„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:
„Realizácia spoločných opatrení PPÚ Ratka“
Začiatok realizácie projektu: 1.6.2016
Predpokladané ukončenie realizácie projektu: 31.12.2017

Hlavným cieľom projektu je vybudovaním spoločných zariadení a opatrení slúžiac
vlastníkom pozemkov v obvode pozemkových úprav v obci Ratka - pozitívne prispieť k trvalo
udržateľnému rozvoju vidieka, k zvýšeniu kvality života na vidieku v súlade s požiadavkami
a podmienkami ochrany životného prostredia a tvorby územného systému ekologickej stability,
funkciami poľnohospodárskej krajiny a prevádzkovo-ekonomickými hľadiskami moderného
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva.
Predkladaný projekt Obce Ratka priamo nadväzuje na vykonané pozemkové úpravy z r.
2009-2015 v gescii Krajského pozemkového úradu Banská Bystrica, ktorými sa zjednodušili a
sprehľadnili vlastnícke pomery v danom území a zanikla rozdrobenosť vlastníckych pomerov.
Realizácia projektu vychádza z potreby zlepšenia užívacích možností pozemkov a ich využívanie
na poľnohospodársku výrobu. Dosiahnutý prístup ku každej parcele je potrebné skvalitniť s
budovaním cestnej infraštruktúry. Predpokladá to naštartovanie trhu s poľnohospodárskou
pôdou a ich sceľovanie na poľnohospodárske činnosti.
Projekt v súlade s projektovou dokumentáciou rieši rekonštrukciu ciest v piatich
lokalitách daného územia, premostenie Babského potoka severne od objektu SO 09 – Malá
Vodná Nádrž a pozemkové úpravy ako súčasť protieróznych opatrení a vytvorenie
krajinotvorných prvkov a prvkov ekologickej stability v katastrálnom území obce Ratka.
Protierózne opatrenia slúžia na ochranu pôdy pred účinkami vodnej a veternej erózie. Patria
medzi spoločné zariadenia a opatrenia, avšak majú často oveľa väčší dosah na celkovú ekologickú
kvalitu a stabilitu krajiny.

Nakoľko bol schválený (MUSES) miestny územný systém ekologickej stability je takisto
predpoklad environmentálnej a ekologickej udržateľnosti katastrálneho územia a udržania
biodiverzity. Pozemkové úpravy sú zamerané na zúrodňovanie pôdy s markantným pozitívnym
dopadom na klimatickú zmenu, podporujú príležitosti pre diverzifikáciu poľnohospodárskej
výroby, tvorbu a ochranu životného prostredia a identifikujú zodpovednosť za prírodné a
kultúrne hodnoty vo vidieckych oblastiach.
V záujme obnovenia a zlepšenia funkcií ekologickej stability v územnom systéme a
celkového rázu poľnohospodárskej krajiny je potrebné riešiť aj dôsledky živelných pohrôm.
Prívalové dažde v r. 2014 spôsobili 3. stupeň povodňovej aktivity čím došlo k značnému
znehodnoteniu poľnohospodárskej pôdy. Z toho dôvodu projekt rieši aj budovanie
protieróznych opatrení.
Zámerom projektu je zabezpečenie vhodných podmienok v katastrálnom území
obce Ratka v nasledovných oblastiach:






vytvorenie vhodnej infraštruktúry pre vykonávanie poľnohospodárskej činnosti,
zvýšenie kvality dopravnej napojenosti vlastníkov parciel,
zabezpečiť ochranu pôdy a jej kvality pred účinkami vodnej a veternej erózie,
zvýšenie celkovej ekologickej kvality a stability krajiny,
vytvorenie krajinotvorných prvkov a prvkov ekologickej stability v katastrálnom území
obce Ratka,
 posilnenie rozvoja poľnohospodárskej výroby v regióne.
Projekt zvýši atraktívnosť územia obce, územia Chránenej krajinnej oblasti Cerová
vrchovina a Novohrad - Nógrád Geoparku - čím sa zvýši záujem o poľnohospodársku výrobu a
o trh s poľnohospodárskou pôdou.
Ďalšie pozitívne dopady:
 formuje pracovné pozície, podieľa sa na raste zamestnanosti,
 rešpektuje prirodzené prírodné a životné prostredie
 prispieva k tvorbe a zveľaďovaniu krajiny,
 stimuluje rozvoj ďalších podnikateľských aktivít v záujme trvalo udržateľného rozvoja
územia.

