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Vec
Rozhodnutie o schválení vykonania 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 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:
I. Podľa § 14 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úprav, usporiadaní
pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových
spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon“)
schvaľuje
vykonanie projektu pozemkových úprav vykonávaných formou jednoduchých
pozemkových úprav Koniarovce, lokalita Záhumenice v katastrálnom území Koniarovce
(ďalej len ,JPÚ“).
II. A. podľa § 11 ods. 8 ,,zákona“ vyrovnanie v peniazoch sa vykonáva medzi
Slovenským pozemkovým fondom, Búdková 36, Bratislava a nasledovnými známymi
vlastníkmi pozemkov v k.ú. Koniarovce v lehote 60 dní odo dňa právoplatnosti tohto
rozhodnutia.
Vlastník
VLA: 13- ING. BERECOVÁ Beáta, rod. Némová, nar. 1.2.1969,
s.č. 243, JELŠOVCE, PSČ: 951 43, SR
VLA: 18- GOLSKÁ Irena, rod. Kozárová, nar. 15.12.1936, s.č.
176, KONIAROVCE, PSČ: 956 13, SR
VLA:4-JANČOVIČ Jozef, rod. Jančovič nar. 18.5.1943, s.č. 135,
KONIAROVCE, PSČ: 956 13, SR
VLA: 7 - KEREKOVÁ Eva, rod. Matejová, nar. 25.12.1949, s.č. 76,
DVORANY NAD NITROU, PSČ: 956 11,SR

Celková výmera
vlastníckeho
podielu v m2
13,20

Celková hodnota na
vyrovnanie
v peniazoch v €
88,97

5,00

33,70

31,00

208,94

414,00

2790,36

VLA: 14- KOŠŤÁLOVÁ Mária, rod. Némová, nar. 12.4.1981, s.č.
143, PODHORANY-SOKOLNÍKY, PSČ: 951 46, SR
VLA: 17, 22-MARTONKA Michal, rod. Martonka nar. 9.11.1956,
s.č. 131, KONIAROVCE, PSČ: 956 13, SR
VLA: 15-NÉMA Dušan, rod. Néma, nar. 21.4.1970, s.č. 117,
DOLNÉ LEFANTOVCE, PSČ: 951 45, SR
VLA: 16-NÉMA Ľubomír, rod. Néma, nar. 8.10.1974, Murániho
36/26, NITRA, PSČ: 949 01,SR
VLA: 11 -NÉMA Milan, rod. Néma, nar. 11.4.1979, s.č. 130,
KONIAROVCE, PSČ: 956 13, SR
VLA: 5 - ING. PITERKA Marián, rod. Piterka, nar. 29.2.1972, s.č.
134, VÝČAPY-OPATOVCE, PSČ: 951 44, SR BSM: 23 PITERKOVÁ Klaudia, rod. Pavlová, nar. 21.4.1970, s.č. 134,
VÝČAPY-OPATOVCE, PSČ: 951 44, SR

13,20
53,00

88,97
357,22

13,20

88,97

13,20

88,97

79,20

533,81

289,80

1953,25

113,40

764,32

43,00

289,82

VLA: 12 – KOPČEK Silvester, nar. 8.9. 1959, Trhovisko 444/5,
DUNAJSKÁ STREDA, PSČ: 929 01 SR

