pozemkový a lesný odbor
Senný trh 4, 945 01 Komárno

Č.j.: OU-KN-PLO-2018/ 000416/3
Vybavuje : Ing. Erika Kovácsová

v Komárne dňa 6. 8. 2018

ROZHODNUTIE
Okresný úrad Komárno, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „OÚKN-PLO“), ako príslušný
orgán v zmysle § 5 ods. 4 zákona 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 zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní v znení neskorších predpisov rozhodol
takto:
I. podľa § 14 ods. 4 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 o pozemkových úpravách“),
schvaľuje
vykonanie projektu jednoduchých pozemkových úprav „Športové ihrisko Šrobárová“ v
katastrálnom území Šrobárová, obec Šrobárová, okres Komárno schváleného rozhodnutím č.
OU-KN-PLO-2018/ 000416 zo dňa 23.3.2018, ktoré boli vykonané v zmysle § 2 ods. 1 písm. c)
zákona 330/1991 Z.z., v súlade s §2 ods.2) zákona č. 66/2009 o niektorých opatreniach pri
majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce
a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 66/2009
Z.z.“), z dôvodu že došlo, alebo má dôjsť k investičnej výstavbe, ktorá podstatne ovplyvní
hospodárenie na pôde, alebo životné podmienky v obvode pozemkových úprav, alebo v jeho
ucelenej časti tým, že rozdelí pozemky vlastníkov, obmedzí prístup k pozemkom, alebo sťaží ich
užívanie. Projekt pozemkových úprav vykonal zhotoviteľ, IVTER s.r.o., so sídlom Košická 9/1
945 01 Komárno, IČO 36 539 651.
Dňom právoplatnosti tohto rozhodnutia sa nadobúda vlastníctvo k novým pozemkom a právo
na vyrovnanie v peniazoch podľa rozdeľovacieho plánu, vyhotoveného vo forme rozdeľovacieho
geometrického plánu pod č. 36539651-7/2017, úradne overeného katastrálnym odborom
Okresného úradu Komárno (ďalej len „OÚKN-KO“) dňa 1.8.2018, pod č. G2-1/18.
Rozdeľovací plán vo forme rozdeľovacieho geometrického plánu, súčasťou ktorého je
register nového stavu, schválený rozhodnutím OU-KN-PLO-2018/000416 zo dňa 23.3.2018,
ktorý bol aktualizovaný na stav ku dňu 18.6.2018, je podkladom pre vykonanie zmien v katastri
nehnuteľností (ďalej len „KN“) .
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II. podľa § 3 ods. 3 písm. b) a c) zákona 66/2009 Z.z. vyrovnanie v peniazoch za pozemky pod
stavbou Športové ihrisko Šrobárová sa vykoná medzi Slovenským pozemkovým fondom a
nasledovnými vlastníkmi pozemkov v lehote do 60 dní odo dňa právoplatnosti tohto
rozhodnutia:
Vlastník, bytom
ČEPELA Štefan, nar. 4.9.1969, Studnice u Náchoda 31, 54948 Studnice u Náchoda, ČR
FOGLAROVÁ Anna, nar. 13.12.1963, Kostelecká 1830, 54701 Náchod, ČR
KOŠTURIAK Anton, nar. 23.5.1949, Antona Bernoláka 2857/28, 94603 Kolárovo, SR
Exekútorský úrad Bratislava, JUDr. Andrea Ondrejková, Vrútocká 12, 82164 Bratislava ( na
základe Exekučného príkazu EX 1148/11 zo dňa 17.2.2012, Z-1298/12 na uspokojenie
exekučného záložného práva v prospech oprávneného Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., IČO:
31335004, Bajkalská 30, 829 48 Bratislava na podiel 1/16 z pôvodnej p.č. 216/1, vedenej na
vlastníkovi KOŠTURIAK Dušanovi, nar. 23.1.1966, bytom Školská 2/148, 94632 Šrobárová, SR)
Spolu

Výmera
m2
617
617
212

Suma
v [€]
153,65
153,65
52,75
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3,52
363,57

II. podľa §11 ods. 24 zákona o PÚ vyrovnanie v peniazoch za pozemky pod ostatnými
verejnými zariadeniami v obvode, sa vykoná medzi Obcou Šrobárová a nasledovnými vlastníkmi
pozemkov v lehote do 60 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia.:
Vlastník, bytom
ČEPELA Štefan, nar. 4.9.1969, Studnice u Náchoda 31, 54948 Studnice u Náchoda, ČR
FOGLAROVÁ Anna, nar. 13.12.1963, Kostelecká 1830, 54701 Náchod, ČR
Spolu

