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Projekt jednoduchých pozemkových úprav Lipovník, Podjárčie
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okres: Topoľčany
obec: Lipovník
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etapa : 3 - Vykonanie projektu pozemkových úprav
časť : 3.1 – Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní
Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní.
Úvod
Vykonanie projektu pozemkových úprav je riadené podľa 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").
Projekt pozemkových úprav v lokalite Podjárčie, k.ú. Lipovník (ďalej len „projekt" alebo „JPU") bol
spracovaný na základe rozhodnutia správneho orgánu Okresného úradu Topoľčany, pozemkový a lesný
odbor (OU-TO-PLO), ktorý projekt povolil v zmysle § 8 d zákona a na základe zmluvy medzi
navrhovateľmi Ing. Natašou Hermanovou a firmou Geometra Trenčín, s.r.o., Námestie sv. Anny 21,
911 01 Trenčín.
Cieľom postupu prechodu na nové usporiadanie je dohodnúť a zadefinovať postup a zásady,
podľa ktorých vstúpia vlastníci do držby a výkonu ich vlastníckych a užívacích práv na navrhnutých
nových pozemkoch, má zabezpečiť koordinované, plynulé a nadväzujúce zmeny v hospodárení na pôde
pri ukončení projektu, aby nebolo narušené obhospodarovanie pozemkov. Postup bol podľa zákona
dohodnutý so združením účastníkov jednoduchých pozemkových úprav (ZUJPU) - prerokovaný na
riadnom zasadnutí predstavenstva ZUPU dňa 16.09.2019. Tento postup sa zverejňuje spolu s
nariadením OU-TO-PLO na vykonanie projektu PU.
Prerokovať dohody medzi účastníkmi konania a vlastné vypracovanie tohto postupu je
požadované v §14 ods.8 zákona, ktorý stanovuje, že „Dňom nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav alebo neskorším dňom
uvedeným v tomto rozhodnutí zanikajú nájomné vzťahy k pôvodným nehnuteľnostiam". V tomto
postupe sú preto tiež definované náležitosti, akým spôsobom si vlastníci uplatnia svoje práva, kedy
vstúpia do držby a ako a kedy vzniknú nové nájomné a užívacie vzťahy.
Spracovanie a odsúhlasenie postupu prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní má najmä
zabezpečiť, aby na poľnohospodárskych pozemkoch nábeh na hospodársky rok 2020 bol pre každého
vlastníka a užívateľa urobený v tých hraniciach nových pozemkov ako sú odsúhlasené v schválenom
projekte.

Podkladmi na vypracovanie etapy boli nasledovné etapy projektu pozemkových úprav a požiadavky
vlastníkov:
 Úvodné podklady
 Návrh nového usporiadania pozemkov v obvode pozemkových úprav v členení:
- Zásady umiestnenia nových pozemkov
- Plán spoločných zariadení a opatrení a verejných zariadení a opatrení
- Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu
 Požiadavky o zistených záujmoch v území
V riešenom území sa nachádzajú druhy pozemkov: orná pôda, zastavaná plocha a ostatná plocha. Lesný
pozemok sa v riešenom území nenachádza.
Užívateľ v riešenom obvode a jeho stanovisko:
Poľnohospodárske družstvo Nitrianska Blatnica, Nitrianska Blatnica č. 281, 95605 Nitrianska
Blatnica
V riešenej lokalite sa jedná o užívanie PD Nitrianska Blatnica, ktorej zástupkyňa sa vyjadrila, že plánujú
pozemky užívať aj naďalej.

