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Číslo: PÚ-2017/008935/13O – PJPU V Ružomberku dňa 04.10.2017  

R O Z H O D N U T I E 

Okresný úrad Ružomberok – pozemkový a lesný odbor, ako príslušný orgán podľa § 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, na základe žiadosti podanej osobne Mestom Ružomberok dňa 
17.02.2017 na vykonanie jednoduchých pozemkových úprav a po zhodnotení výsledkov 
prípravného konania, v súlade s § 46 zákona c. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 
neskorších predpisov 
 
1. podľa § 8 ods. 1 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“) a v spojení s § 8b a § 8d zákona o pozemkových úpravách 

p o v o ľ u j e 

pozemkové úpravy formou jednoduchých pozemkových úprav k nehnuteľnostiam v 
katastrálnom území Ružomberok – lokalita Hríby v zmysle § 2 ods. 1 písm. h) zákona o 
pozemkových úpravách z dôvodu, že je potrebné usporiadať pozemky vzhľadom na ich 
budúce použitie na iné účely, ako je hospodárenie na pôde. 

 
2. podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona o pozemkových úpravách 

u r č u j e 

obvod jednoduchých pozemkových úprav, ktorým sú parcely v katastrálnom území 
Ružomberok – lokalita Hríby 
a to: 

C-KN č.: 10468, 10529/1, 10538, 10544, 10545, 10582/1, 10592, 10593/1, 10596/4, 10601/1, 
12473,12509, 12519, 12520, 12521/1, 12523, 12529, 12551, 12555, 12590, 12602, 12605, 
12606, 12611/1, 12616, 12617, 12621, 12622, 12629/1, 12629/3, 12632, 12634, 12635, 
12639, 12640, 12648/2, 12649/1, 12690, 12691, 12695, 12696, 12697/2, 12787, 12828/1, 
12828/2, 12843, 12927, 12932, 12933/1, 12934, 12938, 12939, 12940, 12945/2, 12945/5, 
12946, 13002/1, 13002/2, 13104, 13158, 13161, 13165, 13201, 13218/5, 13235, 13236, 
13239, 13244/3, 13246, 13249, 13262, 13274/2, 13297, 13314, 13330/1, 13330/2, 13338, 
13373, 13374, 13426, 13440, 13441, 13451, 13458/1, 13826, 13827; 

