Geopartner s.r.o., Ružinovská 42, 821 03 Bratislava

PPÚ Svätý Peter

Plán prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní
Zhotoviteľ:
Geopartner s.r.o., Ružinovská 42, 821 03, Bratislava
Katastrálne územie: Svätý Peter
Obec:
Svätý Peter
Okres:
Komárno
Kraj:
Nitriansky
Výmera katastrálneho územia: 3 433
Výmera obvodu projektu pozemkových úprav: 3 211
Výmera poľnohospodárskej pôdy v obvode projektu pozemkových úprav: 2 842
Výmera lesných pozemkov obvode projektu pozemkových úprav: 123 ha

Plán prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní, sa vyhotovuje ako jedná z časti
Vykonania projektu pozemkových úprav v k. ú. Svätý Peter na základe Zmluvy o dielo č.
4/NR/2009 zo dňa 10. 2. 2009, Dodatku č. 1 zo dňa 18.11.2009, Dodatku č.2 zo dňa 30.11.2011,
Dodatku č.3 zo dňa 29.1.2013 a Dodatku č.4 zo dňa 24.2.2014 na vypracovanie a vykonanie
pozemkových úprav v katastrálnom území Svätý Peter.
Zákon SNR č. 330/1991 Zb., o pozemkových úpravách, v znení neskorších predpisov, určuje
povinnosť vypracovať Plán prechodu na nové usporiadanie. Plán prechodu na nové usporiadanie
určuje postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní, zabezpečuje koordinované, plynulé
nadväzujúce zmeny v hospodárení na pôde pri ukončení projektu, tak aby nebolo narušené
obhospodarovanie pozemkov v novom usporiadaní. Vyhotovuje sa skôr ako nastanú zmeny vo
vlastníckych a užívacích vzťahoch po schválení vykonania projektu zápisom do katastra, aby bolo
možné ovplyvňovať a pripraviť postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní.
Podklady na základe ktorých bol zostavený plán prechodu na nové usporiadanie:
a) podklady z doterajších etáp projektu pozemkových úprav
•
•
•
•

všeobecných zásad funkčného usporiadania území
plánu verejných a spoločných zariadení a opatrení
platných zásad umiestnenia nových pozemkov
rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na
poľnohospodárskej pôde

