OKRESNÝ ÚRAD KOMÁRNO
POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR
Senný trh 4, 945 01 Komárno

OU-KN-PLO-2014/004076

V Komárne dňa 1.10.2014

ROZHODNUTIE
Okresný úrad v Komárne, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „správny orgán“ ), ako orgán
príslušný podľa § 5 ods. 5 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“), v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v
znení neskorších predpisov rozhodol takto:
podľa § 13 ods. 6 zákona
schvaľuje
projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Martovce, obec Martovce, okres Komárno,
vypracovaný v zmysle § 2, ods. 1, písm. a) zákona o pozemkových úpravách za účelom usporiadania
vlastníckych a užívacích pomerov a odstránenia prekážok ich výkonu vyvolaných historickým
vývojom, ktorého zhotoviteľom je PROMAP s.r.o. K Nagya č.44, 945 01 Komárno

Odôvodnenie
Správny orgán nariadil rozhodnutím č. 2004/00538 zo dňa 6.7.2004 prípravné konanie
pozemkových úprav v katastrálnom území Martovce, podľa § 7 zákona z dôvodu usporiadania
vlastníckych a užívacích pomerov a odstránenie prekážok ich výkonu vyvolaných historickým
vývojom.
V priebehu prípravného konania prerokoval správny orgán podmienky, dôvody pozemkových
úprav, obvod pozemkových úprav a vyňatie pozemkov z pozemkových úprav s orgánmi katastra, s
Obecným úradom Martovce, orgánom ochrany PPF, orgánom spravujúcim životné prostredie, SPF,
Lesy SR, š.p a ďalšími dotknutými orgánmi a dospel k záveru, že uskutočnenie pozemkových úprav je
opodstatnené.
Vychádzajúc z uvedených zistení rozhodnutím č. 2009/00239 zo dňa 11.6.2009 správny orgán
nariadil Pozemkové úpravy (ďalej len „PÚ“) v katastrálnom území Martovce podľa § 8 ods.1 zákona
pozemkové úpravy v súlade s § 2 ods. 1 písm. a/ zákona z dôvodu usporiadania vlastníckych a
užívacích pomerov a odstránenia prekážok ich výkonu vyvolaných historickým vývojom pred
účinnosťou zákona.
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Obvodom PÚ Martovce je v zmysle § 3 zákona celé katastrálne územie Martovce. Výmera
obvodu pozemkových úprav Martovce podľa § 3 zákona, tvorí výmeru celého kat.ú. Martovce čo je
1997 ha. Výmera pozemkov, ktoré sú vyňaté v súlade s § 4 ods.2 zákona podľa Rozhodnutia
č.j.:2009/00239 zo dňa 11.6.2009 a Rozhodnutia o zmene obvodu č.j.2010/00189 zo dňa 12.2.2010 je
spolu: 92 ha.
Správny orgán po schválení úvodných podkladov v zmysle § 10 zákona a to Registra pôvodného
stavu zo dňa 15.10.2012 pod č. 2012/00093, schválení Všeobecných zásad funkčného usporiadania
územia zo dňa 30.1.2013 pod č. 2013/00093 a dohodnutých Zásad umiestnenia nových pozemkov v
zmysle § 11 ods. 23 zákona platných od Oznámenia č. 2013/00065 zo dňa 11.6.2013, zadal
vypracovanie projektu pozemkových úprav.
Obsahom projektu pozemkových úprav je najmä rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a
vytyčovacieho plánu (ďalej len „rozdeľovací plán“). Rozdeľovací plán má grafickú časť (umiestnenie
nových pozemkov) a písomnú časť (register nového stavu). Rozdeľovací plán bol zostavený podľa
aktualizovaného Registra pôvodného stavu na základe údajov katastra nehnuteľností platných ku dňu
4.12.2013 a platných Zásad umiestnenia nových pozemkov.
Projekt pozemkových úprav bol doručený Združeniu účastníkov pozemkových úprav dňa