 
E-KN č.: 3-609, 3-651/5, 3-653, 3-654, 3-655, 3-661, 3-662, 3-663/2, 3-663/3, 3-665, 3-666, 
3-667, 3-668, 3-669, 3-670, 3-671, 3-672, 3-673, 3-677,3-678, 3-679, 3-680, 3-681, 3-682,   
3-683, 3-685, 3-686, 3-687, 3-688/1, 3-688/2, 3-689/1, 3-689/2, 3-690, 3-691, 3-692, 3-693, 
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3-694/2, 3-697, 3-698, 3-699, 3-700, 3-701, 3-702, 3-704, 3-705, 3-706, 3-708, 3-709, 3-710, 
3-711/301, 3-711/302, 3-712/301, 3-712/302, 3-713, 3-714, 3-715, 3-718/302, 3-720/302,     
3-721, 3-724/301, 3-727, 3-728/301, 3-732/301, 3-733/301, 3-734, 3-737, 3-783, 3-784,        
3-788, 3-797, 3-806/2, 3-806/501, 3-813, 3-814, 3-815/1, 3-817, 3-818, 3-830, 3-835, 3-836, 
3-838, 3-839, 3-840/1, 3-845/1, 3-845/2, 3-846, 3-847, 3-848, 3-849/1, 3-849/2, 3-851, 3-852, 
3-853, 3-854/1, 3-854/2, 3-855/1, 3-855/2, 3-856/1, 3-858, 3-859, 3-860, 3-861/1, 3-861/2,   
3-864/1, 3-864/2, 3-865/1, 3-865/2, 3-865/3, 3-865/4, 3-866, 3-867/1, 3-867/2, 3-869, 3-870, 
3-871, 3-872, 3-882/2, 3-883/2, 3-886/2, 3-890/1, 3-892, 3-894, 3-895, 3-896, 3-897, 3-898, 
3-899, 3-900, 3-901, 3-902, 3-903, 3-904, 3-905, 3-906,  3-907, 3-908, 3-909, 3-910, 3-925, 
3-988, 3-992, 3-993, 3-994, 3-995, 3-996, 3-1006, 3-1007, 3-1008, 3-1015/2, 3-1016/1, 3-
1016/2, 3-1017, 3-1018, 3-1019, 3-1023/301, 3-1026, 3-1027, 3-1028, 3-1029, 3-1030, 3-
1031, 3-1032, 3-1033, 3-1034, 3-1035, 3-1036, 3-1037, 3-1038, 3-1039, 3-1040, 3-1041, 3-
1042, 3-1043, 3-1044, 3-1045/2, 3-1045/501, 3-1046, 3-1047, 3-1048, 3-1049, 3-1050, 3-
1051, 3-1052, 3-1053, 3-1054, 3-1055, 3-1056, 3-1057, 3-1058, 3-1059, 3-1060, 3-1061, 3-
1062, 3-1063, 3-1064, 3-1065, 3-1066, 3-1067, 3-1068, 3-1069, 3-1070/1, 3-1071,-1074/2, 3-
1075, 3-1080, 3-1081, 3-1082, 3-1083/1, 3-1085, 3-1086, 3-1087, 3-1088, 3-1089, 3-1090, 3-
1091, 3-1092, 3-1093, 3-1094, 3-1095/1, 3-1096/1, 3-1097/1, 3-1098, 3-1099/1, 3-1100/4, 3-
1100/5, 3-1101, 3-1102, 3-1103, 3-1104, 3-1107, 3-1108/1, 3-1108/2, 3-1109, 3-1110, 3-
1111, 3-1112, 3-1113, 3-1114, 3-1115, 3-1116, 3-1117, 3-1118, 3-1120, 3-1121, 3-1122, 3-
1123, 3-1128/1, 3-1128/2, 3-1129, 3-1130, 3-1131, 3-1132, 3-1133, 3-1134, 3-1135, 3-
1136/1, 3-1136/2, 3-1137/1, 3-1137/2, 3-1138, 3-1139, 3-1140, 3-1141, 3-1142, 3-1143, 3-
1144, 3-1145, 3-1146/1, 3-1146/2, 3-1147, 3-1148, 3-1149/1, 3-1149/2, 3-1151/1, 3-1151/2, 
3-1151/3, 3-1152, 3-1153/1, 3-1153/2, 3-1154/2, 3-1154/3, 3-1155, 3-1156, 3-1157, 3-1158, 
3-1159, 3-1160/1, 3-1160/2, 3-1161, 3-1162, 3-1163, 3-1164/2, 3-1165, 3-1166, 3-1169, 3-
1170, 3-1171, 3-1172, 3-1173, 3-1174, 3-1175, 3-1176, 3-1177, 3-1178/1, 3-1179/2, 3-
1184/1, 3-1184/2, 3-1193, 3-1194/2, 3-1195, 3-1196, 3-1197, 3-1198, 3-1199, 3-1200, 3-
1201, 3-1202, 3-1203, 3-1204, 3-1205/1, 3-1205/2, 3-1206/1, 3-1207, 3-1208, 3-1209, 3-
1210, 3-1211, 3-1212, 3-1213, 3-1214, 3-1217/1, 3-1218, 3-1219, 3-1226, 3-1227, 3-1228, 3-