b) podklady o zistených záujmoch v území
• Zápisy z prerokovania návrhu nového usporiadania pozemkov v zmysle § 12 ods. 6 zákona
č. 330/1991 Z.z. s vlastníkmi
• Rokovania s vlastníkmi, ktorí priamo vstúpia do užívania svojich pozemkov, rokovania
s nájomcami a s predstavenstvom združenia účastníkov pozemkových úprav
Po schválení projektu pozemkových úprav Okresný úrad Komárno PLO nariadi jeho vykonanie
podľa § 14 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o
pozemkových úpravách“). K nariadeniu pripojí a spolu s ním zverejní so združením účastníkov
dohodnutý postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní. Cieľom postup prechodu na
hospodárenie v novom usporiadaní je určiť postup a zásady, podľa ktorých vlastníci a užívatelia
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začnú hospodáriť na nových pozemkoch, nakoľko cieľom pozemkových úprav okrem usporiadania
vlastníckych vzťahov je aj navrhnúť efektívne funkčné využívanie územia.
Vykonanie projektu pozemkových úprav bolo prerokovávané so združením účastníkov
pozemkových úprav (ďalej len „ZÚPÚ“) na zasadnutí predstavenstva ZÚPÚ dňa 5.12.2014, za
prítomnosti vedúcej projektu Ing. Eriky Kovácsovej. Postupy a zásady boli tvorené aj na základe
výsledkov rokovaní so Slovenským pozemkovým fondom, Lesy SR OZ Levice a s väčšími
užívateľmi vykonávajúcimi poľnohospodársku činnosť v obvode PPÚ Svätý Peter. Pre všetkých
účastníkov pozemkových úprav, ako aj ďalších nájomcov zo vzťahov k pôvodným nehnuteľnostiam
(napr. prenájom práva poľovníctva alebo rybárstva) je dôležité si uvedomiť, že podľa § 14 ods. 8
zákona o pozemkových úpravách dňom právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania projektu
PÚ alebo neskorším dňom uvedeným rozhodnutí zanikajú všetky nájomné vzťahy k pôvodným
nehnuteľnostiam a na nové pozemky je potrebné uzatvoriť nové nájomné zmluvy. Podľa zákona o
pozemkových úpravách najneskôr dňom schválenia projektu PÚ zaniká právo bezplatného
náhradného užívania podľa bývalého § 15 tohto zákona, ako aj právo náhradného užívania podľa
vládneho nariadenia č. 47/1955 Zb. o opatreniach v odbore hospodársko-technických úprav
pozemkov (tzv. HTÚP). Projekt pozemkových úprav Svätý Peter bol schválený rozhodnutím č. OUKN-PLO-2015/ 000440 zo dňa 13.02.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30.3.2015.
Prechod na hospodárenie v novom usporiadaní by mal prebehnúť aj v súlade so zákonom
504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných
pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Poľnohospodárske
pozemky by mali byť odovzdané novým užívateľom v primeranom stave po zbere úrody a
pozberovej úprave pôdy. V poslednom hospodárskom roku pred prechodom na hospodárenie v
novom usporiadaní by sa nemali zakladať porasty plodín, ktorých neskorý zber by mohol ohroziť
dohodnutý termín odovzdania pozemkov novým užívateľom. Podľa doterajších prác na projekte
a podľa údajov získaných pri prerokovávaní návrhov nového usporiadania pozemkov v etape
návrhu rozdeľovacieho plánu bol získaný prehľad o hospodáriacich subjektoch v katastrálnom
území. Prechod hospodárenia na pôde v katastrálnom území Svätý Peter možno rozdeliť na
hospodárenie na poľnohospodárskej pôde a hospodárenie na lesnej pôde.
Uvedené užívateľské rozdelenie obhospodarovanej pôdy podľa jednotlivých projekčných
blokov je zobrazené aj v grafickej časti technickej správy, kde boli premietnuté budúce užívateľské
