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PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV V K.Ú. RIMAVSKÉ JANOVCE

Plán prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní
Plán prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní je súčasťou nariadenia o jeho
vykonaní v zmysle § 14 ods. 1 zákona 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní
pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových
spoločenstvách v platnom znení (ďalej len “zákon“).
Cieľom plánu prechodu na nové usporiadanie je zadefinovať postup a zásady, podľa
ktorých vstúpia vlastníci do držby a výkonu ich vlastníckych a užívacích práv na nových
pozemkoch. Postup bol podľa zákona dohodnutý so združením účastníkov pozemkových
úprav – prerokovaný na zasadnutí predstavenstva dňa 29.04.2014.
Podklady
Pri spracovaní plánu prechodu na nové hospodárenie sa vychádzalo z dokumentácie
doteraz spracovaných etáp – všeobecných zásad funkčného usporiadania územia, zásad pre
umiestnenie nových pozemkov a spracovaného registra nového stavu (RNS). Nevyhnutným
podkladom boli údaje zisťované od vlastníkov o ich ďalšom plánovanom nakladaní
s pozemkami, ako aj podklady získané z prejednaní s užívateľmi. Výsledný postup prechodu
na hospodárenie v novom usporiadaní bol upresnený na zasadnutí predstavenstva združenia
účastníkov pozemkových úprav.
Časový harmonogram prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní
Postup pri pozastavení zápisov do katastra nehnuteľností v obvode projektu pozemkových
úprav (PPÚ) pred vydaním rozhodnutia o schválení vykonania PPÚ je nasledovný:
- výzva OPÚ pre Správu katastra na zastavenie zápisov najneskôr 60 dní pred zastavením
zápisov – 31.10.10.2014
- zastavenie zápisov do KN na 90 dní pred predpokladaným termínom schválenia vykonania
PPÚ – 1.1.2015- 31.03.2015. Do termínu pozastavenia zápisov možno doručovať verejné
listiny a iné listiny na zápis vyhotovené podľa údajov doterajšieho stavu katastra
nehnuteľností v obvode projektu pozemkových úprav. Správa katastra tieto listiny zapíše.
Verejné listiny a iné listiny doručené na správu katastra po termíne pozastavenia zápisov do
katastra nehnuteľností, ktoré nadobudli právoplatnosť pred týmto termínom, správa katastra
vyčlení a zašle na obvodný pozemkový úrad, ktorý zabezpečí ich zapracovanie do projektu
pozemkových úprav.
- predpokladané vydanie právoplatného rozhodnutia o schválení vykonania PPÚ a jeho
odovzdanie spolu s rozdeľovacím plánom vo forme obnovou katastrálneho operátu
k vykonaniu záznamu v KN – 30.04.2015
- predpokladaný deň právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania PPÚ alebo neskorším
dňom určeným v rozhodnutí nadobudne sa vlastníctvo k novým pozemkom alebo právo na
vyrovnanie v peniazoch – 30.04.2015
- predpokladaný zápis do KN v lehote 60 dní – 30.06.2015
- vytváranie nových nájomných zmlúv medzi vlastníkmi a nájomcami (možné až po termíne
zápisu projektu do KN) - 1.7.2015- 31.10.2015
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Návrh postupu prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní
Úlohou postupu prechodu je zabezpečiť koordinované, plynulé a nadväzujúce zmeny
v hospodárení, nakoľko pozemkové úpravy slúžia nie len na usporiadanie vlastníckych, ale aj
užívacích pomerov k pozemkom. Nájomné vzťahy k pôvodným nehnuteľnostiam zanikajú
podľa § 14 ods. 8 zákona dňom právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania PPÚ alebo
neskorším dňom uvedenom v rozhodnutí.
Termín prechodu na nové hospodárenie sa stanovuje na 1.november 2015, zánik
nájomných vzťahov k pôvodným nehnuteľnostiam tak končí najneskôr ku dňu 31.10.2015.
Každý vlastník má právo slobodne sa rozhodnúť, či vstúpi do nájomného vzťahu, alebo bude
svoj pozemok obhospodarovať sám. Od nadobudnutia právoplatnosti schválenia vykonania
projektu pozemkových úprav do termínu 31.10.2015 je na rozhodnutí vlastníkov a užívateľov
pozemkov, aby sa dohodli a uzatvorili nové nájomné zmluvy. Na pozemkoch, kde dôjde
k zmene užívateľa je potrebné zasiať takú plodinu, aby bol umožnený jej bezproblémový zber
a nebol tým ohrozený termín odovzdania pozemku. V prípade zmeny užívacích pomerov na
pozemkoch, kde sa pestujú viacročné plodiny a pri dohode s novým vlastníkom pozemku,
platia rovnaké termíny postupu prechodu na nové hospodárenie, t.z. zánik nájomných
vzťahov k pôvodným nehnuteľnostiam končí ku dňu 31.10.2015.
Užívateľ resp. vlastník vstupujúci do vlastného užívania si musí byť vedomý, že je
povinný obrábať a udržiavať poľnohospodársky pozemok v zmysle platných právnych noriem
SR, najmä hospodáriť na ňom v súlade s požiadavkami na ochranu pôdy.
