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

OU-TO-PLO-2020/000508-141

V Topoľčanoch dňa 26.11.2020

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 a v súlade s
§ 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 úpravách, usporiadaní
pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových
spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o PÚ“)
schvaľuje
vykonanie projektu pozemkových úprav vykonávané formou jednoduchých pozemkových
úprav Tvrdomestice, lokalita Horné Záhumnie v kat. úz. Tvrdomestice, obec Tvrdomestice,
okres Topoľčany (ďalej len ,,JPÚ“), povoleným rozhodnutím Okresného úradu Topoľčany,
pozemkový a lesný odbor č. OU-TO-PLO-2018/003459-033 zo dňa 22.05.2018, právoplatné dňa
27.06.2018.
Projekt JPÚ bol vykonaný v zmysle § 2 ods.1 písm. b) ,,zákona o PÚ“ t.j. došlo k
podstatným zmenám vo vlastníckych a užívacích pomeroch v obvode pozemkových úprav,
ktorého zhotoviteľom je GSK, geodetická spoločnosť, s.r.o., Ulica SNP 1599/1, 957 01 Bánovce
nad Bebravou, IČO: 34 134 298.
Podľa § 14 ods. 4 ,,zákona o PÚ“ sa dňom právoplatnosti tohto rozhodnutia
o schválení vykonania projektu pozemkových úprav nadobudne vlastníctvo k novým
pozemkom alebo právo na vyrovnanie v peniazoch podľa rozdeľovacieho plánu vo forme
umiestňovacieho plánu, dňom nadobudnutia vlastníctva k novým pozemkom alebo práva na
vyrovnanie v peniazoch sa pozemkové úpravy považujú za ukončené.
Toto rozhodnutie s vyznačenou právoplatnosťou a rozdeľovací plán vo forme obnovy
katastrálneho operátu novým mapovaním, ktorý bol aktualizovaný podľa údajov katastra
nehnuteľností platných ku dňu 03.09.2020 úradne overený Okresným úradom Topoľčany,
katastrálnym odborom dňa 23.10.2020 pod číslom G5/4/2020 sú listinami, na základe ktorých
sa vykonávajú zmeny v katastri nehnuteľnosti.
II. podľa § 8c ods. 4 ,,zákona o PÚ“ vyrovnanie v peniazoch sa vykonáva medzi žiadateľom
a nasledovnými vlastníkmi pozemkov v lehote do 30 dní odo dňa právoplatnosti tohto
rozhodnutia.

číslo
parcely
pôvodného
stavu

VLA: osobné číslo – vlastník pôvodného pozemku

VLA: 247 – Dostálová Anna, nar. 12.09.1948, Gajova
2510/15, Bratislava, PS4: 81109, SR

237

VLA: 263 – Graizelyová Ľudmila, nar: 10.08.1942,
Dunajská 129/17, Hamuliakovo, PSČ: 90043, SR

237

VLA: 36 – Greguš Róbert, nar: 15.02.1975,Tvrdomestice č.
93, PSČ: 956 22, SR
VLA: 297- Grznár Miloš, nar: 03.08.1962, Streďanská
2661/47, Topoľčany, PSČ: 955 01, SR

217/2

217/2

vlastnícky
podiel

výmera
vl.
podielu
v obvode
v m2
57, 38

hodnota vl.
podielu
v obvode
v€

Spolu:

57, 38

119, 96

1/16

57, 38

119, 96

Spolu:

57, 38

119, 96

1/105

7,24

15,12

Spolu:

7,24

15,12

1/630

1,21

2,52

Spolu:

1,21

2,52

1/16

119, 96

VLA: 50 – Grznár Vojtech, nar: 19.10.1939, Tvrdomestice
č. 1, PSČ: 956 22 , SR

217/2

1/210
Spolu:

3,62
3,62

7,56
7,56

VLA: 281 – Holečková Marta, nar: 11.09.1948, Borská
94/15, Dalovice, PSČ: 36263, ČR

217/2
217/2

1/210
1/210
Spolu:

3,62
3,62
7,24

7,56
7,56
15,12

VLA: 2 – Hustá Edita, nar: 09.05.1948, Tvrdomestice č.
11, PSČ: 956 22, SR

217/2

1/210

3,62

7,56

3,62

7,56

1/1050

0,72

1,51

Spolu:

0,72

1,51

1/8

114,75

239,92

Spolu:

114,75

239,92

Spolu:
VLA: 272 – Janíková Alexandra, nar: 09.07.1954, Tesáre č.
241, PSČ: 956 21, SR