vzťahy k poľnohospodárskej a lesnej pôde, podľa prejednávania s vlastníkmi a užívateľmi.
Jednotliví predpokladaní užívatelia sú zobrazení farebne podľa príslušnej legendy.
Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní na poľnohospodárskej pôde.
Na poľnohospodárskej pôde vo väčšom rozsahu hospodária, pôdu užívajú a tiež aj vlastnia tieto
subjekty: (údaje o hospodárení boli poskytnuté Obecným úradom Svätý Peter a SPF za rok 2014)
- Agroekospol s.r.o., Agroprova s.r.o., (vo vlastníctve 5.02 ha), PVOD Dulovce, s. h. r. Oto Krnáč,
(vo vlastníctve . 226,25 ha), s. h. r. Jávorková Mária (vo vlastníctve 89.65 ha), s. h. r Viliam
Zsidek+Szilárd Zsidek, (vo vlastníctve 82.20 ha), J+J s.r.o., ( vo vlastníctve 22.17 ha), s. h. r. Zakar
Jozef, (vo vlastníctve 69,93 ha), s. h. r. Hamranová Hilda, (vo vlastníctve 37.90 ha), s. h. r. Szondra
Pavol, ( vo vlastníctve 39.68 ha), s. h. r. Németh Alfréd, ( vo vlastníctve 44.30 ha), s. h. r. Bohuš
Ondrej, (vo vlastníctve 4.22 ha), s. h. r. Ing. Horvátová Terézia (vo vlastníctve 1.31 ha), s. h. r.
Badala Dušan, (vo vlastníctve 2.20 ha), GATO – TOMA, Agrofarm s.r.o. Maťko Miloš, (vo
vlastníctve 15.10 ha), s. h. r. Šulcová Ľubica (vo vlastníctve 21.70 ha), Baltik s. r. o. (vo vlastníctve
0.70 ha), s. h. r. Vojtech Nyers. , ( vo vlastníctve 0.70 ha), Gamota výrobné družstvo (vo vlastníctve
79,00 ha).
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Počas trvania pozemkových úprav došlo k výrazným pohybom vo vlastníckych vzťahoch,
kúpou predajom narastali veľkosti vlastníctiev súkromne hospodáriacich roľníkov a znížil sa počet
stredných a menších vlastníkov. V drobných viniciach sme zosúladili predmet užívania
s vlastníctvom k pozemkom. Preto sa užívateľské vzťahy novým usporiadaním v značnej miere
zmenili tak vo výmere ako aj v umiestnení užívateľských blokov. Tento pohyb trvá dodnes, preto sú
spracované užívateľské údaje len informatívne.
Pôdu vo vlastníctve SR vo výmere 302,49 ha spravuje a poskytuje do nájmu Slovenský
pozemkový fond (ďalej „SPF“). SPF tiež zastupuje tzv. neznámych vlastníkov (t.j. známych
vlastníkov, ktorých miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe) a ich pôdu celkom o výmere
405,6087 ha tiež poskytuje zmluvne do nájmu, čo sa predpokladá aj v budúcnosti. Užívanie pôdy
v správe SPF bude jednoznačné len po vykonaní PÚ, podľa údajov skutočne uzavretých zmlúv
o nájme na nové pozemky, väčšinou sa však predpokladá pokračovanie doterajších nájomných
vzťahov z aktualizovaním predmetu nájmu.
Obec Svätý Peter ktorá je najväčším vlastníkom pôdy celkom o výmere 468,20 ha, tiež
poskytuje zmluvne do nájmu, čo sa predpokladá aj v budúcnosti. Užívanie pôdy vo vlastníctve obce
bolo prerokovávané so „ZÚPÚ“ na zasadnutiach predstavenstva a zástupcami obce Svätý Peter.
Poľnohospodárske subjekty okrem obhospodarovania vlastných nehnuteľností si prenajímajú
pôdu drobnejších vlastníkov – v konečnom dôsledku hospodária na prevažnej časti
poľnohospodárskej pôdy katastrálneho územia.
Budúce užívateľské rozdelenie jednotlivých projekčných blokov je informatívne zobrazené aj
v grafickej časti technickej správy, kde boli premietnuté budúce užívateľské vzťahy
k poľnohospodárskej a ostatnej pôde, ktoré vyplynuli z prejednávania s vlastníkmi a užívateľmi.
Jednotliví predpokladaní užívatelia sú zobrazení farebne podľa príslušnej legendy:
(Príloha č.1)