105,00

707,70

VLA: 20 - JANOŠÍK Jozef, rod. Jánošík, nar.18.12.1953,
Koniarovce 168, PSČ: 956 13, SR (dedič po poručiteľke Aurélii
Jánošikovej, nar. 27.9.1925, zomr. 27.10.2011)
VLA: 20 - JANOŠÍK Dušan, rod. Jánošík, nar.3.7.1951,
Novomeského 9, Nitra - Klokočina PSČ: 949 11, SR (dedič po
poručiteľke Aurélii Jánošikovej, nar. 27.9.1925, zomr. 27.10.2011)
VLA: 20 - JANOŠÍK Marián, rod. Jánošík,
nar.19.11.1957,M.A.Bazovského 2360/17, Topoľčany, PSČ:955
03, SR (dedič po poručiteľke Aurélii Jánošikovej, nar. 27.9.1925,
zomr. 27.10.2011)
VLA: 20 - JANOŠÍK Anton, rod. Jánošík, nar.13.06.1955,
Potravinárska 21, Nitra – Čermaň, PSČ: 949 01, SR (dedič po
poručiteľke Aurélii Jánošikovej, nar. 27.9.1925, zomr. 27.10.2011)
VLA: 20 - JANOŠÍKOVÁ Zlatica, rod. Jánošíková,
nar.1.10.1976,Koniarovce 134, PSČ: 956 13, SR (dedič po
poručiteľke Aurélii Jánošikovej, nar. 27.9.1925, zomr. 27.10.2011)
VLA: 20 - JANOŠÍK Juraj, rod. Jánošík, nar.3.11.1973, Výčapy –
Opatovce 695, Výčapy – Opatovce, PSČ: 951 44, SR (dedička po
poručiteľke Aurélii Jánošikovej, nar. 27.9.1925, zomr. 27.10.2011)

11,80

79,53

11,80

79,53

11,80

79,53

11,80

79,53

5,90

39,77

5,90

39,77

VLA: 6 - Poínohospodárske družstvo Ponitrie, IČO
205605, PRESEĽANY, PSČ: 956 12, SR
VLA: 10- VARGOVÁ Oľga, rod. Jančovičová, nar. 19.8.1939,
Kodályová 1414/13, NITRA, PSČ: 949 01,SR

II. B. podľa § 11 ods. 8 „zákona“ sa vykonáva vyrovnanie v peniazoch medzi
Slovenským pozemkovým fondom, Búdková 36, Bratislava a nasledovnými neznámymi
vlastníkmi pozemkov v k. ú. Koniarovce v lehote do 60 dní odo dňa právoplatnosti tohto
rozhodnutia.
Vlastník
VLA: 19- CHŇAPKO Vincent, rod. Chňapko
VLA: 1 - CHNAPKOVA Katerina, rod. Kutzková
VLA: 21 - KOZÁR Ján. rod. Kozár
VLA: 2 - ŠIŠKOVÁ Anna, rod. Svoradová
VLA: 3 - VARGA František, rod. Varga, nar. 15.06.1923
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Celková výmera
vlastníckeho
podielu v m2
13,00
13,00

Celková hodnota na
vyrovnanie v peniazoch
v€
87,62
87,62

5,00
82,80

33,70
558,07

43,00

289,82

III. Okresný úrad Topoľčany, katastrálny odbor na základe tohto právoplatného
rozhodnutia zapíše záznamom nižšie uvedené nehnuteľností do listu vlastníctva na
vlastníka obec Koniarovce v podiele 1/1 – ina.
Stav podľa registra C-KN
p.č.
79/1
79/2
79/3

Výmera m2

Druh pozemku
ostatná pl.
ostatná pl.
ostatná pl.