VLA: 264 – Loungauerová Jarmila, nar: 21.10.1950,
Oremburská 11, Banská Bystrica, PSČ: 974 04, SR

217/2

237

VLA: 294 – Martinček Mário, nar: 10.05.1977,
Tvrdomestice č. 109, PSČ: 956 22, SR

217/2

2/210
Spolu:

7,24
7,24

15,12
15,12

VLA: 104 – Mierny Milan, nar: 31.07.1954, Tvrdomestice
č. 205, PSČ: 956 22, SR

217/2

1/105
Spolu:

7,24
7,24

15,12
15,12

VLA: 267 – Mojžišová Marta, nar: 10.08.1954, P.O.
Hviezdoslava 2324/46, Topoľčany, PSČ: 955 01, SR

252/1
252/2

1/20
1/20
Spolu:

11,90
10,40
22,30

39,42
20,84
60,26

VLA: 274 – Poutníková Lýdia, nar: 27.07.1947, Pionierska
1680/17A, PSČ: 955 01, SR

217/2

1/1050

0,72

1,51

VLA: 254 – Šimonová Alžbeta, nar: 18.12.1930, Okšovská
703/51, Prašice, PSČ: 956 22, SR

235

Spolu:
1/8

0,72
229,75

1,51
480,61

Spolu:

229,75

480,61

2

VLA: 234 – Šrámková Anna, nar: 02.07.1958, J.
Strečanského, Špačince, PSČ: 919 51, SR

223

VLA: 277 – Vančová Edita, nar: 18.10.1951,Velušovce č.
22, PSČ: 955 01, SR

VLA: 190 – Zdenek Jozef, nar: 13.05.1958, Slánska 124,
Velvary, PSČ: 273 24, ČR

VLA: 191 – Zdichavský Ernest, nar: 13.11.1959, Znievska
3026/5, Bratislava, PSČ: 851 06, SR

1/14

136,14

284,12

Spolu:

136,14

284,12

1/1050

0,72

1,51

Spolu:

0,72

1,51

230

4/126

44,63

90,66

231

4/126

15,65

34,85

233

4/126

29,11

60,83

Spolu:

89,39

186,34

1/8

114,75

239,92

Spolu:

114,75

239,92

861,41

1 813,74

217/2

237

Spolu:

III. podľa § 11 ods. 20 „zákona o PÚ“ Okresný úrad Topoľčany, katastrálny odbor, pri zápise
vlastníckeho práva zapíše do katastra nehnuteľnosti obmedzujúcu poznámku podľa § 38 a
§ 39 ods. 1 zákona č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľnosti a o zápise vlastníckych a iných práv
k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov a to zákaz scudzenia a zaťaženia pozemkov
určených projektom pozemkových úprav na spoločné zariadenia a opatrenia. Táto poznámka
bude vyznačená na listy vlastníctva pri automatizovanom zápise údajov projektu do katastra
nehnuteľnosti k novým pozemkom podľa rozdeľovacieho plánu – k parcelám:

Parcela č.
1478
1480
1481
1482
1483
1484

Výmera v m2
518
3543
3148
468
177
472

Druh pozemku
ostatná plocha
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie

IV. podľa § 14 ods. 8 ,,zákona o PÚ“ dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia
zanikajú nájomné vzťahy k podvodným nehnuteľnostiam.

Odvôvodnenie
Okresný úrad Topoľčany, pozemkový a lesný odbor pod č. OU-TO-PLO-2018/003459002 zo dňa 26.02.2018 na základe žiadosti obce Tvrdomestice, 956 22 Tvrdomestice 42, IČO:
3

