Jednoduché pozemkové úpravy Čerenčany – Nová ulica v k.ú. Čerenčany

Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní
Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní sa pripája 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“) k nariadeniu vykonania projektu jednoduchých pozemkových úprav
(ďalej len “JPÚ“).
Cieľom postupu prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní 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 prerokovaný a dohodnutý so
združením účastníkov pozemkových úprav na zasadnutí predstavenstva dňa 25.8.2015.
Vykonanie projektu JPÚ:
Postup pri pozastavení zápisov do katastra nehnuteľností v obvode projektu JPÚ pred
vydaním rozhodnutia o schválení vykonania projektu JPÚ:
• Okresný úrad Rimavská Sobota, pozemkový a lesný odbor vyzval 27.5.2015 Okresný
úrad Rimavská Sobota, katastrálny odbor na zastavenie zápisov.
• Okresný úrad Rimavská Sobota, katastrálny odbor vyzval 8.6.2015 Okresný súd
k doručeniu všetkých listín, ktoré nadobudnú právoplatnosť najneskôr k termínu pozastavenia
zápisov do katastra nehnuteľností v obvode projektu JPÚ a zároveň vykonal zápis poznámky:
Poznamenáva sa pozastavenie zápisov v obvode projektu pozemkových úprav podľa § 14 ods.
2 zákona k dátumu 01.09.2015.
• zastavenie zápisov do katastra nehnuteľností je na 90 dní pred predpokladaným termínom
schválenia vykonania projektu JPÚ – 1.9.2015 – 30.11.2015
Do termínu pozastavenia zápisov možno doručovať verejné listiny a iné listiny na
zápis vyhotovené podľa údajov doterajšieho stavu katastra nehnuteľností. Okresný úrad
Rimavská Sobota, katastrálny odbor tieto listiny zapíše.
Verejné listiny a iné listiny doručené na Okresný úrad Rimavská Sobota, katastrálny
odbor po termíne pozastavenia zápisov do katastra nehnuteľností, ktoré nadobudli
právoplatnosť pred týmto termínom, katastrálny odbor vyčlení a zašle na pozemkový a lesný
odbor, ktorý zabezpečí ich zapracovanie do projektu JPÚ.
Verejné listiny a iné listiny, ktoré nadobudnú právoplatnosť po termíne pozastavenia
zápisov do katastra nehnuteľností sa ako nespôsobilé zápisu vrátia tomu, kto ich vyhotovil
podľa § 42 katastrálneho zákona.
• Predpokladaný termín právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania projektu JPÚ
a jeho odovzdanie spolu s rozdeľovacím plánom vo forme geometrického plánu k vykonaniu
záznamu v katastri nehnuteľností – 30.11.2015. Týmto dňom právoplatnosti rozhodnutia
o schválení vykonania projektu JPÚ alebo neskorším dňom určeným v rozhodnutí sa
nadobudne vlastníctvo k novým pozemkom.
• zápis do katastra nehnuteľností v lehote 60 dní – 31.1.2016