82
2280
535

Odôvodnenie
Okresný úrad Topoľčany, pozemkový a lesný odbor na základe žiadosti obce
Koniarovce, 956 13 Koniarovce č. 183 zo dňa 22.09.2015, pod č. OU-TO-PLO-2015/007796005-N1 nariadil dňa 14.10.2015 podľa § 7 ods. 2 ,,zákona“ konanie o začatí PÚ (prípravné
konanie) v kat. úz. Koniarovce, lokalita Záhumenice na blokovej parcele reg. ,,C“ č. 79 –
miestna komunikácia z dôvodu uvedeného v § 2 ods. 3, § 3 ods. 1 zákona č. 66/2009 Z.z. a § 2
ods. 1 písm. c) ,,zákona“ 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. Nariadenie prípravného konania bolo zverejnené verejnou vyhláškou na
úradnej tabuli OU-TO-PLO a v obci Koniarovce od 15.10.2015 do 30.10.2015.
V rámci prípravného konania žiadateľ obec Koniarovce predložila Geometrický plán č.
226-37/2008 zo dňa 12.05.2008 úradne overený Správou katastra Topoľčany zo dňa 27.05.2008
pod. č. 327/2008, predmetom ktorého je určenie vlastníckeho práva k predmetnej blokovej
parcele.
Na základe výsledkov prípravného konania, OU-TO-PLO rozhodnutím č. OU-TO-PLO2015/007796-013-N2 zo dňa 04.11.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.11.2015,
nariadil pozemkové úpravy formou jednoduchých pozemkových úprav (ďalej len ,,JPÚ“) v kat.
úz. Koniarovce, lokalita Záhumenice, bloková parcela reg. ,,C“ č. 79, ktorej zodpovedajú úplne
alebo z časti parcely reg. ,,E“ č. 323/1, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347,348, 349/1,
349/3, 350, 351, 1-896/1, 1-897/1, 1-1086, 1-1519 a 1-1520, ktorých vlastníctvo je evidované na
listoch vlastníctva. Vlastníctvo miestnej komunikácie prešlo na obec Koniarovce podľa
osobitných prepisov, a to zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a zákona 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. Miestna komunikácia
z dôvodu uvedeného v § 2 ods. 3, § 3 ods. 1 zákona č. 66/2009 Z.z. a § 2 ods. 1 písm. c)
,,zákona“ 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 majetkovo právne usporiadanie vlastníctva pod
miestnou komunikáciou, ku ktorej prešli práva zo štátu obec Koniarovce podľa osobitných
predpisov, a to zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení.
Okresný úrad Topoľčany, pozemkový a lesný odbor pod. č. OU-TO-PLO-2016/000269050 zo dňa 09.11.2016 schválil úvodné podklady a register pôvodného stavu v obvode projektu
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„JPÚ“ podľa § 10 ,,zákona“ a zároveň tento oznam o schválení zverejnil na úradnej tabuli
tunajšieho úradu a obce Koniarovce a začal práce na vypracovaní projektu.
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-2015/007796-013N2 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.
Register pôvodného stavu bol zostavený na základe údajov katastra nehnuteľností
platných ku dňu 15.08.2016. Ohodnotenie pozemkov sa vykonalo na základe znaleckého
posudku č.1120/2016, ktorý vyhotovil na základe objednávky obce Koniarovce Ing. Ladislav
Bakič ako znalec pre odbor stavebníctvo a odvetvie odhad nehnuteľností.
Po spracovaní registra pôvodného stavu (RPS), ktorý bol zverejnený verejnou vyhláškou
od 08.09.2016 do 30.09.2016 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 každému účastníkovi, ktorého pobyt je známy, doručený výpis z RPS. Proti údajom
mohli podať účastníci písomné námietky do 30 dní odo dňa ich zverejnenia alebo doručenia.
V uvedenej lehote neboli podané žiadne námietky proti údajom RPS. Pod č. OU-TO-PLO
2016/000269-050 dňa 09.11.2016 tunajší úrad schválil register pôvodného stavu v obvode
pozemkových úprav formou jednoduchých pozemkových úprav.
Rozdeľovací plán bol zostavený podľa aktualizovaného registra pôvodného stavu na