Výmera
m2
711
711

Suma
v [€]
177,16
177,16
354,32

IV. V zmysle § 14 ods. 8 zákona o PÚ dňom právoplatnosti tohto rozhodnutia zanikajú nájomné
vzťahy k pôvodným nehnuteľnostiam. Prechodom na hospodárenie v novom usporiadaní
k zmene užívacích vzťahov vykonaním JPÚ Športové ihrisko Šrobárová nedochádza.
Odôvodnenie
Rozhodnutím OU-KN-PLO-2018/ 000416 zo dňa 23.3.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť
dňom 3.5.2018 bol v zmysle § 13 ods.3, 5, resp. ods. 6 zákona č. 330/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov schválený projekt jednoduchých pozemkových úprav „Športové ihrisko
Šrobárová“ v katastrálnom území Šrobárová (ďalej len „JPÚ Športové ihrisko Šrobárová“)
vypracovaný v zmysle § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 330/1991 Z.z., v súlade s §2 ods. 2) zákona
č. 66/2009, z dôvodu že v predchádzajúcom období došlo, k investičnej výstavbe, ktorá
podstatne ovplyvnila hospodárenie na pôde, v obvode pozemkových úprav, tým že rozdelila
pozemky vlastníkov, čím sťažila ich užívanie. Zhotoviteľom projektu je IVTER s.r.o., so sídlom
Košická 9/1 945 01 Komárno, IČO 36 539 651.
OÚKN-PLO dňa 10. 5. 2018, pod č. OU-KN-PLO-2018/ 000416/2 nariadil podľa § 14 ods. 1
zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov vykonanie schváleného projektu
pozemkových úprav. Vykonanie projektu spočívalo vo vyhotovení rozdeľovacieho plánu vo
forme rozdeľovacieho geometrického plánu. Pred schválením vykonania projektu pozemkových
úprav bol ku dňu 18.6.2018 aktualizovaný register pôvodného stavu, na právny stav spolu
s rozdeľovacím plánom. Na vykonanie tejto aktualizácie OÚKN-KO pozastavil od 18.6.2018
zápisy do KN v obvode pozemkových úprav.
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Pri aktualizácií registra pôvodného stavu bolo z katastra nehnuteľností prevzaté
novovzniknuté verejné zariadenie obce Šrobárová, zberný dvor zriadený na pôvodných
pozemkoch obce, ktoré zostali aj v novom stave vo vlastníctve obce Šrobárová.
Rozdeľovací plán bol vyhotovený vo forme rozdeľovacieho geometrického plánu č.
36539651-7/2017, ktorý bol úradne overený OÚKN-KO dňa 1.8.2018, pod č. G2-1/18. Tento
bude spolu s registrom nového stavu podkladom pre vykonanie zmien v katastri nehnuteľností.
Dňom právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav
zanikajú pôvodné vlastnícke a iné práva k nehnuteľnostiam zahrnutým do obvodu pozemkových
úprav, a vlastníci podľa registra nového stavu nadobúdajú vlastníctvo k pozemkom podľa
rozdeľovacieho geometrického plánu, prípadne nadobúdajú právo na vyrovnanie v peniazoch.
V zmysle § 14 ods. 8 zákona o pozemkových úpravách dňom právoplatnosti tohto
rozhodnutia zanikajú nájomné vzťahy k pôvodným nehnuteľnostiam. Podľa dohodnutého
postupu, ktorý bol zverejnený spolu s nariadením vykonania projektu pozemkových úprav
k zmene užívacích vzťahov vykonaním JPÚ Športové ihrisko Šrobárová nedochádza.
Projekt pozemkových úprav je záväzný pre všetkých účastníkov pozemkových úprav, pre
rozhraničenie pozemkov medzi lesným pôdnym fondom a poľnohospodárskym pôdnym fondom
a pre zmeny druhu pozemku.
Poučenie :
Podľa § 14 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov proti tomuto
rozhodnutiu sa nemožno odvolať. Proti tomuto rozhodnutiu možno podať žalobu v zmysle § 247
až § 250k OSP na príslušný krajský súd, a to do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia.
V zmysle § 14 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov sa toto
rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 2 z. č. 71/1967 Zb. o správnom
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.

Mgr. Ing. Klaudia Bertoková
vedúca odboru
Doručuje sa:
1. Účastníkom konania verejnou vyhláškou
2. Obec Šrobárová, Školská 45, 946 32 Šrobárová , 2x (1 exemplár pre obec a 1 na vyvesenie)
3. Okresný úrad Komárno, katastrálny odbor, Platanova alej č.7, 945 01 Komárno + prílohy (po
právoplatnosti)
4. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 81715 Bratislava II

a/a
príslušný úrad potvrdil dobu vyvesenia:

Vyvesené od: ..........................do: .............................pečiatka, podpis: .......................................
Telefón
+421/35/6913625

Fax
+421/35/7701692

E-mail
opl.kn@minv.sk

Internet
www.minv.sk

IČO
00151866