Hospodárenie v novom usporiadaní:
Úlohou je zabezpečiť koordinované, plynulé a nadväzujúce zmeny v hospodárení,
nakoľko pozemkové úpravy slúžia nie len na usporiadanie vlastníckych, ale aj užívacích
pomerov k pozemkom. Na uvedenú skutočnosť poukazuje aj §6 zákona, kde zákonodarca
nájomcu ako účastníka konania uvádza na druhom mieste.
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Poľnohospodárska pôda:
Nájomné vzťahy k pôvodným nehnuteľnostiam zanikajú podľa § 14 ods. 8 zákona
dňom právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania projektu JPÚ, alebo neskorším dňom
uvedenom v rozhodnutí. Ak nájomca riadne a včas plní svoje záväzky zo zmluvy o nájme
pôvodných nehnuteľností, má právo na uzavretie zmluvy o nájme nových pozemkov na
poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku za podmienok, ktoré sú dohodnuté pri
nájme pôvodných nehnuteľností, a to na výmeru nových pozemkov zodpovedajúcu výmere
pôvodných prenajatých nehnuteľností, upravenú podľa § 13 ods. 1 zákona.
Termín prechodu na nové hospodárenie sa stanovuje na 1. 12.2015. To znamená, že
nájomné vzťahy k pôvodným nehnuteľnostiam zanikajú 30.11.2015 a platnosť nových
nájomných vzťahov je možná od 1.12.2015. Dňom 1.12.2015 zaniká aj právo na užívanie
vyčlenených pozemkov do bezplatného náhradného užívania podľa §15 zákona.
Každý vlastník má právo slobodne sa rozhodnúť či vstúpi do nájomného vzťahu, alebo
bude svoj pozemok obhospodarovať sám. Od schválenia projektu JPÚ je na vlastníkoch
a užívateľoch pozemkov aby sa rozhodli a prípadne uzatvorili nové nájomné zmluvy.
Nájomné zmluvy sa uzatvárajú na parcelné čísla, druh pozemku, výmeru podľa výpisov
z registra nového stavu resp. nových listov vlastníctva. Obci na prerokovaní bol predložený
aktuálny zoznam pozemkov s vlastníckymi vzťahmi a mapová príloha znázorňujúca nové
pozemky. Podklady slúžia ako pomôcka pre užívateľov do doby zápisu projektu JPÚ a je na
nich, aby oslovili vlastníkov o zámere budúceho prenájmu.
V prípade zmeny užívateľa je potrebné vykonať zber úrody tak, aby bolo umožnené
bezproblémové odovzdanie pozemku novému užívateľovi najneskôr k 1.12.2015.
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 s nakladaním pozemkov. Na hospodárení
sa plánujú podieľať:
- vlastníci, ktorý prejavili záujem hospodáriť na svojich pozemkoch tak, ako im bolo
navrhnuté v rozdeľovacom pláne a na prenajatých pozemkoch: SPOHYPO Rimavská
Sobota a.s., 979 01, Kľačany
- pozemky v správe SPF, ktorý zastupuje Slovenskú republiku a známych vlastníkov
s neznámym pobytom (2557 m2) doposiaľ nie je zrejmé komu budú prenajaté,
- ostatní vlastníci nie sú rozhodnutý resp. nie je zrejmý ich záujem a o budúcom nájme
sa dohodnú s užívateľmi.
Nepoľnohospodárska pôda:
Je tvorená verejnými zariadeniami a to drobným vodným tokom a miestnou
komunikáciou.
Projekt JPÚ ich majetkoprávne vysporiadali a dňom právoplatnosti rozhodnutia
o schválení vykonania projektu JPÚ vstupujú vlastníci do držby a výkonu svojich
vlastníckych a užívacích práv:
- vlastníkom drobného vodného toku sa stane Slovenská republika v správe
Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p.,
- Obec Čerenčany sa stane vlastníkom miestnej komunikácie na ulici Novej.
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Obmedzenia a odporúčania:
Projektom jednoduchých pozemkových úprav nevznikajú žiadne nové ťarchy,
obmedzenia a opatrenia a v obvode projektu JPÚ sú len zákonné obmedzenia a opatrenia a to:
- obmedzenia vyplývajúce z prítomnosti inžinierskych sietí (elektrické rozvody, plynovody,
telekomunikácie); - obmedzenia pri cestných komunikáciách; obmedzenia vyplývajúce z § 49
zákona 364/2004 Z.z. o vodách (pobrežné pozemky); - obmedzenia v zmysle STN 75 2102
„Úpravy riek a potokov“ (ochranné pásma); - obmedzenia vyplývajúce zo zákona č. 164/1996
Z.z. o dráhach.
Vytýčenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov:
V zmysle § 24 ods. 3 MN na vykonávanie geodetických činností pre JPÚ
č.74.20.73.46.30 stanovuje Okresný úrad Rimavská Sobota, pozemkový a lesný odbor
nasledovné:
Na základe prerokovania s predstavenstvom združenia účastníkov dňa 25.8.2015 sa
určuje počet význačných lomových bodov určených na trvalú stabilizáciu na 5.
Podrobné vytýčenie lomových bodov hraníc nových pozemkov:
V zmysle § 24 ods. 6 MN na vykonávanie geodetických činností pre projekt
pozemkových úprav č. 74.20.73.46.30 stanovuje Okresný úrad Rimavská Sobota, pozemkový
a lesný odbor nasledovné:
Vytýčenie podrobných bodov hraníc nových pozemkov sa zrealizuje v plnom rozsahu
vlastníkom, ktorí požiadali o vytýčenie.
Vytýčené podrobné lomové body hraníc nových pozemkov sa v teréne označia
dočasnou stabilizáciou (drevené kolíky). Vlastník si vytýčené lomové body v teréne
prevezme, o čom sa vyhotoví protokol o podrobnom vytýčení lomových bodov nových
pozemkov. Trvalú stabilizáciu a signalizáciu si vlastník zabezpečuje na vlastné náklady
v zmysle §19, písm. c zákona 162/1995 Z.z. (katastrálny zákon). V prípade neúčasti vlastníka
prevezme hranicu v teréne zástupca združenia účastníkov a správny orgán. Termín vytýčenia
dohodne zhotoviteľ s vlastníkom, pričom odovzdanie hranice v teréne sa vykoná do
31.10.2015.

Príloha:
- grafická príloha k postupu prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní
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