Prehľad hospodárenia v blokoch.
Hospodárenie v časti bloku
185a-f, 168, 167, 166, 159, 165, 164, 163,159,
154,141,142,125,131b,130,126,124,102,104,105,
103,100, 97, 95, 77, 82, 75, 21, 42, 44, 50, 61a
178, 179
69, 5,2, 4, 3,
175, 167, 166,172, 127,117, 115, 111, 99,25b, 8,
50, 49, 48, 47, 44, 45, 46, 60, 64b, 51, 53, 59c,
64d,
181, 180,184, 183, 182, 176, 177, 152,
149,148,146,143,144, 142,
171, 170, 173, 172, 157, 159, 117, 116, 73,81,80,
66, 68, 67, 65, 30,29,31,33,28, 17, 14, 8, 13, 20
171, 170, 182, 176, 177, 175,156, 131a,73, 74,
32, 29, 16, 14, 23,24, 13, 20, 41, 52, 54, 59b, 51,
53, 59c, 64d,
158,162, 155,151,150,153,138 ,128, 15
137, 132,130,123,129,127,61a, 62, 64a, 51, 53,
59c, 64d,
176, 171, 170,144,136,106, 122, 121, 117,120,
115

užívateľ
Agroekospol s.r.o.

Agroprova s.r.o.,
PVOD Dulovce
s. h. r. Oto Krnáč

s. h. r. Jávorková Mária
s. h. r Viliam Zsidek+Szilárd Zsidek
J+J s.r.o.

s. h. r. Zakar Jozef
s. h. r. Hamranová Hilda
s. h. r. Szondra Pavol
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134,127,26b, 55, 57, 59a, 59b, 64c
136
117b
91
4
9,10,11,12
9,10,11
165, 73, 72, 17, 14, 24, 25b
6
17
154, 152
15
101
147
139,138
129
60
8, 5
115
4
165
16,35,38,42,74, 98,95,93,86,87,88,89,90,91,92,
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s. h. r. Németh Alfréd
s. h. r. Bohuš Ondrej
s. h. r. Ing. Horvátová Terézia
s. h. r. Badala Dušan
GATO - TOMA
Agrofarm s.r.o
s. h. r. Šulcová Ľubica
Baltik s. r. o.
Pannoniafruit s.r.o.
s. h. r. Vojtech Nyers
s. h. r. Gábor Ondrej
s. h. r. Madleniak Jozef
s. h. r. Ambruš Ondrej
s.h.r. Zsigo Csaba
s.h.r. Fazekas András
s. h. r. Szabová Tunde
s. h. r. Ladislav Lengyel
s. h. r. Kajan Dušan
Krote s.r.o.
s. h. r. Németh Otto
s. h. r. Štifner Štefan
užívantelia fyzické osoby a drobných viníc

