Pozemkový a lesný odbor
Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany

OU-TO-PLO-2016/000269-050

V Topoľčanoch dňa 09.11.2016

Vec
Schválenie registra pôvodného stavu JPÚ v kat. úz. Koniarovce, lokalita Záhumenice
Okresný úrad Topoľčany, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „OU-TO-PLO“), ako
orgán príslušný 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
podľa § 10 ods. 3 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“)
schvaľuje
register pôvodného stavu v obvode pozemkových úprav formou jednoduchých pozemkových
úprav (ďalej len „JPÚ“) v kat. úz. Koniarovce, lokalita Záhumenice.

Odôvodnenie:
OU-TO-PLO na základe žiadosti obce Koniarovce pod č. OU-TO-PLO-2015/007796005-N1 dňa 14.10.2014 nariadil podľa § 7 ods. 2 zákona konanie o začatí PÚ (prípravného
konania) v lokalite Záhumenice, bloková parcela reg. „C“ č. 79 – miestna komunikácia z
dôvodu uvedeného § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 330/1991 Zb. a to, 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.

Na základe výsledkov prípravného konania OU-TO-PLO rozhodnutím č. OU-TO-PLO2015/007796-013-N2 zo dňa 04.11.2015 nariadil podľa § 2 ods. 3, § 3 ods. 1 zákona č.
66/2009 Z.z. a podľa ustanovenia § 8 ods. 1 a § 8 b zákona pozemkové úpravy formou
jednoduchých pozemkových úprav z dôvodu uvedeného v § 2 ods. 1 písm. c) zákona č.
330/1991 Zb. a to, 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.
Cieľom vypracovania projektu „JPÚ“ je majetkovoprávne usporiadanie vlastníctva
pod miestnou komunikáciou, ku ktorej prešli práva zo štátu na obec Koniarovce podľa
osobitných predpisov, a to zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a zákonom č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení. O prechode vlastníctva k miestnej komunikácii svedčí aj Protokol o
delimitácii majetku, majetkových práv a záväzkov miestneho národného výboru zo dňa
01.05.1991 medzi ONV Topoľčany v likvidácii a obcou Koniarovce. Pozemky pod cestou sa
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v tomto delimitačnom protokole definujú ako majetkovoprávne neusporiadané pozemky
súkromných vlastníkov.
Register pôvodného stavu (ďalej len „RPS“) je zoznam a zobrazenie všetkých
pozemkov alebo ich častí v príslušnom obvode projektu pozemkových úprav s vyšetrenými
vlastníckymi (právnymi) vzťahmi, ktoré patria do obvodu projektu pozemkových úprav.
Skladá sa z písomnej a grafickej časti, ktoré spolu tvoria operát registra pôvodného stavu.
Obsahom RPS je súpis údajov o pôvodných nehnuteľnostiach a právnych vzťahov k nim,
určenie hodnoty pozemkov v obvode projektu JPÚ a zoznam vlastníkov.
Pri spracovaní RPS boli Okresným úradom Topoľčany, pozemkovým a lesným
odborom využité údaje katastra nehnuteľností platné k 15.08.2016.
Po spracovaní RPS bol tento zverejnený verejnou vyhláškou od 08.09.2016 do
22.09.2016 na úradnej tabuli správneho orgánu a od 09.09.2016 do 26.09.2016 verejnou
vyhláškou v obci Koniarovce, bol doručený združeniu účastníkov pozemkových úprav
a zároveň bol každému účastníkovi, ktorého pobyt je známy, doručený výpis z RPS. Proti
údajom v RPS mohli podať účastníci písomné námietky do 30 dní od ich zverejnenia alebo
doručenia.
V uvedenej lehote neboli podané žiadne námietky proti údajom v RPS.
Vzhľadom na to, že RPS je spracovaný v súlade so zákonom, príslušnými právnymi
predpismi a Metodickým návodom na vykonanie geodetických činností pre projekt
pozemkových úprav, OU-TO-PLO register schvaľuje.
V zmysle § 10 ods. 3 zákona sa na schválenie nevzťahuje všeobecný predpis
o správnom konaní (zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov)
a schválenie registra pôvodného stavu sa oznamuje verejnou vyhláškou. Rozhodnutie sa
oznamuje verejnou vyhláškou tak, že sa vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho
orgánu, posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Ing. Milan Burda
vedúci odboru
Doručuje sa:
1. Účastníkom konania prostredníctvom predstavenstva Združenia účastníkov
pozemkových úprav JPÚ Koniarovce, lokalita Záhumenice , Obecný úrad
Koniarovce, Koniarovce č. 183, 956 13 Koniarovce
2. Obec Koniarovce, Koniarovce č. 183, 956 13 Koniarovce
3. Slovenský pozemkový fond, Regionálny odbor Nitra, Za hydrocentrálou 6, 949 01
Nitra
4. Okresný úrad Topoľčany, katastrálny odbor, Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany
5. a/a

Potvrdenie doby vyvesenia :
Vyvesené od : ................................. do : .................................... pečiatka, podpis : .........................................
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