1229, 3-1230, 3-1231, 3-1232, 3-1235/1, 3-1236, 3-1237, 3-1239/3, 3-1239/4, 3-1239/502, 3-
1241, 3-1242, 3-1243, 3-1244, 3-1249/1, 3-1251, 3-1252, 3-1253/2, 3-1253/501, 3-1254, 3-
1255,   3-1256, 3-1257, 3-1258, 3-1259, 3-1260, 3-1262, 3-1263/1, 3-1265, 3-1266, 3-1267/2,          
3-1267/501, 3-1268, 3-1269, 3-1270, 3-1271, 3-1275, 3-1276, 3-1277, 3-1278, 3-1279,         
3-1280, 3-1281, 3-1282, 3-1283/1, 3-1284/1, 3-1284/502, 3-1285, 3-1286, 3-1287/1,             
3-1287/2, 3-1288, 3-1289/1, 3-1289/2, 3-1290/2, 3-1290/3, 3-1291, 3-1292, 3-1293,  3-1296, 
3-1297, 3-1298, 3-1299/1, 3-1299/2, 3-1300/1, 3-1300/301, 3-1301, 3-1302/2, 3-1304, 3-
1305, 3-1306, 3-1307, 3-1308, 3-1310/1, 3-1310/2, 3-1311, 3-1312, 3-1313, 3-1314, 3-1315, 
3-1316/2, 3-1317/1, 3-1317/2, 3-1319, 3-1320, 3-1321, 3-1322, 3-1323, 3-1324, 3-1325, 3-
1326/1, 3-1326/2, 3-1327, 3-1328, 3-1329, 3-1330, 3-1333, 3-1334, 3-1335, 3-1336, 3-1337, 
3-1338, 3-1339, 3-1340, 3-1341, 3-1342/1, 3-1342/2, 3-1343, 3-1344, 3-1345, 3-1346, 3-
1347, 3-1348, 3-1349, 3-1350, 3-1351, 3-1352, 3-1353, 3-1354/1, 3-1354/2, 3-1355/1, 3-
1355/2, 3-1356, 3-1357, 3-1358, 3-1359, 3-1360, 3-1361, 3-1362, 3-1363, 3-1364, 3-1365, 3-
1366/1, 3-1366/2, 3-1367/1, 3-1367/2, 3-1368, 3-1369, 3-1370, 3-1371, 3-1372/1, 3-1373/1, 
3-1376, 3-1377/1, 3-1377/2, 3-1378/1, 3-1378/2, 3-1379, 3-1380/1, 3-1381, 3-1382, 3-1383/1, 
3-1383/2, 3-1384/2, 3-1385, 3-1386/1, 3-1386/2, 3-1387, 3-1388, 3-1389/1, 3-1389/2, 3-
1390/1, 3-1390/2, 3-1391, 3-1392/1, 3-1392/2, 3-1393, 3-1394, 3-1395, 3-1396, 3-1397, 3-
1398, 3-1399/1, 3-1399/2, 3-1400/1, 3-1400/2, 3-1401, 3-1402, 3-1403, 3-1404, 3-1405, 3-
1406, 3-1407, 3-1408, 3-1409, 3-1410, 3-1411, 3-1412, 3-1413, 3-1414, 3-1415, 3-1416/1, 3-
1416/2, 3-1417/1, 3-1417/2, 3-1417/3, 3-1417/4, 3-1418, 3-1419, 3-1420, 3-1422, 3-1423, 3-
1424/1, 3-1424/502, 3-1425/1, 3-1425/2, 3-1426/1, 3-1426/2, 3-1427, 3-1428, 3-1429, 3-
1430, 3-1431, 3-1432, 3-1433, 3-1434, 3-1435/1, 3-1435/2, 3-1436, 3-1437, 3-1438, 3-1439, 
3-1440, 3-1441, 3-1442, 3-1443, 3-1444/1, 3-1444/502, 3-1445, 3-1446, 3-1447, 3-1448, 3-
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1449, 3-1450, 3-1451, 3-1452, 3-1453, 3-1454, 3-1455, 3-1456, 3-1457, 3-1458/1, 3-1458/2, 
3-1458/3, 3-1458/4, 3-1459, 3-1460/2, 3-1460/501, 3-1461, 3-1462, 3-1463, 3-1464, 3-1465, 
3-1466, 3-1467, 3-1468, 3-1469, 3-1470, 3-1471, 3-1472, 3-1473, 3-1474, 3-1475, 3-1476, 3-
1477, 3-1478, 3-1479, 3-1480, 3-1481, 3-1482, 3-1483, 3-1484/1, 3-1484/2, 3-1485/2, 3-
1486, 3-1488, 3-1628, 3-1629/301, 3-1629/302, 3-1630/2, 3-1630/3, 3-1631, 3-1634, 3-1635, 
3-1636, 3-1642, 3-1646/1, 3-1646/2, 3-1647, 3-1650, 3-1651/2, 3-1651/301, 3-1653, 3-1656, 
3-1659, 3-1660/301, 3-1664, 3-1665/5, 3-40003/1, 3-40003/3, 3-40003/4, 3-40003/5, 3-
40441/1, 3-40441/2, 3-40532/1, 3-40532/2, 3-40532/301, 9-11226/1, 9-11226/2, tak ako je 
vyznačený v mapovom operáte v mierke 1 : 3500, ktorý je prílohou tohto rozhodnutia. 
 
