej starostlivosti o pôdu a zamedzenie jej znehodnocovania.   

Vlastniť pôdu je právo vyplývajúce z našej ústavy. Vlastník so svojim majetkom môže narábať 

podľa vlastnej vôle, môže ho teda i predať. Vlastníctvo je však i záväzkom starať sa o svoj majetok a ro-

zumne s ním zaobchádzať. Nielen v súlade s našimi zákonmi, ale aj v súzvuku s našimi tradíciami, vyja-

drenými známym „Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane!“ 

Preto v tejto situácii, pri ponuke na odkúpenie vašej pôdy použite vlastný rozum, ale i rady 

od ľudí, ktorí sú v oblasti predaja nehnuteľností skúsenejší. Zároveň aj z úcty k predkom, k pôde a 

k trvalým hodnotám, nepredávajte svoju pôdu bez rozmyslu niekomu, o kom nie ste presvedčení, že 

vaša pôda bude v dobrých rukách. A určite nie za zlomok jej skutočnej ceny! 

Ak sa svoju pôdu rozhodnete predať, dobre zvážte predovšetkým výšku predajnej ceny, ale i to, 

komu pôdu predáte. Za rozumné považujem odpredať pôdu tomu, u koho máte istotu, že vám za pôdu 

slušne zaplatí, a bude na nej aj reálne hospodáriť. Ako kupujúci prichádzajú do úvahy naše poľnohospo-

dárske družstvo, miestni farmári alebo iní vám dobre známi obyvatelia z našej obce. Napomôžete tak 

tomu, že sa vaša pôda... pôda vašich predkov... nestane predmetom obchodu priekupníkov s pôdou. Úrod-

ná pôda tak zostane v rukách tých, ktorí na nej skutočne hospodária a budú hospodáriť.  

V tejto súvislosti upozorňujem aj na skutočnosť, že v našej obci bolo štátom  nariadené konanie 

o začatí pozemkových úprav. Tie majú aj u nás usporiadať vlastnícke a užívacie pomery, a odstrániť pre-

kážky ich výkonu. V praxi tak dôjde k zlučovaniu malých pozemkov jednotlivých vlastníkov, čo môže 

výrazne zvýšiť hodnotu ich majetku. Mám za to, že i toto je jeden z dôvodov, pre ktoré sa záujemcovia 

snažia u nás získať čo najviac pôdy za čo najnižšiu cenu s očakávaním, že nariadené pozemkové úpravy 

ich investíciu výrazne zhodnotia, žiaľ na úkor pôvodných vlastníkov. 

Naši predkovia nám zanechali obrovské bohatstvo a táto hodnota je neoceniteľná. Ak chce-

me toto bohatstvo zachovať pre budúce generácie, musíme s ním zaobchádzať múdro a obozretne.  

    

 

    S pozdravom  

 

 

 

 

____________________________ 
                                                                                                                 Ing. Škriečka Ľubomír, starosta obce   