Poľnohospodárska pôda v obvode PÚ je obhospodarovaná z prevažnej časti ako orná pôda,
vinica, ovocný sad a sčasti ako pasienky. Pri zmene užívania pozemkov od 01.11.2016 (či už na
podklade vlastníckeho práva, alebo nového nájomného vzťahu) musí súčasný užívateľ dokončiť
svoju výrobu a pozberovú úpravu pôdy do 31.10.2016. V hospodárskom roku 2015/2016 nesmie
zakladať porasty plodín, ktorých neskorý zber by ohrozil termín odovzdania pozemkov novému
užívateľovi. Výnimky sú možné iba na základe dohody odovzdávajúceho a nastupujúceho
užívateľa.
Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní na lesnej pôde.
Predpokladá sa že na lesnej pôde v časti kde nedôjde k zmene užívateľa, v hospodárení budú
pokračovať Lesy SR, OZ Levice. Vo vlastníctve podľa nového stavu budú mať Lesy SR
nehnuteľnosti o výmere 18,65 ha. Lesy SR tiež obhospodarujú aj pozemky neznámych vlastníkov
o sumárnej výmere 10,60 ha. Existujúce nájomné zmluvy budú platné do 31.3.2016. Po zápise
projektu do KN je potrebné uzatvoriť nové nájomné zmluvy s účinnosťou od 01.4.2016
(v predstihu je možné uzatvoriť zmluvy o budúcich zmluvách).
Súkromné užívanie lesov v obvode PÚ je zobrazene farebne v prílohe podľa príslušnej legendy,
o sumárnej výmere 55.48 ha v užívaní Viliam Zsidek , Otto Krnáč, Ing. Jozef Zakar, Ing. Pavol
Szondra, Alfréd Nemeth, Ľudovít Jávorka, obec Svätý Peter.
Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní pre špecifické lokality.
Špecifické hospodárenie na pôde sa vyskytuje v k. ú. Svätý Peter v lokalite maloblokových
a veľkoblokových viníc. Lokalite maloblokových viníc (celok 98, 95, 94, 93, 92, 90, 89, 91, 86, 87,
74, 16, 35, 37, 38, 42) hospodária drobní vlastníci, ktorí pozemky využívajú pre drobné
hospodárenie na pôde, táto lokalita bola v PÚ vlastnícky usporiadaná so zreteľom na reálne
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užívanie. Nový stav hospodárenia v tejto lokalite, bol predmetom predbežného podrobného
vytýčenia na jar roku 2014. Nie sú tu potrebné špeciálne postupy na prechod na hospodárenie
v novom usporiadaní. Po ich vytýčení a odovzdaní sa pokračuje v ich užívaní .

V lokalite veľkoblokové vinice, budú hospodáriť poľnohospodárske subjekty zobrazene podľa
farebnej prílohy. V lokalite veľkoblokové vinice nedôjde k zmene užívania pozemkov v novom
usporiadaní.
Špecifické hospodárenie na pôde je v k. ú. Svetý Peter aj v ovocných sadoch. V celkoch 28, 33,
65, 66, 67, 68, hospodári s.h.r. Viliam Zsidek a Szilárd Zsidek, v celku 123 hospodári s. h. r. Hilda
Hamranová taktiež tu nedôjde k zmene užívania pozemkov v novom usporiadaní.
V celku 107, 108, 109, 110, na hranici zastavaného územia obce, budú v predĺžení existujúcich
záhrad vytýčené nové pozemky, prevažne vlastníkov pozemkov z intravilánu. Do ich užívania môžu
vlastníci vstúpiť od 01.11.2016.
V hospodárskom dvore Holica (celok 76) a v hospodárskom dvore Nové Vinohrady po vytýčení
nových pozemkov môžu vlastníci ak sú zároveň vlastníkmi stavieb na nových pozemkoch vstúpiť
do užívania ihneď po vytýčení a odovzdaní. V častiach kde vlastník nového pozemku nie je
vlastníkom stavby na pozemku nedochádza k zmene užívania pozemkov v novom usporiadaní.
V lokalitách zastavaných častí záhradková osada Nové vinohrady (celok 118a, 118b),
záhradková osada Nový vrch (celok 25a, 26a, 22, 36) v lokalite celok 28 (parc. č. 7063, 7064),
v celku 39, v celku 57 (parc. č. 7469/1, 7469/2, 7470, 7471, 7472), a v celku 97 (parc. č. 6532,
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6533, 6534, 6435) už boli predmetom predbežného, podrobného vytýčenia na jar roku 2014
a vlastníci a užívatelia môžu pokračovať v užívaní nehnuteľnosti..

Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní pre spoločné zariadenia (SZO)
a verejné zariadenia a opatrenia (VZO)
Pozemky SZO prejdú po zápise projektu do katastra nehnuteľností do vlastníctva Obce Svätý
Peter, ktorá je povinná ich spravovať a udržiavať.
Na pozemkoch s existujúcimi spoločnými zariadeniami a opatreniami sa v novom stave bude
hospodáriť špeciálne, budú slúžiť všetkým vlastníkom podľa ich určenia.
Na pozemkoch, na ktorých boli navrhnuté nové spoločné zariadenia a opatrenia a zatiaľ nepríde
k ich budovaniu a potrebe využívať ich, sa bude hospodáriť naďalej ako na susediacich pozemkoch,
až do doby, keď dôjde k ich realizácii, alebo aspoň k potrebe ich vyčlenenia s výnimkou
protieróznych zariadení a opatrení.
V rámci protieróznych zariadení a opatrení budú vyčlenené a vypustené z obhospodarovania
dva zasakovacie pásy, ktoré boli navrhnuté a schválené a to na rozhraní blokov 44, 45, 47, 48, 49,
50 (nové parc. č. 7533, 7535).
Dobrým príkladom je susedné katastrálne územie Chotín, kde po zápise projektu obec dala
pozemky ekologických zariadení do nájmu poľovníckemu združeniu, ktoré ich postupne realizuje
z vlastných zdrojov.
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Časový postup vykonania projektu a prechodu na nové hospodárenie
Po schválení PPÚ Svätý Peter (t.j. navrhnutého nového usporiadania pozemkov) je potrebné
v hospodárskom roku 2015/2016 dokončiť užívanie pozemkov podľa pôvodného stavu.
Hospodárenie má byť také, aby poľnohospodárska výroba bola ukončená tam, kde dochádza
k zmene užívania najneskôr k 31. októbru 2016.
- Vytyčovanie význačných bodov nových pozemkov a podrobných bodov nových pozemkov,
sa začalo na jar 2014 a bude dokončené do 31.03.2015.
- V termíne máj 2015 – september 2016 sa bude vykonávať aktualizácia RPS a RNS so
zapracovaním zmien podľa posledných údajov KN, vyhotovovanie elaborátov a záverečné
kontroly na zápis PPÚ do Katastra nehnuteľností.
- Vlastníctvo k novým pozemkom sa nadobúda právoplatnosťou rozhodnutia o schválení
vykonania PPÚ Sv. Peter na jar roku 2016.
- Po právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav bude
projekt odovzdaný na zápis do katastra nehnuteľností.
- Súčasné nájomné vzťahy zaniknú najneskôr 31.10.2016.
- Nové nájomné zmluvy môžu byť uzatvorené s účinnosťou od 01.11.2016. Najneskôr
v tomto termíne možno vstúpiť do užívania nových pozemkov.
Vytýčenie a vyznačenie význačných lomových bodov nových pozemkov.
Význačnými lomovými bodmi sa rozumejú body hranice obvodu PPÚ, spoločných a verejných
zariadení a opatrení, ako aj rozhraničenie poľnohospodárskej a lesnej pôdy.
Rozsah bodov na vytýčenie určuje Okresný úrad Komárno, pozemkový a lesný odbor (ďalej len
„OÚ KN PLO“). Umiestňujú sa na miestach, kde sa predpokladá ich zachovanie. Význačné lomové
body budú vytýčené najneskôr do 31.12.2014. Budú vytýčené v 3. triede presnosti, v teréne trvalo
stabilizované obetónovanou oceľovou trubkou o priemere 4 cm dĺžky 75 cm s plastovým uzáverom,
signalizované budú drevenými kolíkmi 3x3x150 cm natretými bielou farbou. K vytýčeniu týchto
bodov bude vyhotovená príslušná dokumentácia.
Ochranu a kontrolu týchto bodov je povinný vykonávať každý, kto je akýmkoľvek spôsobom
činný v danom území – tak vlastník ako aj nájomca.
Ten, kto spôsobí poškodenie stabilizácie, alebo úplne zničí takýto význačný bod je povinný na
vlastné náklady zabezpečiť jeho opätovné vytýčenie a stabilizovanie.
Vytýčenie a vyznačenie podrobných lomových bodov nových pozemkov.
Vytýčenie a vyznačenie podrobných lomových bodov nových pozemkov sa uskutoční
v rozsahu určenom OÚ KN PLO, podľa požiadaviek vlastníkov a užívateľov na užívanie nových
pozemkov. V zásade sa budú vytyčovať body nových pozemkov na rozhraní medzi užívacími
blokmi. Vytýčenie podrobných bodov hraníc nových pozemkov sa zrealizuje v plnom rozsahu len
pre vlastníkov, ktorí svoje nové pozemky nedajú do nájmu ale ich budú sami užívať. Zároveň sa
vytýčia aj pozemky vlastníkov, ktorí sami pozemky nebudú užívať, ale o vytýčenie písomne
požiadali správny orgán. Vytýčené podrobné lomové body budú v teréne označené dočasnou
stabilizáciou drevenými kolíkmi. K vytýčeniu budú pozývaní vlastníci a užívatelia písomnou
pozvánkou – v pozvánke budú upozornení na povinnosť trvalého označenia lomových bodov hraníc
svojich pozemkov podľa katastrálneho zákona na vlastné náklady.
Hranice ucelených lesných častí sa v teréne vytýčia a odovzdajú novým užívateľom na jeseň r.
2015. Nájomné vzťahy k pôvodným lesným nehnuteľnostiam zanikajú podľa § 14 ods. 8 dňom
právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania PPÚ alebo neskorším dňom uvedenom
v rozhodnutí (predpokladá sa marec 2016). Lesy SR berú na vedomie právo vlastníkov požiadať o
vydanie lesných pozemkov. Nakoľko však nie je možné z dôvodu zabezpečenia kontinuity
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hospodárenia na lesných pozemkoch v súlade so zákonom o lesoch tieto „opustiť“ k tomuto termínu
bez odovzdania konkrétnemu hospodárovi. Nový obhospodarovateľ požiada Lesy SR OZ Levice
písomne o odovzdanie lesných pozemkov do vlastného užívania, ku ktorému pripojí kópiu
protokolu aj s grafickým náčrtom a určením osoby odborného lesného hospodára. Lesy SR postúpia
žiadosť s potrebnými náležitosťami na OÚ KN PLO. Ten môže žiadať od obhospodarovateľa aby
do 15 dní predložil zmluvu s odborným lesným hospodárom, a v prípade ak nie je vlastníkom celej
výmery žiadaného pozemku, doloženie vzťahu k ostatným pozemkom.
Vlastník, alebo iná oprávnená osoba vytýčené lomové body v teréne prevezme, o čom sa
vyhotoví protokol o podrobnom vytýčení lomových bodov nových pozemkov. V prípade neúčasti
vlastníka, alebo inej oprávnenej osoby pri odovzdávaní vytýčených hraníc nových pozemkov
podpíšu protokol o podrobnom vytýčení hraníc nových pozemkov člen predstavenstva ZÚPÚ
a zástupca OÚ KN PLO.
Zoznam súradníc a graficky zobrazená poloha všetkých vytýčených podrobných bodov budú
prehľadne spracované v dokumentácii podrobného vytýčenia.
Vytýčenie a odovzdávanie podrobných lomových bodov nových pozemkov bude prebiehať
období december 2014 až marec 2015.