12.3.2014, podľa § 13 ods. 1 bol zverejnený verejnou vyhláškou v obci Martovce od 12.3.2014 do
11.4.2014, na úradnej tabuli úradu od 12.3.2014 do 11.4.2014 a na webovej stránke úradu. Súčasne bol
každému účastníkovi, ktorého miesto pobytu je známe, doručený výpis z rozdeľovacieho plánu.
V zákonom určenej 30 dňovej lehote bolo proti návrhu projektu alebo výpisu z rozdeľovacieho
plánu podaných 8 námietok, ktoré boli prerokované podľa § 13 ods. 4 zákona s predstavenstvom
združenia účastníkov a dotknutými účastníkmi dňa 14.5.2014 a 21.5.2014.
Námietky v počte 6 sa na prerokovaní vybavili. Z prerokovaní námietok vyplynulo zmeniť
niektoré návrhy nového usporiadania pozemkov Slovenského pozemkové fondu, Hydromeliorácii š.p
a Slovenského vodohospodárského podniku š.p. o čom boli vyhotovené zápisnice. Zhotoviteľ zmeny
vyvolané námietkami premietol do rozdeľovacieho plánu a zmenené výpisy z projektu pozemkových
úprav boli doručené namietajúcim a dotknutým účastníkom. Zhotoviteľ projektu zapracoval zmeny do
rozdeľovacieho plánu v grafickej a písomnej časti.
Námietky v počte 2, ktoré pri prerokovaní neboli vybavené, odstúpil správny orgán na
rozhodnutie nadriadenému orgánu Okresnému úradu v sídle kraja v Nitre a tento o uvedených
námietkach rozhodol: pod č. OUNR-OOP4-2014/08184-2/MM zo dňa 30.6.2014 a pod č. OUNROOP4-2014/08182-2/MM zo dňa 25.6.2014 právoplatné dňa 22.7.2014, tak, že im nevyhovel.
Proti rozhodnutiu Okresnému úradu v sídle kraja v Nitre č. OUNR-OOP4-2014/08184-2/MM zo
dňa 30.6.2014 bolo podané odvolania. Odvolací orgán, Ministerstvo pôdohospodárstva SR dňa
25.8.2014 pod č.3864/2014-430 rozhodnutím, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 3.9.2014 zamietol
odvolanie a rozhodnutie Okresnému úradu v sídle kraja v Nitre potvrdil.
V zmysle § 13 ods. 6 zákona o pozemkových úpravách, ak sú pozemkové úpravy nariadené
podľa § 2 ods. 2 zákona o pozemkových úpravách, správny orgán schváli projekt rozhodnutím po
prerokovaní a vybavení námietok alebo po rozhodnutí o námietkach príslušným orgánom.
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Vzhľadom na to, že projekt PÚ je spracovaný v súlade so zákonom o pozemkových úpravách a
príslušnými právnymi predpismi, všetky námietky boli vyriešené, správny orgán schvaľuje upravený
projekt pozemkových úprav.
Toto rozhodnutie je podkladom pre nariadenie vykonania projektu.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia.
Odvolanie sa podáva na Okresný úrad Komárno, pozemkový a lesný odbor, Senný trh č.4, 945 01
Komárno. Odvolacím orgánom je a to písomne na Okresný úrad Nitra, odbor opravných prostriedkov
Štrefánikova tr.69, 949 01 Nitra. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.
V zmysle § 13 ods. 7 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
Obecného úradu Martovce.

Ing. arch. Miroslav Rusko
vedúci odboru

Doručuje sa:
1. Obec Martovce, Obecný úrad Martovce - 2x, (1 exemplár na vyvesenie)
2. úradná tabuľa OÚ-PLO Komárno
3. a/a
Vyvesené na Obecnom úrade Martovce

od:……………………. do: ………………….… pečiatka, podpis………………………………....

Vyvesené na Okresnom úrade pozemkovom a lesnom odbore

od:……………………. do: ………………….… pečiatka, podpis………………………………....
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