JPÚ Nesvady

Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní v projekte jednoduchých
pozemkových úprav v k.ú. Nesvady
Tento postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní bol dohodnutý
s predstavenstvom združenia účastníkov pozemkových úprav na rokovaní dňa 23.07.2014.
Bude zverejnený s nariadením vykonania projektu jednoduchých pozemkových úprav v k.ú.
Nesvady (ďalej len „JPÚ Nesvady“).
Identifikačné údaje
Objednávateľ projektu: Obec Nesvady, Obchodná č. 23, 946 51 Nesvady
Správny orgán: Okresný úrad v Komárne, Pozemkový a lesný odbor, Senný trh 4, 945 01 Komárno
Zhotoviteľ: IVTER s.r.o., Košická 9/1, 945 01 Komárno
Zmluva o dielo: 348/2011 zo dňa 27.05.2011
Zodpovedný projektant: Ing. Adriana Vetterová
Údaje o lokalite
Kraj: Nitriansky
Okres: Komárno
Katastrálne územie: Nesvady
Obec: Nesvady
Výmera obvodu projektu JPÚ: 126 ha

I. Dôvody vypracovania postupu prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní
Po vypracovaní, prerokovaní, zverejnení, pripomienkovaní a schválení úvodných podkladov
projektu a následne projektu pozemkových úprav Okresný úrad Komárno, pozemkový a lesný odbor
(ďalej len „PLO“) podľa § 14 ods. 1 zákona 330/1991 Z.z. o pozemkových úpravách nariadi jeho
vykonanie.
K nariadeniu pripojí a spolu s ním zverejní so združením účastníkov dohodnutý postup prechodu na
hospodárenie v novom usporiadaní (ďalej len „prechod“). Cieľom prechodu je určiť postup a zásady,
podľa ktorých vlastníci a užívatelia začnú hospodáriť na nových pozemkoch, nakoľko cieľom
pozemkových úprav okrem usporiadania vlastníckych vzťahov je aj funkčné využívanie územia.
Tento materiál bol prerokovaný, dohodnutý a odsúhlasený v zmysle zákona o pozemkových
úpravách so združením účastníkov pozemkových úprav (ďalej len „ZÚPÚ“) na zasadnutí
predstavenstva ZÚPÚ dňa 23.07.2014. Pred odsúhlasením bol prerokovaný so zástupcami Okresný
úrad Komárno PLO, Slovenského pozemkového fondu a s väčšími užívateľmi vykonávajúcimi
poľnohospodársku činnosť v obvode JPÚ Nesvady. Zverejní sa spolu s nariadením vykonania
projektu JPÚ.
Všetci účastníci pozemkových úprav, ako aj ďalší nájomcovia zo vzťahov k pôvodným
nehnuteľnostiam (napr. prenájom práva poľovníctva alebo rybárstva) si musia uvedomiť, že podľa
§14 ods. 8 zákona o pozemkových úpravách dňom právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania
projektu JPÚ alebo neskorším dňom uvedeným v tomto rozhodnutí zanikajú všetky nájomné vzťahy
k pôvodným nehnuteľnostiam a na nové pozemky bude potrebné uzatvoriť nové nájomné zmluvy. Je
potrebné aj pripomenúť, že podľa zákona o pozemkových úpravách najneskôr dňom schválenia
projektu JPÚ zaniká právo bezplatného náhradného užívania podľa bývalého § 15 tohto zákona
(náhradné pozemky). Zaniká aj prípadné právo náhradného užívania podľa vládneho nariadenia č.
47/1955 Zb. o opatreniach v odbore hospodársko-technických úprav pozemkov (tzv. HTÚP)
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Prechod na hospodárenie v novom usporiadaní by mal prebehnúť aj v súlade so zákonom
504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných
pozemkov v znení neskorších predpisov.
Dohodnutý postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní je záväzný pre všetkých
účastníkov pozemkových úprav vo väzbe na začatie hospodárenia a vzniku nových nájomných
vzťahov.

II. Predpokladaný stav obhospodarovania územia v novom stave
Užívateľské subjekty a špecifiká užívania lokalít v obvode projektu JPÚ
Na základe údajov získaných od vlastníkov pri prerokovávaní umiestnenia nových pozemkov
v etape tvorby rozdeľovacieho plánu o plánovanom spôsobe obhospodarovania nových pozemkov
bol získaný prehľad o poľnohospodárskych subjektoch a rozsahu, v akom sa pravdepodobne bude
hospodáriť v obvode projektu JPÚ.