00800104 podľa § 7 nariadil konanie o začatí PÚ (prípravné konanie) v kat. úz. Tvrdomestice,
lokalita Horné Záhumnie z dôvodu, t.j. je potrebné usporiadať pozemky vzhľadom na ich budúce
použitie na iné účely, ako je hospodárenie na pôde. Nariadenie prípravného konania bolo
zverejnené verejnou vyhláškou na úradnej tabuli ,,OU-TO-PLO“ a v obci Tvrdomestice od
28.02.2018 do 21.03.2018.
Na základe výsledkov prípravného konania správny orgán rozhodnutím č. OU-TO-PLO2018/003459-033 zo dňa 22.05.2018, právoplatné dňa 27.06.2018 povolil podľa § 8 ods. 1
„zákona o PÚ“ pozemkové úpravy formou jednoduchých pozemkových úprav z dôvodu
uvedeného v § 2 ods. 1 písm. b ) ,,zákona o PÚ“ t.j. došlo k podstatným zmenám vo vlastníckych
a užívacích pomeroch v obvode pozemkových úprav, ktoré bolo zverejnené na úradnej tabuli
OU-TO-PLO a v obci Tvrdomestice od 23.05.2018 do 08.06.2018.
Cieľom vypracovania projektu JPÚ je racionálne priestorové usporiadanie pozemkového
vlastníctva v obvode projektu.
Po schválení úvodných podkladov projektu JPÚ podľa § 10 ,,zákona o PÚ“ a to schválení
registra pôvodného stavu pod č. OU-TO-PLO-2019/000310-089 zo dňa 06.03.2019, schválením
všeobecných zásad funkčného usporiadania územia rozhodnutím č. OU-TO-PLO-2019/000310078 zo dňa 11.04.2019, právoplatné dňa 17.05.2019 a zásad umiestnenia nových pozemkov,
ktorých platnosť podľa § 11 ods. 23 ,,zákona o PÚ“ bola oznámená pod. č OU-TO-PLO2019/000310-105 zo dňa 14.08.2019, správny orgán zadal vypracovanie projektu JPÚ podľa
§ 12 ,,zákona o PÚ“. V rámci konania boli k návrhu zásad umiestnenia nových pozemkov
podané štyri námietky, ktoré sa preukázali ako neopodstatnené.
Obsahom projektu pozemkových úprav je najmä
rozdeľovací plán vo forme
umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu.
Podľa § 12 ods. 9 ,,zákona o PÚ“ rozdeľovací plán sa zostavuje podľa registra
pôvodného stavu a zásad umiestnenia nových pozemkov. Rozdeľovací plán ma grafickú časť
(umiestnenie nových pozemkov) a písomnú časť (register nového stavu a zoznamu vyrovnaní v
peniazoch).
Rozdeľovací plán bol zostavený podľa aktualizácie registra pôvodného stavu na základe
údajov katastra nehnuteľnosti platných ku dňu 26.11.2018, platných zásad umiestnenia nových
pozemkov a na základe
výsledkov rokovaní o návrhu nového usporiadania pozemkov
s dotknutými vlastníkmi pozemkov.
Rozdeľovací plán bol v zmysle § 13 ods. 1 ,,zákona o PÚ“ doručený každému
účastníkovi, ktorého miesto pobytu je známe. Rozdeľovací plán bol zverejnený verejnou
vyhláškou pod č. OU-TO-PLO-2019/000310-130 zo dňa 18.12.2019 v obci Tvrdomestice a na
úradnej tabuli ,,OU-TO-PLO“ od 20.12.2019 do 22.01.2020. Súčasne bol každému účastníkovi,
ktorého miesto pobytu je známe, doručený výpis rozdeľovacieho plánu.
V zmysle § 13 ods. 6 ,,zákona o PÚ“, ak sú pozemkové úpravy povolené z dôvodu
uvedených v § 2 ods. 1 písm. b), rozdeľovací plán a plán spoločných zariadení a opatrení
projektu pozemkových úprav schváli okresný úrad po prerokovaní a vybavení námietok alebo
po rozhodnutí o námietkach súvisiacich s nedodržaním zásad pre umiestnenie nových pozemkov,
alebo podmienok primeranosti ustanovených zákonom.
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V ostatných prípadoch sa na námietku neprihliada. Podmienkou schválenia
rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu projektu pozemkových
úprav je súhlas účastníkov, ktorí vlastnia najmenej dve tretiny výmery pozemkov, na ktorých sú
povolené pozemkové úpravy. Za súhlas sa považuje aj to, ak vlastník nepodá námietku a lebo
námietka je neopodstatnená.
Rozdeľovací plán bol spracovaný v súlade so ,,zákonom o PÚ“ a príslušnými právnymi
predpismi, v zákonne stanovenej 30 dňovej lehote. OU-TO-PLO schválil rozdeľovací plán
rozhodnutím č. OU-TO-PLO-2020/000508-131 zo dňa 14.04.2020, právoplatnosť dňom
15.05.2020.
Následne OU-TO-PLO dňa 04.06.2020 pod č. OU-TO-PLO-2020/000508-135 podľa
§ 14 ods. 1 ,,zákona o PÚ“ nariadil vykonanie projektu pozemkových úprav, ktoré spočívalo
