OKRESNÝ ÚRAD KOMÁRNO
POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR
Senný trh č. 4, 945 01 Komárno
Č.j.: OU-KN-PLO-2018/000416

v Komárne dňa 23. 3. 2018

ROZHODNUTIE
Okresný úrad Komárno, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „OÚKN-PLO“), ako príslušný
orgán v zmysle § 5 ods. 5 z.č 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového
vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách, v znení
neskorších predpisov, v súlade s § 46 z.č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov rozhodol

takto:
podľa § 13 ods. 3, 6 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní
pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch,
pozemkovom fonde a o pozemkových
spoločenstvách, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
schvaľuje
projekt jednoduchých pozemkových úprav „Športové ihrisko Šrobárová“ v katastrálnom
území Šrobárová,
vypracovaný v zmysle § 2, ods1 písm. c/ zákona z dôvodu že má dôjsť k inej investičnej výstavbe,
ktorá podstatne ovplyvní hospodárenie na pôde, alebo životné podmienky v obvode pozemkových
úprav alebo jeho ucelenej časti, ktorého zhotoviteľom je IVTER s.r.o., so sídlom Košická 9/1 945 01
Komárno, IČO 36 539 651

Odôvodnenie
OÚKN-PLO rozhodnutím č. 2017/000330-7 zo dňa 15.03.2017 v zmysle § 8 zákona
o pozemkových úpravách nariadil jednoduché pozemkové úpravy „Športové ihrisko Šrobárová“ v
katastrálnom území Šrobárová (ďalej len“JPÚ Športové ihrisko Šrobárová“) z dôvodov uvedených v
§2 ods. 1 písm. c) zákona 330/1991 Z.z., v súlade s §2 ods.2) zákona 66/2009Z.z.. Určil v zmysle § 3
ods. 2 zákona obvod pozemkových úprav, ktorým je časť katastrálneho územia Šrobárová, tvorená
parcelami KNC č. 213/1, 213/2, 213/3, 213/4, 213/5, 1365 v celosti, a časť KNC parcely č. 228.
Určená lokalita je vlastnícky vedená na KNE parcelách č. 214/1, 214/2, 215/1, 215/2, 1365/1, 216/1
v celosti a KNE parcely č. 1365/2 v časti, podľa stavu katastra nehnuteľnosti ku dňu 8.3.2017 v
celkovej výmere 3,83 ha.
OÚKN-PLO po schválení úvodných podkladov v zmysle § 10 zákona o pozemkových úpravách a
to registra pôvodného stavu zo dňa 24. 7. 2017 pod č. OU-KN-PLO-2017/000330-37 a dohodnutých
zásad umiestnenia nových pozemkov v zmysle § 11 ods. 23, platných oznámením č. OU-KN-PLO2017/000330-44 zo dňa 20. 9. 2017, zadal vypracovanie projektu PÚ.

V zmysle § 12a zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov spracovateľ pred
schválením projektu aktualizoval obvod pozemkových úprav a register pôvodného stavu na základe
údajov katastra nehnuteľností platných ku dňu 30.11.2017 a vypracoval projekt v zmysle § 12
zákona o pozemkových úpravách, ktorý sa skladá:
a) zo sprievodnej správy, ktorá obsahuje rekapituláciu konania o pozemkových úpravách,
b) zo schválených úvodných podkladov
c) z návrhu nového usporiadania pozemkov v obvode pozemkových úprav, ktorý obsahuje
geodetické a popisné údaje v členení na
1. dohodnuté zásady umiestnenia nových pozemkov,
2. rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu (ďalej len „rozdeľovací
plán“). Rozdeľovací plán má grafickú časť (umiestnenie nových pozemkov) a písomnú časť
(register nového stavu) a zoznam vyrovnaní v peniazoch.
Rozdeľovací plán bol prerokovaný v zmysle §12 zákona s dotknutými vlastníkmi pozemkov
a správcami spoločných a verejných zariadení a opatrení.
V zmysle §11 ods. 24 zákona, vlastníkom pozemkov, na ktorých sa nachádzajú stavby ktoré
prešli na obec podľa osobitného predpisu, v súlade s §3 ods.3 b) a c) zákona 66/2009 Z.z. sa
poskytuje, alebo ktorí požiadali vyrovnanie v peniazoch, poskytne vyrovnanie SPF po nadobudnutí
právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania JPÚ Športové ihrisko Šrobárová. Vlastníctvo k
týmto pozemkom nadobudne Obec Šrobárová.
Vlastníkom pozemkov, ktoré sa nachádzajú sa obvode, ale mimo stavieb ktoré prešli na obec
podľa osobitného predpisu, a ktorí požiadali v zmysle §3 ods.3 c) zákona 66/2009 Z.z. vyrovnanie
v peniazoch, poskytne vyrovnanie Obec Šrobárová po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia
o schválení vykonania JPÚ Športové ihrisko Šrobárová. Vlastníctvo k týmto pozemkom nadobudne
Obec Šrobárová.
Pozemky určené projektom JPÚ Športové ihrisko Šrobárová na ostatné verejné zariadenia, ako
sú vodný zdroj s ochranným pásmom I. stupňa, miestne komunikácie a sprievodná zeleň miestnych
komunikácií v zmysle §12 ods. 8 zákona poskytla v potrebnej výmere Obec Šrobárová. Vlastníctvo
k týmto pozemkom nadobudne Obec Šrobárová.
Projekt JPÚ Športové ihrisko Šrobárová bol zverejnený v zmysle § 13 ods.1 zákona
o pozemkových úpravách verejnou vyhláškou v Obci Šrobárová od 1.2.2018 do 5.3.2018. Súčasne
bol doručený aj každému účastníkovi, ktorého miesto pobytu je známe, a zároveň im bol doručený aj
výpis z rozdeľovacieho plánu. V zákonom určenej 30 dňovej lehote neboli podané žiadne námietky
voči projektu JPÚ Športové ihrisko Šrobárová.
Správny orgán konštatuje, že rozdeľovací plán je zostavený podľa aktualizovaného registra
pôvodného stavu a platných zásad umiestnenia nových pozemkov. Údaje registra pôvodného stavu
a údaje registra nového stavu sú v súlade.
Vzhľadom na to, že projekt JPÚ Športové ihrisko Šrobárová je vyhotovený v súlade so zákonom a
vzhľadom na uvedené skutočnosti správny orgán projekt schválil.
Toto rozhodnutie je podkladom pre nariadenie vykonania projektu JPÚ Športové ihrisko
Šrobárová.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na tunajší
Okresný úrad Komárno, pozemkový a lesný odbor, Senný trh 4, 94501 Komárno.

V zmysle § 13 ods. 8 zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov sa toto rozhodnutie
doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o právnom konaní tak, že sa
vyvesí na úradnej tabuli tunajšieho úradu po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom
doručenia. Súčasne sa rozhodnutie zverejní na úradnej tabuli Obce Šrobárová.
Doručuje sa:
1. Účastníkom konania verejnou vyhláškou
2. Obec Šrobárová, Školská 45, 94632 Šrobárová
2x (1 exemplár pre obec a 1 na vyvesenie)
3. a/a

Mgr. Ing. Klaudia Bertoková
vedúca odboru

príslušný úrad potvrdil dobu vyvesenia:

Vyvesené od: ...............................do: ..............................pečiatka, podpis: .......................................
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