Tak bolo možné zväčša definovať spôsob budúceho užívania pozemkov a už pri zostavení
zásad umiestnenia nových pozemkov bolo územie rozdelené podľa budúceho využitia na projektové
bloky. Na pozemkoch kde dôjde k zmene užívateľa bolo dohodnuté že je potrebné zabezpečiť, aby
neboli zasiate oziminy, z dôvodu aby nebol ohrozený termín odovzdania pozemku (predpokladaný
termín 1.3.2015). Ďalej bolo dohodnuté, že poľnohospodárske pozemky sa budú odovzdávať
približne v rovnakom hospodárskom stave, podiskované pripravené na ďalšie využitie, okrem viníc
a pozemkov určených na zastavanie. Obrobenie pozemkov určených na zastavenie si zabezpečia
jednotlivý vlastníci tak, aby sa z nich nešírili buriny do okolitých pozemkov.
Zo šetrenia vyplynulo, že poľnohospodárska pôda v obvode projektu JPÚ je v najväčšej
výmere užívaná podnikom AGRORENT Nesvady a.s. a v menšej miere fyzickými osobami, ktoré
hospodária na náhradných pozemkoch. Nutnosť dodržania zákonných kritérií primeranosti a
vyhovenie požiadavkám na umiestnenie nových pozemkov rodinným príslušníkom v susedstve, ako
aj značná zmena v spôsobe využívania naznačuje, že stav užívania pozemkov v doterajšom a novom
stave sa výrazne v celom obvode projektu JPÚ zmení. Z toho vyplýva, že k hladkému prechodu na
hospodárenie na nových pozemkoch je nutné vzájomné rešpektovanie sa účastníkov navzájom.
Najpodstatnejšie zmeny v doterajšom hospodárení v obvode JPÚ vyplývajú z nasledovných
dôvodov:
Vlastníci nových pozemkov na lokalitách riešených v ÚPN obce na zastavanie prejavili
záujem o vyčlenenie pozemkov pre nepoľnohospodárske účely. Poloha obce a priaznivé klimatické
podmienky predurčujú obec k pestovaniu zeleniny a ovocia. Je známa najmä pestovaním papriky
a pracovitosťou svojich obyvateľov, preto sa predpokladá, že do doby zastavania tieto pozemky budú
vlastníci využívať ako produkčné záhrady.
Pozemky určené naďalej pre poľnohospodárske využitie, sa budú prenajímať a naďalej na
nich bude hospodáriť poľnohospodársky subjekt v osevných postupoch, alebo primerane k druhu
pozemku.
Užívateľské rozdelenie jednotlivých projekčných blokov
Uvedené užívateľské rozdelenie jednotlivých projekčných blokov je zobrazené aj v grafickej
časti prechodu, kde boli premietnuté budúce užívateľské vzťahy k poľnohospodárskej pôde,
a ostatným pozemkom. Predpokladaní užívatelia v jednotlivých projekčných blokoch sú nasledovní:
Blok č.1 bol podľa funkčného využitia rozdelený na:
„1a“ a „1c“– pôdny celok viničný hon, poľnohospodárske využitie pre drobné vinice, obrábané
IV skupinou strojov, veľkosť pozemkov od 400 m2, tvar pozemkov zohľadňuje kordónový typ
pestovania vinice, to znamená, že je povolený dlhý úzky tvar pozemkov. Využitie pozemku musí
zabezpečiť nový vlastník. Vo viničnom hone sú umiestnené aj pozemky vo vlastníctve SPF
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a neznámych vlastníkov s neznámym pobytom v správe SPF. Užívanie pozemkov zmluvne
zabezpečí SPF.
„1b“ – priemyselné využitie, veľkosť pozemkov od 2000 m2 a viac. Tvar pozemkov s
rovnobežnými stranami a v pomere 1:2 maximálne však 1:4, po dobu zastavania budú
poľnohospodársky využívané veľkoblokovo poľnohospodárskym subjektom, menší vlastníci sa
vyjadrili, že budú pozemky sami užívať.
Blok č.2 bol podľa funkčného využitia rozdelený na:
„2a“ – priemyselné využitie, veľkosť pozemkov od 2000 m2 a viac. Tvar pozemkov s
rovnobežnými stranami a v pomere 1:2 maximálne však 1:4, po dobu zastavania budú
poľnohospodársky využívané veľkoblokovo poľnohospodárskymi subjektmi.