základe údajov katastra nehnuteľností platných ku dňu 13.12.2016. Rozdeľovací plán bol
spracovaný s dôrazom na usporiadanie vlastníctva k blokovej parcele reg. ,,C“ č. 79, na ktorej sa
nachádza verejnoprospešná stavba - prístupová komunikácia, ktorá prešla zo štátu na obec
Koniarovce bez majetkopravného usporiadania pozemkov reg. ,,E“. Rozdeľovací plán JPÚ bol
doručený obci Koniarovce, a to dňa 20.12.2016. Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho
a vytyčovacieho plánu podľa § 13 zákona o ,,PÚ“ bol vyhotovený vo forme GP.
„OU-TO-PLO“ rozhodnutím č. OU-TO-PLO-2017/000460-059 zo dňa 17.02.2017, ktoré
nadobudlo právoplatnosť dňa 21.03.2017 schválil projekt „JPÚ“. Následne dňa 05.04.2017 pod
číslom OU-TO-PLO-2017/000460-060 Gn podľa § 14 ods. 1 ,,zákona“ nariadil vykonanie
projektu pozemkových úprav. V rámci vykonania projektu jednoduchých pozemkových úprav
nebolo vyrovnanie v nových pozemkoch, nevyhotovil sa plán prechodu na hospodárenie
v novom usporiadaní a nevykonalo sa vytýčenie nových pozemkov.
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 pod č. OU-TP-PLO-2015/007796013-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.
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.
OU-TO-PLO v súlade s § 14 ods. 2 ,,zákona“ a § 29 Metodického návodu na vykonanie
geodetických činností pre projekt pozemkových úprav č. MN 74.20.73.46.30. vyzval Okresný
úrad Topoľčany, katastrálny odbor na pozastavenie zápisov na 90 dní, a to od 01.02.2017 do
01.05.2017.
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Dňom právoplatnosti tohto rozhodnutia zanikajú právne vzťahy k pôvodným pozemkom
v obvode projektu JPÚ a tým istým dňom podľa § 14 ods. 4 ,,zákona“ nadobudnú vlastníci
v súlade s § 11 ods. 8 ,,zákona“ vyrovnanie v peniazoch za svoje podiely na pôvodných
nehnuteľnostiach, resp. sa uplatnili ustanovenia § 3 ods. 3 písm. b) a c) zákona č. 66/2009 Z.z.
Projekt pozemkových úprav je podľa § 14 ods. 5 ,,zákona“ záväzný pre všetkých
účastníkov pozemkových úprav, pre rozhraničenie pozemkov medzi lesným pôdnym fondom
a poľnohospodárskou pôdou a pre zmeny druhu pozemku.
Vzhľadom k tomu, že vlastníčka č. 20 Aurélia (Zlatica) Jánošíková, rod. Mošaťová,
naposledy bytom Koniarovce zomrela dňa 27.10.2011 a dedičské konanie bolo ukončené dňa
01.12.2011 vydaním uznesenia o zastavení pre nemajetnosť č. 10D/138/2011-9, D-not 239/2011,
správny orgán vo výrokovej časti II.A uviedol dedičov podľa potvrdenia Okresného súdu
Topoľčany o okruhu dedičov. Ako dedičia zo zákona prichádzajú do úvahy deti a vnuci
poručiteľky: Jozef Jánošík, Dušan Jánošík, Marián Jánošík, Anton Jánošík, Zlatica Jánošíková
a Juraj Jánošík.
Poučenie:
Podľa § 14 ods. 6 ,,zákona“ proti tomuto rozhodnutiu sa nemožno odvolať. Toto
rozhodnutie je preskúmateľne súdom.
V zmysle § 14 ods. 4 ,,zákona“ sa toto rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou tak, že
sa vyvesí na úradnej tabuli tunajšieho úradu po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom
doručenia. Súčasne sa rozhodnutie zverejní spôsobom obvyklým v mieste, ktorého sa konanie
týka a to na úradnej tabuli na Obecnom úrade v Koniarovciach.
Doručuje sa:
1. Obec Koniarovce, Obecný úrad 2 x (1 exemplár na vyvesenie)
2. Účastníkom konania verejnou vyhláškou na úradnej tabuli Okresného úradu Topoľčany,
pozemkový a lesný odbor
Na vedomie:
1. Okresný úrad Topoľčany, katastrálny odbor, Nám. Ľ Štúra 1738, 955 40 Topoľčany (po
právoplatnosti s prílohou)
2. Slovenský pozemkový fond, RO Nitra, Za hydrocentrálou 6, 949 01 Nitra

Ing. Eva Kasalová
vedúca odboru

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

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

