Projekt jednoduchých pozemkových úprav „Športové ihrisko Šrobárová“
Zásady umiestnenia nových pozemkov

A. Záväzná časť zásad vyplývajúcich zo zákona o pozemkových úpravách
1.
Usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom pod stavbou sa vykoná formou
poskytnutia náhradného pozemku v obvode pozemkových úprav, v primeranej výmere, bonite
a rovnakého druhu, ako bol pôvodne pozemok pred zastavaním, okrem prípadov v bode 4) (§3
ods. 3, zákona 66/2009 Z.z)
2. Nové pozemky vlastníka sú primerané, ak rozdiel hodnoty pôvodných a nových pozemkov
vlastníka nie je väčší alebo menší ako 10 % hodnoty pôvodných pozemkov, a rozdiel výmery
pôvodných a nových pozemkov nie je väčší alebo menší ako 5 % výmery pôvodných
pozemkov.
3. Minimálna výmera samostatného nového pozemku na poľnohospodárskej pôde je 400 m2
(§ 11 ods.15, zákona 330/1991 Z.z.).
4. Vyrovnanie za pozemky alebo spoluvlastnícke podiely k pozemkom, ktoré nespĺňajú
podmienku minimálnej výmery, alebo ak o to požiada vlastník, sa poskytne v zmysle §3 ods. 3
zákona 66/2009 Z.z. v peniazoch, v hodnote stanovenej v schválenom registri pôvodného
stavu. Vyrovnanie v peniazoch sa vyplatí vlastníkovi v lehote určenej v rozhodnutí o schválení
vykonania projektu pozemkových úprav ( §11, ods.8 zákona 330/1991 Z.z.).
5. Pozemky alebo spoluvlastnícke podiely k pozemkom, ktoré nespĺňajú podmienku
minimálnej výmery a ktoré nemožno sceliť s ostatnými pozemkami vlastníka a za ktoré nebol
uplatnený nárok na vyrovnanie v peniazoch, budú riešené formou spoluvlastníckeho podielu
k novým pozemkom, spĺňajúcim podmienku minimálnej výmery (§11 ods.15 zákona 330/1991
Z.z.).
6. Na účel pozemkových úprav rozhodnutím okresného úradu možno zriadiť alebo zrušiť
podielové spoluvlastníctvo k pozemkom, (§11, ods.14 zákona).
7. Ten, kto sa stane vlastníkom pozemku v priebehu konania o pozemkových úpravách,
nemôže namietať výsledky doterajšieho konania, (§6, ods.4 zákona).
8. Ostatné ustanovenia zákona sa použijú primerane.
B. Zásady dohodnuté s účastníkmi JPÚ Športové ihrisko Šrobárová
9. Komasovať (sceľovať) vlastníctvo v obvode JPÚ „Športové ihrisko Šrobárová“ je možné len
mimo ihriskom zastavanej časti (viď. grafická príloha ZUNP).
10. Pozemky sa sceľujú spravidla do výlučného vlastníctva. Spoluvlastníctvo k pozemkom
môže vzniknúť len na základe zhodného vyjadrenia vlastníkov, alebo podľa bodu 5) týchto
zásad.
10. Tvar pozemkov bude spravidla obdĺžnikový, pričom šírka pozemkov nesmie byť menšia ako
16 m, a pozemky každého vlastníka budú prístupné z pozemných komunikácií.
11. Viac nových pozemkov sa vyčlení, ak to vyplynie z odlišných zámerov o spôsobe užívania,
napr. keď sa vlastník vyjadrí, že časť chce užívať sám napr. ako vinohrad, ovocný sad, záhradu
a iné.

12. Ak pri umiestňovaní nových pozemkov dôjde k rôznym „sporom“ a nezhodám medzi
vlastníkmi, príp. pri potrebe individuálneho riešenia rôznych situácií, rozhodne o riešení
správny orgán.
13. Pri umiestnení nových pozemkov sa zosúladia hranice druhov pozemkov územia podľa
legislatívnych predpisov, vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií.

V Komárne dňa 25.7.2017
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