V priebehu tvorby projektu pozemkových úprav boli získané informácie od vlastníkov
ako aj užívateľov o budúcom záujme nakladaní s pozemkami. Na hospodárení sa plánujú
podieľať predovšetkým uvedení súčasní užívatelia pozemkov: SOLAR 2009, a.s., E.X.A.T.AGroup, a.s., Agroris s.r.o., Roľnícka spoločnosť a.s., Arma-Management s.r.o., Borbás Peter,
Pálkovács Ondrej-Agropa s.r.o., Cerovský Ivan, MVDr. Malček Jozef, Juhaniak Juraj a
Kovács Ján.
Pozemky v správe SPF, ktorý zastupuje Slovenskú republiku a známych vlastníkov
s neznámym pobytom, doposiaľ nie je zrejmé komu budú prenajaté. Predpokladá sa
uzatvorenie nových nájomných zmlúv so súčasnými hospodáriacimi subjektami na týchto
pozemkoch.
Postup prechodu na lesných pozemkoch
Nájomné vzťahy k pôvodným nehnuteľnostiam zanikajú podľa § 14 ods. 8 dňom
právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania PPÚ alebo neskorším dňom uvedenom
v rozhodnutí.
Lesy SR š. p. berú na vedomie právo vlastníkov požiadať o vydanie lesných pozemkov
najskôr odo dňa právoplatného schválenia vykonania projektu resp. požiadať o uzavretie
nájomnej zmluvy podľa zákona 504/2003 Z. z. Vlastníci, ktorí prejavia záujem o držbu
a obhospodarovanie svojich lesných pozemkov, môžu požiadať Lesy SR š. p. o vydanie
lesného pozemku do vlastného užívania.
Postup prechodu na pozemkoch spoločných zariadení a opatrení
Spoločné zariadenia a opatrenia po nadobudnutí vlastníctva bude spravovať a
udržiavať obec. Pozemky určené na spoločné zariadenia a opatrenia nemožno scudziť ani
zaťažiť. Možno ich použiť len na účely upravené osobitným predpisom (§ 108 zákona č.
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50/1976 Zb.). Toto obmedzenie sa vyznačí v katastri nehnuteľností na základe rozhodnutia
o schválení vykonania projektu pozemkových úprav.
Projektom pozemkových úprav boli navrhnuté aj nové komunikačné opatrenia, ktoré
sú z dôvodu prístupov na pozemky navrhnuté tak, aby každý vlastník mal zabezpečený
prístup na svoj pozemok. Odporúča sa preto v plnom rozsahu uvedené rešpektovať bez
ohľadu na užívacie pomery (v prípade, ak cesta rozdeľuje blok jedného užívateľa
a neznemožňuje prístup iným užívateľom, je možné ju poľnohospodársky využiť so súhlasom
obce, resp.do doby výstavby spoločných zariadení a opatrení. Navrhnuté boli aj ekologické
a protierózne opatrenia, ktoré z dôvodu ochrany poľnohospodárskej pôdy odporúčame plne
rešpektovať.
Postup prechodu na iných pozemkoch
Projektom pozemkových úprav sa majetkoprávne vysporiadali zariadenia verejného
charakteru a dňom právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania PPÚ vstupujú vlastníci
do držby a výkonu svojich vlastníckych a užívacích práv (vlastníkom vodných tokov a ich
brehových porastov sa stane Slovenská republika v správe Slovenského vodohospodárskeho
podniku š.p., vlastníkom regionálnej cesty sa stane Banskobystrický samosprávny kraj).
Časový harmonogram vytyčovania význačných a podrobných lomových bodov hraníc
nových pozemkov
Vytýčenie podrobných bodov hraníc nových pozemkov sa zrealizuje zhotoviteľ
prednostne vlastníkom, ktorí svoje nové pozemky nedajú do nájmu ale ich budú sami užívať.
Zároveň sa vytýčia pozemky vlastníkov, ktorí o vytýčenie požiadajú správny orgán, ktorý
podľa požiadaviek následne rozhodne o rozsahu vytýčenia. Vytyčovať sa budú len
poľnohospodárske pozemky resp. hranice medzi poľnohospodárskymi a lesnými pozemkami,
priebežne podľa požiadaviek vlastníkov v mesiacoch august- október 2014. Vytýčené
podrobné lomové body hraníc nových pozemkov sa v teréne označia dočasnou stabilizáciou
(drevené kolíky). Vlastník si vytýčené lomové body v teréne osobne prevezme, o čom sa
vyhotoví protokol o podrobnom vytýčení lomových bodov nových pozemkov. V prípade
neúčasti vlastníka prevezme hranicu v teréne zástupca združenia účastníkov a správny orgán.
Správny orgán zároveň doručí pozvánku na prevzatie hraníc v teréne vlastníkom
s upozornením o povinnosti trvalého označenia lomových bodov hraníc svojich pozemkov
podľa §19 zákona č. 162/1995 Z.z.
V spolupráci s Okresným pozemkovým a lesným úradom v Rimavskej Sobote bude
stanovený počet význačných lomových bodov určených na trvalú stabilizáciu. Stabilizácia
novozaložených bodov sa vykoná hraničnými znakmi (geoharpuny resp. betónové stĺpy). Na
signalizáciu sa použijú drevené kolíky. V prípade použitia betónových stĺpov sa umiestnia
tak, aby ich stred bol totožný s lomovým bodom hranice.

Spracoval: A-ZENIT s.r.o. v Rimavskej Sobote, 30.4.2014
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