“2b“ – poľnohospodárske využitie, tvorí súčasť pôdneho celku veľkoblokovej ornej pôdy,
nerozčleňovať, umiestnené pre jedného vlastníka, k zmene užívateľa nedochádza.
“2c“ – zmiešané územie, veľkosť pozemkov od 400 m2. Využitie pozemku po dobu zastavania
musí zabezpečiť nový vlastník. Pri povoľovaní stavieb nebytovej výstavby je potrebné dodržať
ust. Vyhlášky č. 549/2007 Z.z.

Blok č.3 bol podľa funkčného využitia rozdelený na:
„3a“ – hospodársky dvor, umiestnenie pozemkov je určené existujúcimi stavbami, využívané
poľnohospodárskym subjektom, k zmene užívateľa nedochádza.
„ZD-1“ – zberný dvor, celok je určený existujúcim využitím ako verejné zariadenie, využívané
obcou, k zmene užívateľa nedochádza.
„POHR-1“ – cintorín, využívaný obcou, k zmene užívateľa nedochádza, údržbu pozemkov
zabezpečuje obec.
„3b“ – možnosť využitia na IBV, bol zrušený z dôvodu nezáujmu a pričlenený k bloku „ZD-1“
Blok č.4 bol podľa funkčného využitia rozdelený na:
„4a“ – poľnohospodárske využitie, obrábané IV skupinou strojov maloblokovo, veľkosť
pozemkov od 1000 m2. Využitie pozemku musí zabezpečiť nový vlastník.
„4b a 4e“ – možnosť využitia na IBV, najmenší pozemok má 600 m2, min. šírka pozemku 20m,
pričom pomer šírky a dĺžky pozemkov by mal byť približne 1:2. Využitie pozemku po dobu
zastavania musí zabezpečiť nový vlastník.
Blok č.5 bol podľa funkčného využitia rozdelený na:
„5b,c“ – poľnohospodárske využitie, časť obrábané I. a II. skupinou strojov veľkoblokovo,
veľkosť pozemkov od 3000 m2 a časť maloblokovo. Využívané veľkoblokovo
poľnohospodárskymi subjektmi a maloblokovo novým vlastníkom.
„5a,d,e“ – rekreačné využitie, veľkosť pozemkov od 400 m2. Využitie pozemku po dobu
zastavania musí zabezpečiť nový vlastník.
„VN-1 a nREK-1,2“ – vodhospodársko - športové a rekreačné využitie. Spoločné a verejné
zariadenie údržbu pozemkov zabezpečuje obec.
Blok č.6 bol podľa funkčného využitia rozdelený na:
„6b“ – hospodársky dvor, umiestnenie pozemkov je určené existujúcimi stavbami, umiestnené
pozemky SPF, užívanie pozemkov zmluvne zabezpečí SPF.
„6a,c-i“ –
poľnohospodárske využitie, veľkoblokové orné pôdy a trvalé trávne porasty
s príslušenstvom. Sú tu umiestnené pozemky doterajších užívateľov a pozemky prenajatých
vlastníkov. Vytýčením sa stabilizujú hranice pozemkov, k zmene užívateľa dochádza len upresnením
hraníc.
„VN-2 a REK-3“ – vodhospodársko-športové a rekreačné využitie, vytýčením sa stabilizujú
hranice pozemkov súčasného vlastníka a užívateľa.
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III. Vytýčenie lomových bodov a režim ich ochrany
Vytýčenie a vyznačenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov
Význačnými lomovými bodmi sa rozumejú body hranice obvodu projektu JPÚ, verejných
a spoločných zariadení a opatrení a rozhraničenie poľnohospodárskej a ostatnej pôdy. Rozsah
vytyčovaných bodov, ich stabilizáciu a prípadne signalizáciu alebo ochranu určí Okresný úrad
Komárno PLO.
Vytýčené význačné lomové body hraníc nových pozemkov sa v teréne označia drevenými
kolíkmi. Ochranu a kontrolu týchto bodov je povinný vykonávať každý, kto je akýmkoľvek
spôsobom činný v danom priestore - tak vlastník ako aj nájomca pozemkov. Ochrana význačných
lomových bodov je potrebná za účelom zabezpečenia ich základnej funkcie t. j. zabrániť
nekontrolovanému posunu hraníc pozemkov. Ten, kto spôsobí poškodenie stabilizácie alebo úplne
zničí význačný bod, je povinný na vlastné náklady zabezpečiť jeho opätovné vytýčenie a
stabilizáciu. Vytýčenie sa požaduje v 1. triede presnosti, o čom doloží príslušnú geodetickú
dokumentáciu.
