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Vec
Rozhodnutie o schválení projektu JPÚ v kat. úz. Dvorany nad Nitrou, lokalita Konopnice podľa
§ 2 ods. 1 písm. b) zák. č. 330/1991 Zb.

ROZHODNUTIE
Okresný úrad Topoľčany, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „OU-TO-PLO“), ako
vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy 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 (ďalej len
„zákon“) a v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov (ďalej len „správny poriadok“) rozhodol

takto:
podľa § 13 ods. 3 „zákona“ sa projekt pozemkových úprav formou jednoduchých
pozemkových úprav v kat. úz. Dvorany nad Nitrou, lokalita Konopnice (ďalej len JPÚ),
vypracovaný v zmysle § 2 ods. 1 písm. b) „zákona“, ktorého zhotoviteľom je GEOTOP
NITRA s.r.o., Nedbalova 541/13, 949 01 Nitra, IČO: 47 338 342,
s c h v a ľ u j e.

Odôvodnenie
„OU-TO-PLO“ pod č. OU-TO-PLO-2016/008453 na základe žiadosti vlastníka pozemku
reg. ,,E“ č. 390 v kat. úz. Dvorany nad Nitrou Ing. Fedora Královiča, bytom J. Matúšku
2234/28, 955 01 Topoľčany dňa 05.09.2016 nariadil podľa § 7 ods. 2 „zákona“ konanie o začatí
PÚ (prípravné konanie) v lokalite Konopnice, kat. úz. Dvorany nad Nitrou z dôvodu uvedeného
v § 2 ods. 1 písm. b) „zákona“, t.j. došlo k podstatným zmenám vo vlastníckych a užívacích
pomeroch v obvode pozemkových úprav.
Na základe výsledkov prípravného konania správny orgán rozhodnutím č. OU-TO-PLO2016/008453-025 zo dňa 14.10.2016, právoplatné dňa 30.11.2016 povolil podľa § 8 ods. 1 a § 8d
„zákona“ pozemkové úpravy formou jednoduchých pozemkových úprav z dôvodu uvedeného v
§ 2 ods. 1 písm. b ) ,,zákona“. „OU-TO-PLO“ následne začal práce na zabezpečení úvodných
podkladov.

Cieľom vypracovania úvodných podkladov bolo zostavenie registra pôvodného stavu,
vypracovanie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav
a zásad umiestnenia nových pozemkov v obvode pozemkových úprav.
Register pôvodného stavu bol schválený verejnou vyhláškou „OU-TO-PLO“ pod č. OUTO-PLO-2017/000636-043 zo dňa 03.02.2017.
Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia s poukazom na bod č. 8 rozhodnutia
o povolení č. OU-TO-PLO-2016/008453-025 zo dňa 14.10.2016 a v súlade s ust. § 8 ods. 1
písm. f) a § 8b ods. 1 „zákona“ Okresný úrad Topoľčany, pozemkový a lesný odbor nevyhotovil
v rámci projektu JPÚ všeobecné zásady funkčného usporiadania územia z dôvodov uvedených
v úradnom zázname zo dňa 08.02.2017.
Zásady umiestnenia nových pozemkov boli dohodnuté účastníkmi konania a správny
orgán dňa 04.04.2017 konštatoval ich platnosť. Verejná vyhláška č. OU-TO-PLO-2017/000363049 zo dňa 04.4.2017 bola vyvesená od 05.04.2017 do 19.04.2017.
„OU-TO-PLO“ po schválení úvodných podkladov v zmysle § 10 „zákona“, a to registra
pôvodného stavu a dohodnutí zásad umiestnenia nových pozemkov zadal vypracovanie projektu.
Obsahom projektu pozemkových úprav je najmä rozdeľovací plán vo forme
umiestňovacieho plánu a vytyčovacieho plánu (ďalej len „rozdeľovací plán“). Rozdeľovací plán
má písomnú časť (register nového stavu) a grafickú časť (umiestnenie nových pozemkov).
Rozdeľovací plán bol zostavený podľa aktualizovaného registra pôvodného stavu na základe
údajov z katastra nehnuteľností platných ku dňu 02.05.2017 a platných zásad umiestnenia
nových pozemkov.
Projekt JPÚ bol v zmysle § 13 ods. 1 „zákona“ doručený každému účastníkovi, ktorého
miesto pobytu je známe. Vzhľadom k tomu, že počet vlastníkov v obvode pozemkových úprav je
menší ako desať, podľa § 2 ods. 4 ,,zákona“ združenie účastníkov nevzniká. V zákonom
stanovenej 30 dňovej lehote neboli podané žiadne námietky.
V zmysle § 12a „zákona“ bol pred schválením projektu pozemkových úprav
skontrolovaný obvod pozemkových úprav, aktualizovaný register pôvodného stavu
a rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho plánu. Údaje registra pôvodného stavu a registra
nového stavu sú v súlade.
Vzhľadom na skutočnosť, že projekt pozemkových úprav formou jednoduchých
pozemkových úprav v kat. úz. Dvorany nad Nitrou, lokalita Konopnice je spracovaný v súlade so
„zákonom“ a príslušnými právnymi predpismi, správny orgán projekt schválil.
Toto rozhodnutie je podkladom pre nariadenie vykonania projektu.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na
tunajší Okresný úrad v Topoľčanoch, pozemkový a lesný odbor.
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V zmysle § 13 ods. 8 „zákona“ sa toto rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou podľa §
26 ods. 2 zák. 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 v obci Dvorany nad Nitrou.

Doručí sa
1. Účastníkom konania verejnou vyhláškou
2. Obecný úrad Dvorany nad Nitrou – 2x, (1x exemplár na vyvesenie)
3. Slovenský pozemkový fond, Za Hydrocentrálou 6, 949 01 Nitra
4. a/a
5. Okresný úrad Topoľčany, katastrálny odbor, Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany – po
právoplatnosti

Ing. Eva Kasalová
vedúca odboru

Potvrdenie doby vyvesenia:
Vyvesené od:...............................do:..................................

pečiatka, podpis: .........................................
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