 
3. podľa § 8 ods. 1 písm. b) zákona o pozemkových úpravách 

u r č u j e 

pozemky vyňaté z obvodu pozemkových úprav, ktorými sú parcely v katastrálnom území 
Ružomberok – lokalita Hríby, na ktorých sú domy, dvory a priľahlé záhrady, a to: 
 

C-KN č.: 10593/2, 10593/3, 10594, 10596/1, 10596/2, 10596/3, 10622, 10625, 10626, 
10627/1, 10628, 12527, 12596, 12598, 12599, 12648/1, 12648/3, 12648/4, 12649/1, 12649/2, 
13101, 13102, 13147, 13148, 13183, 13212/1, 13212/2, 13212/3, 13221; 
 
 
4. podľa § 8 ods. 1 písm. c) zákona o pozemkových úpravách 

u r č u j e 

lehotu 30 dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia na uskutočnenie ustanovujúceho 
zhromaždenia účastníkov pozemkových úprav. Ustanovujúce zhromaždenie zvolá Okresný 
úrad Ružomberok – pozemkový a lesný odbor a Mesto Ružomberok verejnou vyhláškou v 
súlade s § 24 ods. 1 zákona o pozemkových úpravách. 

 

 

5. podľa § 8 ods. 1 písm. f) zákona o pozemkových úpravách 

s t a n o v u j e 

rozsah a skladbu projektovej dokumentácie na vypracovanie a vykonanie projektu 
jednoduchých pozemkových úprav takto: 
 
1. Úvodné podklady projektu pozemkových úprav; 

1.1. prešetrenie, vytýčenie, zameranie a zobrazenie hranice obvodu projektu, 
1.2. účelové mapovanie polohopisu, 
1.3. účelové mapovanie výškopisu, 
1.4. stanovenie hodnoty pozemkov znaleckým posudkom, 
1.5. register pôvodného stavu, 
1.6. všeobecné zásady funkčného usporiadania územia, 
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2. Návrh nového usporiadania pozemkov v obvode projektu jednoduchých pozemkových 
úprav; 

2.1. zásady umiestnenia nových pozemkov, 
2.2. plán spoločných zariadení a opatrení a verejných zariadení a opatrení, 
2.3. rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu, 
 

3. Vykonanie projektu jednoduchých pozemkových úprav; 
3.1. postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní, 
3.2. vytýčenie a označenie lomových bodov nových pozemkov, 
3.3. rozdelenie parciel registra C KN hranicou obvodu projektu, 
3.4. aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu 
3.5. rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu. 

 

6. podľa § 8 ods. 1 písm. d) a § 26 zákona o pozemkových úpravách 

o b m e d z u j e 

účastníkov pozemkových úprav tak, že bez súhlasu Okresného úradu Ružomberok - 
pozemkového a lesného odboru nie je možné na pozemkoch v obvode projektu 
pozemkových úprav meniť spôsob využitia pozemku, zriaďovať, meniť alebo rušiť 
vodohospodárske zariadenia, stavby  a na dotknutých pozemkoch vysádzať alebo 
likvidovať trvalé porasty. 