Zoznam súradníc a graficky zobrazená poloha všetkých vytýčených význačných bodov budú
prehľadne spracované v dokumentácii vytýčenia. Vytýčenie význačných lomových bodov
v jednotlivých projekčných celkoch, t.j. v blokoch, bude prebiehať spolu s vytýčením a vyznačením
podrobných bodov hraníc nových pozemkov.
Vytýčenie a vyznačenie podrobných lomových bodov hraníc nových pozemkov
Každý vlastník má právo slobodne sa rozhodnúť či vstúpi do nájomného vzťahu, alebo bude
svoj pozemok obhospodarovať sám. Od toho závisí aj to pre koho sa vytyčujú a odovzdávajú body.
Vytýčenie podrobných lomových bodov hraníc nových pozemkov sa uskutoční v rozsahu
určenom správnym orgánom na základe skutočného spôsobu užívania nových pozemkov. V obvode
projektu JPÚ Nesvady sa budú vytyčovať prevažne hranice nových pozemkov medzi užívateľmi.
Vytýčenie podrobných bodov hraníc nových pozemkov sa zrealizuje v plnom rozsahu len pre
vlastníkov, ktorí svoje nové pozemky nedajú do nájmu ale ich budú sami užívať. Zároveň sa vytýčia
aj pozemky vlastníkov, ktorí sami pozemky nebudú užívať, ale o vytýčenie písomne požiadali
správny orgán.
Drobný vlastníci vstupujúci do vlastného užívania na týchto pozemkoch si musia byť
vedomý, že sú povinný obrábať a udržiavať poľnohospodársky pozemok v zmysle platných
právnych noriem SR, najmä hospodáriť na ňom v súlade s požiadavkami na ochranu pôdy a správnej
poľnohospodárskej praxe (zákon 220/2004 Z.z.).
Vytýčené podrobné lomové body hraníc nových pozemkov sa v teréne označia iba dočasnou
stabilizáciou (dreveným kolíkom). Okresný úrad Komárno PLO v pozvánke na prevzatie vytýčených
lomových bodov hraníc nových pozemkov upozorní účastníkov na povinnosť trvalého označenia
lomových bodov hraníc svojich pozemkov podľa katastrálneho zákona na vlastné náklady. Vlastník,
alebo iná oprávnená osoba vytýčené lomové body v teréne prevezme, o čom sa vyhotoví protokol o
podrobnom vytýčení lomových bodov nových pozemkov. V prípade neúčasti vlastníka, alebo inej
oprávnenej osoby pri odovzdávaní vytýčených hraníc nových pozemkov podpíšu protokol
o podrobnom vytýčení hraníc nových pozemkov zástupca predstavenstva ZÚPÚ a zástupca
Okresného úradu Komárno PLO.
Zoznam súradníc a graficky zobrazená poloha všetkých vytýčených podrobných bodov budú
prehľadne spracované v dokumentácii vytýčenia. Vytýčenie a odovzdanie podrobných lomových
bodov hraníc nových pozemkov v teréne sa vykoná v mesiacoch august až október 2014.
Navrhnutý časový harmonogram vytýčenia pozemkov:
- august 2014 – blok 1a,1b, 1c, 6a až 6h
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- september 2014 – blok 2a, 2b, 2c, 5a až 5e
-október 2014 – blok 3a, 3b, POHR-1, ZD-1, 4a až 4e,

IV. Obmedzenia a odporúčania
Spoločné zariadenia a opatrenia:
Schválením zásad na umiestnenie nových pozemkov vzniká štátu alebo obci právo užívania
pozemkov navrhovaných na výstavbu spoločných zariadení a opatrení, z ktorého vyplýva právo
uskutočňovať vo verejnom záujme (108 ods. 2 písm. b), d) a k) zákona č. 50/1976 Zb.) výstavbu
spoločných zariadení a opatrení. Pozemky určené na spoločné zariadenia a opatrenia nemožno
scudziť ani zaťažiť. Možno ich použiť len na účely upravené osobitným predpisom (§ 108 zákona č.
50/1976 Zb).
Projekt pozemkových úprav je podkladom pre územnoplánovaciu dokumentáciu a tvorbu
lesných hospodárskych plánov. Pre výstavbu spoločných zariadení a opatrení uvedených v § 12 ods.
4 písm. a) až d) nahrádza schválený projekt pozemkových úprav rozhodnutie o využívaní územia,
rozhodnutie o umiestnení stavby, vypracované v súlade so záväznou časťou územnoplánovacej
dokumentácie, rozhodnutie o odňatí poľnohospodárskej pôdy a rozhodnutie o vyňatí lesného
pozemku.
