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OKRESNÝ ÚRAD RUŽOMBEROK 
pozemkový a lesný odbor 

Námestie Andreja Hlinku č.74, 03401 Ružomberok 
OU RK-PLO- PÚ/2014/003423-657-13B v Ružomberku dňa 30.09.2014 
 
 
 
 
 
Vec: 
Nariadenie vykonania projektu pozemkových úprav v kat. území Martinček 
 

Okresný úrad Ružomberok, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „OÚ-PLO“), ako 
príslušný orgán v zmysle § 5 ods. 4  z. č 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách,  usporiadaní 
pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch,  pozemkovom fonde a o pozemkových 
spoločenstvách, v znení  neskorších predpisov  
 

podľa § 14 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 č. 330/1991 Zb. v znení 
neskorších predpisov“)  n a r i a ď u j e   
 
vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Martinček, schváleného 
rozhodnutím OÚ-PLO v Ružomberku pod č. PÚ-2014/003423-RP-RNS, zo dňa 
21.08.2014, vypracovaného  v zmysle § 2, ods. 1 písm. a) zákona č. 330/1991 Zb. v znení 
neskorších predpisov za účelom usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov a 
odstránenie prekážok ich výkonu vyvolaných historickým vývojom pred účinnosťou 
tohto zákona, ktorého zhotoviteľom je Geodet Gremium, s.r.o., Obrancov mieru 
1774/12, 026 01  Dolný Kubín.  
 

Dôvody: 
 

Rozhodnutím Okresného úradu Ružomberok, pozemkového a  lesného odboru č. PÚ-
2014/003423-RP-RNS, zo dňa 21.08.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňom 23.09.2014 
bol v zmysle  § 13 ods.3 a 6 zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov schválený 
projekt pozemkových úprav (ďalej len „PÚ“)  v katastrálnom území Martinček, vypracovaný 
v zmysle § 2 ods. 1, písm. a) zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov za účelom 
usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov a odstránenie prekážok ich výkonu 
vyvolaných historickým vývojom pred účinnosťou tohto zákona, ktorého zhotoviteľom je 
Geodet Gremium, s.r.o., Obrancov mieru 1774/12, 026 01  Dolný Kubín. 

 
Vykonanie projektu spočíva vo vytýčení hraníc pozemkov v teréne vrátane trvalej 

stabilizácie nových hraníc a ich zameraní s následným vyhotovením obnovy katastrálneho 
operátu novým mapovaním.  

 
Pozemky, ktoré vlastníci ponechajú v nájme poľnohospodárskemu podniku sa  

v teréne nevytyčujú. Uvedené sa nevzťahuje na pozemky  známych vlastníkov s neznámym 
pobytom v okolí zastavaného územia obce (v lokalitách Za Keží sad, Doliny, Zdlžiny, 
Záhrady-Kapustiská,  Hlinisko – Hriadky), ktorých v konaní o pozemkových úpravách 
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zastupuje Slovenský pozemkový fond, resp. správca, pretože tieto sú v nájme PD Likavka na 
základe uzavretej nájomnej zmluvy zo Slovenským pozemkovým fondom, a po ich vytýčení 
v teréne PD Likavka vstúpi do užívania týchto pozemkov. 

 
Pozemky, ktorých vlastníci vstúpia do užívania, sa v teréne vytýčia podľa 

vypracovaného postupu prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní. 
  
Po dohodnutí so združením účastníkov pozemkových úprav bol vypracovaný postup 

prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní, ktorý sa pripája k tomuto rozhodnutiu a 
spolu s ním sa zverejní. 

 
V zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov sa toto 

nariadenie zverejňuje v obci Martinček. 
 
Príloha: Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ján Ferianc 
 vedúci pozemkového a lesného odboru 
 
Doručujeme : 
 

1. Obecný úrad v Martinčeku, 034 95 Martinček 
2. Slovenský pozemkový fond, regionálny odbor, Kollárova 2, 031 01 Liptovský 

Mikuláš 
3. Okresný úrad Ružomberok, pozemkový a lesný odbor  - úsek ochrany PP, Nám. A. 

Hlinku 74, 034 01 Ružomberok 
4. Okresný úrad Ružomberok, pozemkový a lesný odbor  - úsek ochrany ŠSLH a P, 

Nám. A. Hlinku 74, 034 01 Ružomberok 
5. Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. A. Hlinku 

74, 034 01 Ružomberok 
6. Lesy SR, š.p. Banská Bystrica, OZ Lipt. Hrádok, J. Martinku 110/6, 033 11 Liptovský 

Hrádok 
7. Pozemkové spoločenstvo urbariát Martinček č. 90, 034 95  Martinček 
8. Poľnohospodárske družstvo Likavka, Družstevná 329, 034 95  Likavka 
9. Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 05  Bratislava 
10. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou 

 