7. podľa § 5 ods. 5 zákona o pozemkových úpravách 

v y z ý v a 

fyzické osoby, právnické osoby a obce, ktoré môžu byt dotknuté pozemkovými úpravami v 
ich pôsobnosti alebo v ich právach, aby informovali Okresný úrad Ružomberok – 
pozemkový a lesný odbor o existujúcich zariadeniach, ktoré vlastnia alebo spravujú a 
plánovaných zámeroch, ktoré sa majú uskutočniť v obvode pozemkových úprav a môžu 
mať vplyv na konanie o pozemkových úpravách a to v lehote do 30 dní od právoplatnosti 
tohto rozhodnutia; 
 

8. podľa § 8 ods. 6 zákona o pozemkových úpravách 

o z n a m u j e 

predpokladaný termín schválenia vykonania projektu pozemkových úprav do 31.10.2020; 

 

O d ô v o d n e n i e 

Dňa 17.02.2017 bola osobne doručená na Okresný úrad Ružomberok – pozemkový 
a lesný odbor (ďalej len „OÚ-PLO“) žiadosť Mesta Ružomberok, so sídlom Námestie A. 
Hlinku 1 (žiadateľa)  na  vykonanie pozemkových úprav v katastrálnom území Ružomberok – 
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lokalita Hríby, formou jednoduchých pozemkových úprav. Žiadosť na vykonanie 
jednoduchých pozemkových úprav bola podaná v súlade s ustanovením § 2 ods. 1 písm. h) 
zákona o pozemkových úpravách, a to z dôvodu usporiadania pozemkov vzhľadom na ich 
budúce využitie na iné účely, ako je hospodárenie na pôde. V žiadosti bol navrhnutý obvod 
pozemkových úprav a ciel pozemkových úprav. 

Dňom podania žiadosti bolo začaté podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní v znení neskorších predpisov konanie o pozemkových úpravách. Po preskúmaní 
žiadosti OÚ-PLO v súlade s § 7 ods. 2 zákona o pozemkových úpravách verejnou vyhláškou 
č. PÚ- 2017/002359/NK-JPÚ zo dňa 02.03.2017 nariadil konanie o začatí pozemkových 
úprav (prípravné konanie) v katastrálnom území Ružomberok – lokalita Hríby a to z dôvodu 
usporiadania pozemkov vzhľadom na ich budúce použitie na iné účely, ako je hospodárenie 
na pôde. 

Cieľom navrhovaných jednoduchých pozemkových úprav je vhodným usporiadaním 
pozemkov dosiahnuť, aby Mesto Ružomberok (žiadateľ) mohlo zabezpečiť rozvoj bytovej 
výstavby v meste Ružomberok – lokalita Hríby  a umožniť vlastníkom pozemkov voľnejšie 
nakladať so svojimi pozemkami. 

V súlade s nariadením OÚ-PLO zabezpečil rokovania s Mestom Ružomberok 
(žiadateľom), Slovenským pozemkovým fondom, Okresným úradom Ružomberok – 
katastrálnym odborom (ďalej len „OÚ-KO“) v Ružomberku a užívateľom pôdy SRAZY, 
družstvo. Na jednotlivých rokovaniach OÚ-PLO prerokoval so zúčastnenými stranami 
podanú žiadosť, prerokoval navrhovaný obvod pozemkových úprav a cieľ pozemkových 
úprav a prerokoval predpokladaný postup konania jednoduchých pozemkových úprav. Okrem 
toho OÚ-PLO listom č. OU-RK-PLO-2017/002359 zo dňa 17.03.2017 požiadal o vyjadrenie 
aj dotknuté štátne orgány a organizácie, ktoré sa postupne k pozemkovým úpravám vyjadrili. 
OÚ-PLO požiadal OÚ-KO o vyhotovenie podkladov pre špecifické podmienky k 
vypracovanie projektu pozemkových úprav. 

Z jednotlivých rokovaní a taktiež z doručených odpovedí je zrejmé, že nie sú výhrady 
a ani námietky k vykonaniu jednoduchých pozemkových úprav v navrhovanom obvode. 
Z odpovedí dotknutých štátnych orgánov a organizácií vyplýva povinnosť rešpektovať 
ochranné pásma jednotlivých inžinierskych sietí. 