A.) Dohody urobené so súčasným nájomcom a Obcou Lipovník:
Užívateľ PD Nitrianska Blatnica – obhospodaruje všetky pozemky v riešenom území.
- berie na vedomie zánik doterajších nájomných vzťahov postupom ako ho stanovuje zákon (teda až po
právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania projektu JPU) a potvrdzuje zámer uzatvoriť nové
nájomné zmluvy s vlastníkmi pôdy,
- akceptuje zmeny v užívaní a preberá nové plochy do užívania tak, ako je to definované v tomto materiáli
a prílohe,
Obec Lipovník - zo zákona nadobúda do vlastníctva všetky pozemky tvoriace spoločné zariadenia a
opatrenia (SZaO), §11 ods. 19 zákona. Berie na vedomie zánik doterajších nájomných vzťahov.
Vlastníctvo nadobudne za náhradu, ktorou sa považuje vecné plnenie vo forme správy a údržby SZaO.
Pozemky určené na spoločné zariadenia a opatrenia nemožno scudziť
ani zaťažiť. Toto
obmedzenie sa vyznačí v katastri nehnuteľností na základe rozhodnutia o schválení vykonania PPU.
B.) Podmienky a lehoty na vstúpenie do držby a do vlastníctva :
Podľa všeobecných zásad funkčného usporiadania územia (VZFU) a etapy spoločných zariadení
a opatrení (SZaO) sú odsúhlasené trasy prístupových komunikácií k novým pozemkom. Komunikácie
tvoriace prístupy na nové pozemky súkromných vlastníkov sú definované ako spoločné zariadenia a
opatrenia a sú evidované do vlastníctva Obce Lipovník - teda ako verejne prístupné komunikácie.
PODMIENKY :
1. Každý vlastník so známym pobytom
- má právo slobodne sa rozhodnúť či vstúpi do nájomného vzťahu, alebo bude svoj pozemok
obhospodarovať sám alebo prostredníctvom ním poverených osôb,

- vstupuje do vlastníctva nového pozemku dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o schválení
vykonania projektu, a vstupuje do užívania nového pozemku po dodržaní podmienok zákona č. 504/2003
Z. z. v pl. zn. o nájme a podmienok nájomných zmlúv uzatvorených medzi vlastníkmi a nájomcom.
2. Každý vlastník - vstupujúci do vlastného užívania si musí byť vedomý, že tento preberá a je povinný
zabezpečiť jeho obrábanie/udržiavanie v zmysle platných právnych noriem SR, najmä hospodáriť na ňom
v súlade s požiadavkami na ochranu pôdy, kde kontrolným orgánom je príslušný odbor OU-TO-PLO, ako
aj v súlade s platnými právnymi normami vzťahujúcimi sa k obecnej samospráve – všeobecné záväzné
nariadenie (VZN) vydané Obcou Lipovník.
3. Majetok vlastníkov s nezisteným pobytom, ktorý spravuje Slovenský pozemkový fond, Búdková
3555/36, 811 04 Bratislava bude zmluvne daný do nájmu, resp. užívaný zo zákona ako celok za všetkých
takýchto vlastníkov, s ohľadom na to, kde sa príslušný pozemok, alebo spoluvlastnícky podiel ku pozemku
takéhoto vlastníka nachádza.
LEHOTY:
1. Účastník sa stáva právoplatným vlastníkom nového pozemku až dňom nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia o schválení vykonania projektu.
2. Medzi dňom vydania rozhodnutia o schválení vykonania projektu a jeho nadobudnutím právoplatnosti,
plynie zákonná lehota potrebná na jeho doručenie verejnou vyhláškou.
3. Do držby a užívania nového poľnohospodárskeho a ostatného pozemku môže vlastník vstúpiť po
uvoľnení pozemku doterajším užívateľom dňom právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania
projektu pozemkových úprav alebo neskorším dňom určeným v rozhodnutí.
4. Oficiálne, verejné používanie novo navrhnutých trás poľných ciest je možné až po nadobudnutí
právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania projektu. Do tej doby je ich využívanie obmedzené len
pre tých vlastníkov, ktorí sa po týchto cestách musia dostať ku svojim pozemkom za účelom ich
obhospodarovania.
5. Tu uvedené lehoty o nadobúdaní vlastníctva alebo vstupovania do držby, nie sú priamo podmienené
termínmi zápisu údajov projektu JPÚ do katastra nehnuteľnosti.
6. Prekĺzne doby, ktoré týmto postupom prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní môžu vznikať,
nie sú procesne ani právne zvlášť závažné.
C.) Režim ochrany PP pred náletom lesného porastu :
V riešenom území sa lesné pozemky nenachádzajú.
D.) Záverečné ustanovenie :
Tento postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní a pravidlá v ňom uvedené boli
predmetom prerokovania, ktoré bolo schválené na riadnom zasadnutí predstavenstva ZÚPU na Obecnom
úrade v Lipovníku, konaného dňa 16.09.2019. Súhlas s takto spracovaným znením postupu a vôľu prísne
dodržiavať v ňom ustanovené pravidlá vyslovili všetci prítomní zástupcovia zainteresovaných strán.

Tento postup Okresný úrad Topoľčany, pozemkový a lesný odbor zverejňuje spolu s
nariadením vykonania projektu pozemkových úprav Lipovník, lokalita Podjárčie.

