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Vec
Rozhodnutie o schválení projektu JPÚ v kat. úz. Koniarovce, lokalita Záhumenice podľa § 13
ods. 3 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“) v súlade so zákonom č. 66/2009 Z.z. 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, podľa § 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 spracovaný formou
jednoduchých pozemkových úprav v kat. úz. Koniarovce, lokalita Záhumnice, nariadený
podľa § 8 ods. 1 a s postupom podľa § 8b zákona z dôvodu podľa § 2 ods. 1 písm. c)
„zákona“

s c h v a ľ u j e.

Odôvodnenie
OU-TO-PLO pod č. OU-TO-PLO-2015/007796-005-N1 na základe žiadosti obce
Koniarovce, dňa 14.10.2015 nariadil podľa § 7 ods. 2 zákona konanie o začatí PÚ (prípravné
konanie) Koniarovce, lokalita Záhumenice na blokovej parcele reg. „C“ č. 79 - miestna
komunikácia z dôvodu uvedeného v § 2 ods. 1 písm. c) „zákona“, t.j. 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 § 8 ods. 1 a s postupom podľa § 8b
zákona pozemkové úpravy formou jednoduchých pozemkových úprav z dôvodu uvedeného v § 2
ods. 1 písm. c) zákona, t.j. 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. OU-TO-PLO následne začal práce na zabezpečení úvodných podkladov.
Cieľom vypracovania úvodných podkladov bolo v súlade s § 8 ods.1 písm. f) a § 8b ods.1
zákona a podľa bodu 8 a) rozhodnutia o nariadení č. OU-TO-PLO-2015/007796-013-N2 zo dňa
04.11.2015 zostavenie registra pôvodného stavu.
Voči registru pôvodného stavu neboli podané námietky, preto ho OU-TO-PLO pod č.
OU-TO-PLO-2016/000269-050 zo dňa 09.11.2016 schválil.
Okresný úrad Topoľčany pozemkový a lesný odbor v súlade s § 8 ods.1 písm. f) a § 8b
ods.1 zákona, a podľa bodu 8 b) rozhodnutia o nariadení č. OU-TO-PLO-2015/007796-013-N2
zo dňa 04.11.2015 nevyhotovoval všeobecné zásady funkčného usporiadania územia z dôvodu,
že predmetná bloková parcela reg. „C“ č. 79 je umiestnená v zastavanom území obce a využíva
sa ako prístupová komunikácia, o čom svedčí aj žiadosť obce Koniarovce o vykonanie „JPÚ“ zo
dňa 22.09.2015, a ktorej účel sa týmto projektom nemení.

Okresný úrad Topoľčany pozemkový a lesný odbor v súlade s § 8 ods.1 písm. f) a § 8b
ods.1 zákona, a podľa bodu 8 c) rozhodnutia o nariadení č. OU-TO-PLO-2015/007796-013-N2
zo dňa 04.11.2015 vydal dňa 01.12.2016 pod č. OU-TO-PLO-2016/000269-053 úradný záznam
o nevyhotovení zásad pre umiestnenie nových pozemkov z dôvodu, že všetci účastníci projektu
súhlasili s vyrovnaním za svoje podiely na pôvodných nehnuteľnostiach vo forme finančnej
náhrady.

OU-TO-PLO po schválení úvodných podkladov v zmysle § 10 „zákona“, a to registra
pôvodného stavu začal práce na vypracovaní 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 13.12.2016.
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.
Projekt pozemkových úprav bol v zmysle § 13 ods. 1 „zákona“ doručený Združeniu
účastníkov konania JPÚ dňa 20.12.2016, zverejnený na úradnej tabuli v obci Koniarovce od
21.12.2016 do 04.01.2017, na úradnej tabuli správneho orgánu bol projekt zverejnený od
20.12.2016 do 03.01.2017 a súčasne bol zverejnený na internetovej stránke správneho orgánu
a obce Koniarovce. Súčasne bol každému známemu účastníkovi, ktorého miesto pobytu je
známe, doručený výpis z rozdeľovacieho plánu.
V zákonom stanovenej 30 dňovej lehote neboli podané žiadne námietky.

Cieľom vypracovania projektu jednoduchých pozemkových úprav je majetkovoprávne
usporiadanie vlastníctva pod miestnou komunikáciou na parc. reg. „C“ č. 79, 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, ale bez majetkovoprávneho
usporiadania.
Vzhľadom na skutočnosť, že projekt pozemkových úprav formou jednoduchých
pozemkových úprav v kat. úz. Koniarovce, lokalita Záhumenice je spracovaný v súlade so
„zákonom“ a príslušnými právnymi predpismi, správny orgán projekt schválil. Prílohou k tomuto
rozhodnutiu je zoznam vlastníkov, ktorým sa v konaní poskytuje finančná náhrada za ich
pôvodné pozemky.
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.
V zmysle § 13 ods. 8 „zákona“ sa toto rozhodnutie oznamuje 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 Koniarovce.

Ing. Milan Burda
vedúci odboru

Príloha
1. Zoznam vlastníkov, ktorým sa v konaní poskytuje finančná náhrada
Doručí sa
1. Účastníkom konania verejnou vyhláškou
2. Obecný úrad Koniarovce – 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

Potvrdenie doby vyvesenia:

Vyvesené od:...............................do:..................................

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