V súlade s § 7 ods. 4 písm. f) zákona OÚ-PLO v spolupráci s Mestom Ružomberok 
(žiadateľom) zriadil listom č. OU-RK-PLO-2017/002359 – 025 zo dňa 10.05.2017 na účely 
prípravného konania prípravný výbor. OÚ-PLO s prípravným výborom na rokovaní dňa 
24.05.2017 prešetril navrhovaný obvod a upresnil  obvod jednoduchých pozemkových úprav, 
nesúlady v operáte katastra nehnuteľností a stav dotknutého územia. Súčasne sa na tomto 
rokovaní v spolupráci s Mestom Ružomberok (žiadateľom) určila záväznosť 
územnoplánovacích podkladov a prerokovalo sa vykonanie jednoduchých pozemkových 
úprav. Mesto Ružomberok (žiadateľ) vyjadrilo súhlas s vykonaním jednoduchých 
pozemkových úprav. Na ďalšom pracovnom rokovaní prípravného výboru dňa 01.08.2017 bol 
vyhodnotený záujem vlastníkov o vykonanie pozemkových úprav, prerokované žiadosti 
o vyňatie (resp. zahrnutie) parciel z (do) obvodu jednoduchých pozemkových úprav a bol 
vypracovaný návrh stanov združenia účastníkov pozemkových úprav. 

Na základe výsledkov prípravného konania bol určený obvod pozemkových úprav, 
ktorý tvoria parcely registra C KN a parcely registra E KN v katastrálnom území Ružomberok 
– lokalita Hríby tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Obvod 
pozemkových úprav bol upravený v súlade s požiadavkami mesta a vlastníkov a po 
prerokovaní s prípravným výborom. 
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V súlade s § 7 ods. 2 písm. c) zákona OÚ-PLO zistil záujem vlastníkov o pozemkové 
úpravy. Záujem sa zisťoval formou anketových lístkov, ktoré boli odovzdané na rokovaní s 
účastníkmi dňa 23.06.2017, resp. doručené správnemu orgánu poštou, osobne alebo cez 
Mestský úrad Ružomberok. Záujem bol vyhodnotený v zápisnici zo dňa 31.07.2017, z 
ktorého vyplýva, že s vykonaním pozemkových úprav súhlasí 79,48 % vlastníkov v obvode 
jednoduchých pozemkových úprav. Z výsledkov prípravného konania vyplýva, že 
usporiadanie pozemkov jednotlivých vlastníkov je s ohľadom na cieľ pozemkových úprav 
nevyhovujúce (nevhodný tvar pozemkov), čo neumožňuje vlastníkom vhodne s pozemkami 
nakladať alebo ich využívať. 

Pozemky sú väčšinou neprístupné a uvedené podmienky by sa realizáciou 
investičného zámeru bez vykonania pozemkových úprav ešte zhoršili. Územie je preto 
potrebné optimálne usporiadať vhodnou priestorovou organizáciou pozemkov, t. j. navrhnúť 
optimálny tvar a veľkosť pozemkov vhodných na výstavbu rodinných domov a súčasne znížiť 
počet parciel jedného vlastníka a počet spoluvlastníckych podielov k pozemku a taktiež 
vhodnou cestnou sieťou jednotlivé pozemky sprístupniť.  

Konaním o začatí pozemkových úprav (prípravným konaním) boli preukázané 
dôvody, potreba, účelnosť, naliehavosť a nutnosť riešiť daný stav v navrhovanom obvode v 
katastrálnom území Ružomberok – lokalita Hríby prostredníctvom jednoduchých 
pozemkových úprav. 

Dňa 18.08.2017 sa uskutočnilo prerokovanie časového harmonogramu  a špecifických 
podmienok na vyhotovenie projektu so zástupcami vlastníkov z prípravného výboru, so 
zástupcami Mesta Ružomberok (žiadateľa) a s budúcim spracovateľom projektu 
pozemkových úprav. Náklady na vyhotovenie jednoduchých pozemkových úprav v zmysle 
§20 zákona o pozemkových úpravách hradí Mesto Ružomberok (žiadateľ) za pozemky vo 
svojom vlastníctve a známych vlastníkov , ktorých  miesto trvalého pobytu alebo sídla nie je 
známe, a to v predpokladanej výške 32 985,25 EUR a zostatkovú časť nákladov uhradia 
všetci vlastníci v obvode pozemkových úprav okrem Slovenského pozemkového fondu.  

