Návrh postupu prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní územia v rámci projektu
pozemkových úprav Martovce k prerokovaniu s predstavenstvom ZÚPÚ

1. Úvod
Cieľom plánu prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní je dohodnúť a zadefinovať
postup a zásady, podľa ktorých vstúpia vlastníci do držby a výkonu ich vlastníckych a
užívacích práv na navrhnutých nových pozemkoch. Dohodnutý postup prerokovaný na
zasadnutí predstavenstva ZÚPÚ bude zverejnený s nariadením obvodného pozemkového
úradu na vykonanie projektu pozemkových úprav.

2. Podklady
Podkladmi boli všetky doterajšie etapy projektu pozemkových úprav. Jedná sa hlavne:
 Úvodné podklady
- Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia
 Návrh nového usporiadania pozemkov v obvode pozemkových úprav v členení:
- Zásady na umiestnenie nových pozemkov
- Plány verejných zariadení a opatrení a plány spoločných zariadení a opatrení
- Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu
 Požiadavky o zistených záujmoch v území

3. Návrh postupu prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní
3.1 Kritéria pre postup prechodu na pozemkoch na ornej pôde
Terajší užívatelia poľnohospodárskej pôdy sa dohodli, že nebudú zakladať viacročné porasty,
tak aby podľa dohodnutého plánu bol možný plynulý prechod na hospodárenie v novom
usporiadaní. Zánik nájomných vzťahov k pôvodným pozemkom bude k 31.10.2015.
Predpokladaný termín schválenia vykonania PPÚ je 30.4.2015, vlastníci dňom právoplatnosti
rozhodnutia o schválení vykonania PPÚ nadobúdajú vlastníctvo k novým pozemkom, od
tohto dátumu bude možné uzatvárať nové nájomné zmluvy s vlastníkmi nových pozemkov.
Do užívania nových pozemkov vstúpia vlastníci a užívatelia dňom 1.11.2015. Každý vlastník
má právo slobodne sa rozhodnúť, či svoj pozemok prenajme, alebo bude svoj pozemok
obhospodarovať sám, alebo prostredníctvom poverených osôb.
Vlastníci v mapovej časti postupu prechodu pod označením „Vytýčenie pre FO a PO do
vlastného užívania“ ktorí budú mať vytýčené nové pozemky. Vytýčenie sa uskutoční do
31.9.2014 a do vlastného užívania vstúpia k 1.11.2015.
Každý vlastník si je vedomý, že vytýčením nového pozemku tento preberá ako
poľnohospodársky a je povinný zabezpečiť jeho obrábania v zmysle platných právnych
noriem SR, najmä hospodáriť na ňom v súlade s požiadavkami na ochranu poľnohospodárskej
pôdy.
Pozemky sa odovzdajú k 1.11.2015 po zbere úrody, vyčistené od nadzemných rastlinných
častí.
3.2 Kritéria pre postup prechodu na pozemkoch pri trvalých trávnych porastoch
V katastrálnom území Martovce sa nachádzajú trvalé trávne porasty. Zánik nájomných
vzťahov k pôvodným pozemkom končí 31.10.2015. Predpokladaný termín schválenia
Financované z prostriedkov EFPRV