najmä vo vytýčení význačných a vybraných podrobných lomových bodov hraníc nových
pozemkov v teréne, odovzdaní vytýčených lomových bodov a následnom vyhotovení
rozdeľovacieho plánu vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním. Spolu
s nariadením vykonania projektu pozemkových úprav bol zverejnený, a s každým účastníkom
pozemkových úprav dohodnutý postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní.
Pred schválením vykonania projektu pozemkových úprav bol podľa § 14 ods. 2 ,,zákona
o PÚ“ aktualizovaný register pôvodného stavu na právny stav spolu s rozdeľovacím plánom vo
forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu podľa platných údajov katastra nehnuteľnosti ku
dňu 03.09.2020. Na vykonanie tejto aktualizácie na základe výzvy OU-TO-PLO podľa § 14 ods.
2 ,,zákona o PÚ“ pozastavil Okresný úrad Topoľčany, katastrálny odbor od 14.08.2020 zápisy do
katastra nehnuteľnosti v obvode projektu JPÚ.
Rozdeľovací plán bol vyhotovený vo forme obnovy katastrálneho operátu novým
mapovaním a bol úradne overený Okresným úradom Topoľčany, katastrálny odbor dňa
23.10.2020 pod číslom G5/4/2020. Tento bude spolu s registrom nového stavu podkladom pre
vykonanie zmien v obvode projektu v katastri nehnuteľnosti v katastrálnom území Tvrdomestice.
Podľa § 14 ods. 4 ,,zákona o PÚ“ sa dňom právoplatnosti tohto rozhodnutia o schválení
vykonania projektu pozemkových úprav nadobudne vlastníctvo k novým pozemkom alebo právo
na vyrovnanie v peniazoch podľa rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho
a vytyčovacieho plánu dňom nadobudnutia vlastníctva k novým pozemkom alebo práva na
vyrovnanie v peniazoch sa pozemkové úpravy považujú za ukončené.
Prechod na hospodárenie v novom usporiadaní sa uskutoční podľa dohodnutého postupu,
ktorý bol zverejnený s nariadením vykonania projektu JPÚ t.j. dňom nadobudnutia
právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Podľa § 14 ods. 8 ,,zákona o PÚ“ a dohodnutého prechodu na hospodárenie v novom
usporiadaní dňom nadobudnutia právoplatností tohto rozhodnutia zanikajú nájomné vzťahy
k pôvodným nehnuteľnostiam.
Projekt pozemkových úprav je podľa § 14 ods. 5 ,,zákona o PÚ“ záväzný pre všetkých
účastníkov pozemkových úprav, pre rozhraničenie pozemkov medzi lesným pôdnym fondom
a poľnohospodárskou pôdou a pre zmeny druhu pozemku.
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Podľa § 14 ods. 6 ,,zákona o PÚ“ projekt pozemkových úprav je podkladom pre
územnoplánovaciu dokumentáciu a tvorbu programu o starostlivosti o lesy. Pre výstavbu
spoločných zariadení a opatrení schválený projekt pozemkových úprav nahrádza rozhodnutie o
využívaní územia, rozhodnutie o umiestnení stavby (podľa stavebného zákona), vypracované
v súlade so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie, rozhodnutie o odňatí
poľnohospodárskej pôdy a vyňatí lesného pozemku.
Poučenie:
Podľa § 14 ods. 4 ,,zákona o PÚ“ proti tomuto rozhodnutiu sa nemožno odvolať.
V zmysle § 14 ods. 4 ,,zákona o PÚ“ sa toto rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou
tak, že sa vyvesí na úradnej tabuli tunajšieho úradu po dobu 15 dní. Správny orgán zverejňuje
písomnosť súčasne na svojom webovom sídle. Súčasne sa rozhodnutie zverejní spôsobom
obvyklým v mieste, ktorého sa konanie týka a to na úradnej tabuli na obecnom úrade
Tvrdomestice.

Doručí sa
1. Obecný úrad Tvrdomestice 2x (1 exemplár na vyvesenie)
2. Účastníkom konania verejnou vyhláškou na úradnej tabuli Okresného úradu Topoľčany,
pozemkový a lesný odbor
3. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava

Na vedomie
1. Okresný úrad Topoľčany, katastrálny odbor, Nám. Ľ Štúra 1738, 955 40 Topoľčany (po
právoplatnosti s prílohou)
3. GSK geodetická spoločnosť, s. r. o., Ing. Vladimír Schwarz, SNP 1599/1, 957 01 Bánovce nad
Bebravou
4. Okresný úrad Nitra, odbor opravných prostriedkov, pozemkový referát, Štefániková trieda 69,
949 01 Nitra

Ing. Ivan Guniš
vedúci odboru

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