Dňa 26.09.2017 bola na správny orgán doručená podpísaná zmluva o dielo pre 
vypracovanie a vykonanie projektu jednoduchých pozemkových úprav Ružomberok – lokalita 
Hríby. Zmluva o dielo bola uzavretá medzi zadávateľom – účastníkom zmluvy č.1 Mesto 
Ružomberok, účastníkom zmluvy č. 2 SRAZY, družstvo a zhotoviteľom -  účastníkom 
zmluvy č.3 Jozef Kupčulák – GEODET  so sídlom Hattalova 341, Námestovo, čím je splnené 
ustanovenie §8d ods.1) zákona o pozemkových úpravách o preukázaní finančného 
zabezpečenia nákladov spojených s jednoduchými pozemkovými úpravami. 

Podľa § 8 ods. 1 písm. c) zákona OÚ-PLO určuje termín na zvolanie ustanovujúceho 
zhromaždenia účastníkov pozemkových úprav. 

Podľa § 8 ods. 1 písm. f) zákona OÚ-PLO stanovuje rozsah a skladbu projektovej 
dokumentácie na vypracovanie a vykonanie projektu jednoduchých pozemkových úprav tak, 
ako je uvedená vo výrokovej časti rozhodnutia. Stanovenie zásad, postupov a náležitosti 
geodetických prác a súvisiacich činností pri spracovaní projektu jednoduchých pozemkových 
úprav upravuje Metodický návod na vykonávanie geodetických činností pre projekt 
pozemkových úprav, vydaný Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky a 
Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky číslo MN 74.20.73.46.30 z roku 2008.  

 
Súčasťou projektovej dokumentácie nie je: 

– zriaďovanie bodov podrobného polohového bodového poľa, nakoľko sa bude merať 
metódou GPS, 
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– aktualizácia bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek, nakoľko sa v zmysle § 8d 
ods. 5 zákona použije znalecký posudok, 

– miestny územný systém ekologickej stability, ktorý sa v zmysle § 8d ods. 4 zákona 
nevyhotovuje; vplyv na životné prostredie sa preukazuje podľa § 18 zákona č. 
24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších 
predpisov. 

 
Podľa § 5 ods. 5 zákona OÚ-PLO vyzýva fyzické osoby, právnické osoby a obce, 

ktoré môžu byť dotknuté jednoduchými pozemkovými úpravami v ich pôsobnosti alebo v ich 
právach, aby informovali OÚ-PLO o existujúcich zariadeniach, ktoré vlastnia alebo spravujú, 
a plánovaných zámeroch, ktoré sa majú uskutočniť v obvode jednoduchých pozemkových 
úprav a môžu mať vplyv na konanie o pozemkových úpravách. 

Podľa § 6 ods. 5 zákona a § 17 zákona vykonáva práva vlastníka k pozemkom, 
ktorých vlastník nie je známy alebo ktorého miesto trvalého pobytu nie je známe, v konaní o 
jednoduchých pozemkových úpravách Slovenský pozemkový fond. 

Podľa § 6 ods. 4 zákona, ten kto sa stane vlastníkom pozemku v priebehu konania o 
jednoduchých pozemkových úpravách, nemôže namietať výsledky doterajšieho konania. 

V zmysle § 20 zákona náklady na pozemkové úpravy vrátane nákladov na činnosť 
združenia účastníkov pozemkových úprav vyvolané potrebami uplatnenia iných 
hospodárskych záujmov, ako je hospodárenie na pôde uhradí s výnimkou osobných a vecných 
nákladov štátnych orgánov ten, v záujme ktorého boli pozemkové úpravy vykonané. 

Podľa § 8 ods. 5 zákona sa toto rozhodnutie oznamuje verejnou vyhláškou tak, že sa 
vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli Okresného úradu Ružomberok – pozemkového 
a lesného odboru, na internetovej stránke Okresného úradu Ružomberok a súčasne sa zverejní 
v meste Ružomberok, spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom 
doručenia. 

Poučenie : 

 Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho 
oznámenia. Odvolanie sa podáva na tunajšom správnom orgáne. 
 Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a nadobudnutí 
právoplatnosti preskúmateľné súdom.  
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Doručuje sa: 

Účastníkom konania verejnou vyhláškou 
 
 

Na vedomie : 

 
1. Mesto Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok 
2. SRAZY, družstvo, A. Hlinku 1, 034 06 Ružomberok - Černová 
3. Slovenský pozemkový fond, regionálny odbor, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