1

Návrh postupu prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní územia v rámci projektu
pozemkových úprav Martovce k prerokovaniu s predstavenstvom ZÚPÚ
vykonania PPÚ je 30.4.2015, vlastníci dňom právoplatnosti rozhodnutia o schválení
vykonania PPÚ nadobúdajú vlastníctvo k novým pozemkom, od tohto dátumu bude možné
uzatvárať nové nájomné zmluvy s vlastníkmi nových pozemkov. Do užívania nových
pozemkov vstúpia vlastníci a užívatelia dňom 1.11.2015. Každý vlastník má právo slobodne
sa rozhodnúť, či svoj pozemok prenajme, alebo bude svoj pozemok obhospodarovať sám,
alebo prostredníctvom poverených osôb.
Vlastníci v mapovej časti postupu prechodu pod označením „Vytýčenie pre FO a PO do
vlastného užívania“ ktorí budú mať vytýčené nové pozemky. Vytýčenie sa uskutoční do
31.9.2014 a do vlastného užívania vstúpia k 1.11.2015.
Každý vlastník si je vedomý, že vytýčením nového pozemku tento preberá ako
poľnohospodársky a je povinný zabezpečiť jeho obrábania v zmysle platných právnych
noriem SR, najmä hospodáriť na ňom v súlade s požiadavkami na ochranu poľnohospodárskej
pôdy.
3.3 Kritéria pre postup prechodu na pozemkoch s trvalými porastmi (záhrady)
Predpokladaný termín schválenia vykonania PPÚ je 30.4.2015, vlastníci dňom právoplatnosti
rozhodnutia o schválení vykonania PPÚ nadobúdajú vlastníctvo k novým pozemkom, od
tohto dátumu bude možné uzatvárať nové nájomné zmluvy s vlastníkmi nových pozemkov.
Do užívania nových pozemkov vstúpia vlastníci a užívatelia dňom 1.11.2015. Každý vlastník
má právo slobodne sa rozhodnúť, či svoj pozemok prenajme, alebo bude svoj pozemok
obhospodarovať sám, alebo prostredníctvom poverených osôb.
Vlastníci v mapovej časti postupu prechodu pod označením „Vytýčenie pre FO a PO do
vlastného užívania“ ktorí budú mať vytýčené nové pozemky. Vytýčenie sa uskutoční do
31.9.2014 a do vlastného užívania vstúpia k 1.11.2015.
Každý vlastník si je vedomý, že vytýčením nového pozemku tento preberá ako
poľnohospodársky a je povinný zabezpečiť jeho obrábania v zmysle platných právnych
noriem SR, najmä hospodáriť na ňom v súlade s požiadavkami na ochranu poľnohospodárskej
pôdy.
3.4 Kritéria pre postup prechodu na lesných pozemkoch
Vlastníci, ktorí budú mať záujem vstúpiť do držby vlastných lesných pozemkov, budú môcť
do užívania vstúpiť najskôr ku dňu právoplatnosti rozhodnutia o vykonaní projektu
pozemkových úprav v kat. území Martovce a to na základe žiadosti o vydanie lesnej
nehnuteľnosti z užívania Lesy SR š.p., ktorý bude tieto pozemky aj naďalej užívať v súlade zo
zákonom o lesoch v tom prípade, že vlastník takéhoto lesného pozemku o vydanie nepožiada.
Taktiež v tom prípade, že vlastník bude mať záujem o uzavretie nájomnej zmluvy podľa zák.
č.504/2003 Z. z. na lesný pozemok bude povinný o toto požiadať LSR š.p., ktorý po
ekonomickej analýze pozemku a LHP uzavrie resp. odmietne uzavrieť.
Lesy SR berú na vedomie zánik všetkých nájomných vzťahov k pôvodným nehnuteľnostiam
dňom uvedeným v rozhodnutí o schválení vykonania projektu PÚ, ktorý bol dohodnutý na
31.10.2015.
3.5 Kritéria pre postup prechodu na iných pozemkoch
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Vodné toky - Slovenská republika v správe Slovenský vodohospodársky podnik š.p. sa
stávajú vlastníkom dňom právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania PPÚ.
Vodné plochy hydromelioračné kanály – Slovenská republika v správe Hydromeliorácie š.p.
sa stáva vlastníkom dňom právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania PPÚ.
Regionálna cesta III. triedy – VÚC v správe Slovenská správa ciest sa stáva vlastníkom dňom
právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania PPÚ.

4. Postup prechodu na pozemkoch spoločných zariadení a opatrení
Obec Martovce – zo zákona preberá do vlastníctva všetky pozemky tvoriace spoločné
zariadenia a opatrenia (SZaO) - cesty a ich sprievodnú zeleň, odvodňovacie kanály, prvky
MÚSES a ostatné pozemky definované ako SZaO s výnimkou RÚSES.
Prvky RÚSES – regionálne biokoridory - Slovenská republika v správe Slovenského
pozemkového fondu.
Vlastníci berú na vedomie zánik doterajších nájomných vzťahov.
Pozemky SZaO budú vytýčené význačnými lomovými bodmi s trvalou stabilizáciou.
Predpokladaný termín prevzatia význačných lomových bodov bude dňa 31.9.2014.
Vlastníctvo prechádza na nových vlastníkov dňom právoplatnosti rozhodnutia
o schválení vykonania PPÚ, alebo dňom uvedeným v tomto rozhodnutiu.

5. Časový harmonogram prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní
a) v termíne od 1.6.2014 – 31.9.2014 sa uskutoční vytýčenie a označenie podrobných
i význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov.
b) termín zániku nájomných vzťahov k pôvodným nehnuteľnostiam v obvode projektu
pozemkových úprav k.ú. Martovce je 31.10.2015.
c) termín prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní územia je 1.11.2015.

6. Časový harmonogram vytyčovania podrobných lomových bodov hraníc
nových pozemkov v rámci vykonania projektu
V čase od 1.6.2014 – 31.9.2014 sa uskutoční vytýčenie a označenie podrobných i význačných
lomových bodov hraníc nových pozemkov v teréne. Vytýčené budú pozemky vlastníkov
alebo nájomcov, ktorí o vytýčenie požiadali ale zároveň, ktorí budú nové pozemky užívať.
Rozsah vytýčenia bude spresnený Obvodným pozemkovým úradom v Komárne. Pozemky
ponechané v dlhodobom nájme sa spravidla nevytyčujú.
Vytýčenie podrobných bodov nových pozemkov sa vykoná drevenými kolíkmi, každý
vlastník si trvalé označenie zabezpečí sám na vlastné náklady. Vytýčené body hraníc nových
pozemkov je vlastník povinný osobne prevziať v teréne, popr. splnomocniť na tento úkon
svojho zástupcu a prevzatie potvrdiť podpisom protokolu o vytýčení hranice pozemkov. Na
prevzatie vytýčených bodov v teréne obvodný pozemkový úrad vyzve listom vlastníkov.
V prípade neúčasti vlastníka alebo splnomocneného zástupcu prevezme hranicu v teréne
zástupca združenia účastníkov, resp.správny orgán.
Účastník sa stáva právoplatným vlastníkom nového pozemku až dňom nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania projektu.
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