Projektom pozemkových úprav sú dané zákonné resp. sú navrhnuté obmedzenia a opatrenia.
Zákonné:
obmedzenia vyplývajúce z prítomnosti inžinierskych sietí (elektrické rozvody, telekomunikácie,
vodovodné zariadenia a ich ochranné pásma); obmedzenia pri cestných komunikáciách;
obmedzenia vyplývajúce z § 12 zákona 543/2002 o ochrane prírody;
obmedzenia vyplývajúce z §32 ods. 5 a § 49 zákona 364/2004 Z.z. o vodách (pobrežné pozemky);
obmedzenia v zmysle STN 75 2102 „Úpravy riek a potokov“ (ochranné pásma);
obmedzenia vyplývajúce z §16 zákona č.470/2005 Z.z. o pohrebníctve.
Navrhnuté:
Rešpektovanie navrhnutých spoločných zariadení a opatrení komunikačného, ekologického a
pôdoochranného charakteru; dodržiavanie odporúčaných protieróznych návrhov z miestneho
územného systému ekologickej stability.
Zásady postupu prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní
Pre pozemky v obvode projektu JPÚ Nesvady bol dohodnutý nasledovný postup prechodu na
hospodárenie v novom usporiadaní:
1. V záujme plynulého prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní bolo dohodnuté, že k začatiu
hospodárenia na nových pozemkoch v obvode projektu JPÚ Nesvady dôjde od 1.3.2015.
2. Nájomné vzťahy k pôvodným pozemkom v obvode projektu zaniknú dňom právoplatnosti
rozhodnutia o schválení vykonania projektu JPÚ alebo neskorším dňom uvedeným v tomto
rozhodnutí. (najskôr 30.1.2014).
3. Vlastníci, ktorí svoje nové pozemky neprenajmú, ako aj noví užívatelia, ich môžu začať užívať po
ich uvoľnení alebo odovzdaní, najneskôr od 1.3.2015. Na základe dohody doterajšieho užívateľa
s novým užívateľom je možné skoršie odovzdanie do užívania.
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4. Na pozemkoch, kde dôjde k zmene užívateľa, je potrebné zabezpečiť bezproblémový zber v takom
čase, aby nebol ohrozený termín odovzdania najneskôr 1.3.2014. Poľnohospodárske pozemky musia
byť odovzdané do užívania v primeranom stave, a pozberovej úprave pôdy podiskované pripravené
na orbu.
5. Na pozemkoch, kde nedôjde k zmene užívateľa, sa môže hospodáriť plynule ďalej.
6. V minulých rokoch boli podľa § 15 zákona o pozemkových úpravách v obvode vyčlenené
pozemky do bezplatného náhradného užívania na čas do schválenia projektu pozemkových úprav za
pôvodné pozemky v obvode aj mimo obvodu JPÚ Nesvady. Za pôvodné pozemky v obvode tiež
mohli byť vyčlenené pozemky aj mimo obvodu JPÚ Nesvady. Právo užívať všetky (teda obidvoma
spôsobmi) vyčlenené pozemky podľa § 15 zákona o pozemkových úpravách v obvode projektu
zaniká zo zákona schválením projektu JPÚ Nesvady. Zaniká aj prípadné právo náhradného užívania
podľa vládneho nariadenia č. 47/1955 Zb. o opatreniach v odbore hospodársko-technických úprav
pozemkov (tzv. HTÚP)
7. V priebehu august až október 2014 prebehne vytýčenie význačných lomových bodov hraníc
nových pozemkov v teréne s ich trvalou stabilizáciou. Vybraté význačné lomové body budú
stabilizované v spolupráci s Obcou Nesvady, ktorý zabezpečí ochranu stabilizovaných bodov.
8. Odovzdanie vytýčených vybraných podrobných lomových bodov hraníc nových pozemkov v
teréne sa uskutoční od augusta 2014 do 31.10.2014, podľa harmonogramu vytýčenia nových
pozemkov. Trvalú stabilizáciu podrobných lomových bodov hraníc nových pozemkov si
zabezpečujú vlastníci a užívatelia na vlastné náklady. Opakované vytýčenie hraníc nových
pozemkov, z dôvodu poškodenia alebo straty si hradí každý vlastník, alebo užívateľ sám.
V Nesvadoch dňa 23.07.2014
Vypracoval: Ing. Adriana Vetterová (Zodpovedný projektant)
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