JPÚ Športové ihrisko Šrobárová

Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní v projekte jednoduchých
pozemkových úprav „Športové ihrisko Šrobárová“ v katastrálnom území
Šrobárová
Tento postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní bude zverejnený s nariadením
vykonania projektu jednoduchých pozemkových úprav „Športové ihrisko Šrobárová“ v katastrálnom
území Šrobárová (ďalej len „JPÚ Športové ihrisko Šrobárová“).
Identifikačné údaje
Objednávateľ projektu: Obec Šrobárová, Školská 45, 94632 Šrobárová
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
Objednávka č.: 6/2016
Zodpovedný projektant: Ing. Adriana Vetterová
Údaje o lokalite
Kraj: Nitriansky
Okres: Komárno
Katastrálne územie: Šrobárová
Obec: Šrobárová
Výmera obvodu projektu JPÚ: 3,83 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“). Počet vlastníkov pozemkov v
JPÚ Športové ihrisko Šrobárová bolo pri nariadení konania deväť a navrhovateľ z toho s vyrovnaním
v peniazoch súhlasili dvaja vlastníci a dvaja budú vyrovnaní v peniazoch v zmysle zákona. V novom
stave tak klesol počet vlastníkov na päť, plus navrhovateľ. V zmysle §23 ods. 4 zákona združenie
účastníkov nevznikne ak počet vlastníkov v obvode projektu pozemkových úprav je menší ako
desať. V takých prípadoch práva a povinnosti združenia účastníkov vyplývajúce z tohto zákona
vykonávajú priamo jednotliví účastníci.
Cieľom prechodu je určiť postup a zásady, podľa ktorých vlastníci a užívatelia začnú
hospodáriť na nových pozemkoch, nakoľko cieľom pozemkových úprav bolo len usporiadanie
vlastníckych vzťahov bez zmeny spôsobu užívania pozemkov k zmene užívacích vzťahov
vykonaním JPÚ Športové ihrisko Šrobárová nedochádza.
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.
Prechod na hospodárenie v novom usporiadaní bude prebiehať v súlade so zákonom
504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných
pozemkov v znení neskorších predpisov.
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Dohodnutý postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní je záväzný pre všetkých
účastníkov pozemkových úprav vo väzbe na hospodárenie a vzniku nových nájomných vzťahov.

II. Popis stavu obhospodarovania územia v novom stave
Užívateľské subjekty a špecifiká užívania lokalít v obvode projektu JPÚ
Na základe údajov získaných od Obce Šrobárová, a 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 hospodári, a
aj bude hospodáriť v obvode projektu JPÚ Športové ihrisko Šrobárová.
Takto bolo zistené, že spôsob budúceho užívania pozemkov bude nezmenené oproti
pôvodnému stavu.
Zo šetrenia vyplynulo, že pôda v obvode projektu JPÚ Športové ihrisko Šrobárová je
v užívaní Obce Šrobárová, a poľnohospodárske pozemky v lokalite nových náhradných pozemkov sú
v užívaní podniku BOMINA s.r.o., Hlavná 63, 94632 Šrobárová a budú sa naďalej prenajímať
v súlade s ustanoveniami zákona č. 504/2003 Z.z., 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 užívateľské vzťahy k poľnohospodárskej pôde, a ostatným
pozemkom. Užívatelia v jednotlivých projekčných blokoch sú nasledovní:
• Lokalita športového ihriska a miestne komunikácie, bola a aj zostáva funkčne využité pre
verejnoprospešné stavby s prislúchajúcimi pozemkami na športové účely a na sprístupnenie
pozemkov. Vytýčenie pozemkov sa nevykoná nakoľko je areál oplotený a je zhodný so
súčasným využitím, respektíve sú to existujúce cesty, a užívateľom je Obes Šrobárová, ktorá
sa stáva aj vlastníkom pozemkov v celosti.
• Lokalita nových náhradných pozemkov bola a aj zostáva
funkčne využitá na
poľnohospodárske účely. Vytýčenie hraníc nie je potrebné nakoľko sa vlastníci v priebehu
konania nevyjadrili, že chcú sami vstúpiť do užívania nových pozemkov.

III. Vytýčenie lomových bodov nových pozemkov
Vytýčenie a vyznačenie význačných ako aj podrobných lomových bodov hraníc nových pozemkov
sa v teréne nevykonáva.

IV. Obmedzenia a odporúčania
Spoločné zariadenia a opatrenia:
Projekt pozemkových úprav je podkladom pre územnoplánovaciu dokumentáciu. 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.
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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;
Navrhnuté:
Rešpektovanie existujúcich spoločných zariadení a opatrení komunikačného charakteru ich
zachovaním.
Zásady postupu prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní
Pre pozemky v obvode projektu JPÚ Športové ihrisko Šrobárová bolo dohodnuté, že nie je potrebné
definovať postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní, nakoľko sa spôsob hospodárenia
na nových pozemkoch nemení.

V Komárne dňa 17.4.2018
Vypracoval: Ing. Adriana Vetterová (Zodpovedný projektant)
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