
„Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj 

vidieka:  

Európa investuje do vidieckych oblastí.“ 

PROGRAM PRV 2014 – 2020 

 

Opatrenie 4 – Investície do hmotného majetku 

Podopatrenie 4.3. – Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, 

modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 

 

Názov projektu:  

 „Vybudovanie spoločných zariadení  a opatrení PPU -   

Veľké Dravce“ 

Začiatok realizácie projektu: 06.2016 

Predpokladané ukončenie realizácie projektu: 12.2017 

 

Cieľom projektu je vybudovanie spoločných zariadení a opatrení Projektu 

pozemkových  úprav v katastrálnom území Veľké Dravce s cieľom lepšieho sprístupnenia 

poľnohospodárskej pôdy a pozemkov na nej.  

Pozemkové úpravy v predmetnom  katastrálnom území Veľké Dravce  po vybudovaní 

všetkých spoločných zariadení a opatrení navrhnutých v projekte, prispejú k lepšej 

prístupnosti pozemkov vstupujúcich do pozemkových úprav. Budovaním protipovodňových 

opatrení sa zabráni odplaveniu ornice, pomocou vodohospodárskych stavieb sa regulujú 

vodné toky a pomocou ekologických zariadení sa zabráni vodnej a veternej erózii a tým sa 

zvýši a chráni kvalita pôdy.  

Vybudovaním spoločných zariadení dôjde  k reálnemu predpokladu zníženia nákladov 

na prepravu materiálov, ako osív, hnojív, sadív, k optimálnej kultivácii a ošetrovaniu 



pozemkov vplyvom racionálnejšieho rozmiestnenia a tvaru parciel. Ďalej dôjde 

k modernizácii a prispôsobeniu poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, vrátane lepšieho 

prístupu poľnohospodárskej a lesnej pôde, čím dochádza k úsporu energie, najmä pohonných 

hmôt.  

Predmetom projektu je vybudovanie poľných ciest, ktoré sú jednou 

z najdôležitejších súčastí projektu spoločných zariadení a opatrení spracovaných v projekte 

pozemkových úprav. Projekt rieši vybudovanie poľnej siete – spevnených bezprašných ciest, 

ktorých povrch bude tvoriť asfaltobetón, resp. kalený štrk. Stavenisko sa bude nachádzať 

v k.ú. obce Veľké Dravce, ktorá sa nachádza v okrese Lučenec.   

Riešené budú nasledovné poľné cesty: Hlavná poľná cesta nP-2 (P-4,0/30), Hlavná 

poľná cesta nP-3 (P-6,0/40), Hlavná poľná cesta nP (P-4,0/30 s výhybňou) so sprievodným  

interakčným prvkom nIP-13, sprievodným pásom zelene a drevín. Projekt rieši vybudovanie 

poľnej cestnej siete – spevnených bezprašných ciest, ktorých povrch bude tvoriť asfaltobetón, 

resp. kalený štrk. Cieľom projektu je zabezpečenie prístupu k pozemkom v danej lokalite.  