Projektom pozemkových úprav zaznamenané zákonné alebo zakladané nové
obmedzenia.
Zákonné obmedzenia:
obmedzenia vyplývajúce z prítomnosti energetických zariadení (§10 zákona 656/2004
o energetike);
obmedzenia vyplývajúce z prítomnosti telekomunikačných zariadení;
obmedzenia vyplývajúce zo zákona č. 135/1961 Z.z. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)hlavne §11,13,14);
obmedzenia vyplývajúce zo zákona 543/2002 o ochrane prírody (§5, 7, 12 až 16) ;
obmedzenia vyplývajúce zo zákona 364/2004 Z.z. o vodách (§32 ods. 5 vodovodné zariadenia a ich
ochranné pásma a § 49 pobrežné pozemky); a zákona 666/2004 o ochrane pred povodňami
obmedzenia v zmysle STN 75 2102 „Úpravy riek a potokov“ (ochranné pásma);
obmedzenia vyplývajúce zo zákona 326/2005 Z.z. o lesoch (§ 10 a §13 až 16);
obmedzenia vyplývajúce z §16 zákona č.470/2005 Z.z. o pohrebníctve.
Projektom navrhnuté obmedzenia:
Rešpektovanie navrhnutých zariadení a opatrení komunikačného, ekologického a pôdoochranného
charakteru; dodržiavanie odporúčaných protieróznych návrhov z miestneho územného systému
ekologickej stability a VZFÚ.
Na pozemky spoločných zariadení sa založí obmedzenie v zmysle § 11 ods. 20 zákona a to „zákaz
scudzenia a zaťaženia pozemkov určených projektom pozemkových úprav na spoločné
zariadenia a opatrenia“.
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Zásady postupu prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní
1. Súčasné nájomné vzťahy k pôvodným pozemkom v obvode projektu pozemkových úprav Svätý
Peter zaniknú k 31.10.2016. Nové nájomné vzťahy na nové pozemky môžu vzniknúť
s účinnosťou od 01.11.2016, pričom zmluvy o nájme na nové pozemky môžu byť uzatvorené po
zápise projektu do KN (v predstihu možno uzatvoriť predbežné zmluvy alebo zmluvy o budúcej
zmluve).Výnimku predstavujú špecifické lokality.
2. Vlastníci, ktorí vstupujú do užívania svojich nových pozemkov, ako aj noví užívatelia, začnú
nové pozemky užívať po ich uvoľnení alebo odovzdaní, najneskôr od 01.11.2016. Na základe
individuálnej dohody doterajších užívateľov s novými užívateľmi je možné skoršie,
v nevyhnutných
prípadoch
aj
neskoršie,
odovzdanie
do
užívania.
V špecifických lokalitách: v lokalite súkromných viníc sa po ich vytýčení a odovzdaní sa
pokračuje v ich užívaní .
3. Na pozemkoch, kde dôjde k zmene užívateľa, je potrebné zasiať takú plodinu, ktorá umožní
bezproblémový zber v takom čase, aby nebol ohrozený termín odovzdania najneskôr k
01.11.2016. Pozemky musia byť odovzdané do užívania v primeranom stave po zbere úrody
a vykonanej podmietke.
4. Na pozemkoch, kde nedôjde k zmene užívateľa, sa môže hospodáriť plynule ďalej a neplatí ani
obmedzenie výberu vhodnej plodiny.
5. V minulých rokoch boli podľa § 15 zákona o pozemkových úpravách v katastrálnom území
Svätý Peter vyčlenené pozemky do bezplatného náhradného užívania na čas do schválenia
projektu pozemkových úprav. Právo užívať takto vyčlenené pozemky podľa § 15 zákona
o pozemkových úpravách zaniká zo zákona schválením projektu PÚ Svätý Peter.
6. V priebehu mesiaca november 2014 - marec 2015 prebehne vytýčenie význačných lomových
bodov hraníc obvodu PPÚ, spoločných zariadení a opatrení a rozhraničenia poľnohospodárskej
a lesnej pôdy v teréne s ich trvalou stabilizáciou.
7. V priebehu mesiacov december 2014 – marec 2015 sa vykoná vytýčenie podrobných lomových
bodov hraníc nových pozemkov podľa požiadavky užívateľov a vlastníkov, ktorí vstúpia do
užívania svojich pozemkov. Tieto lomové body hraníc nových pozemkov budú vytýčené
v teréne s dočasnou stabilizáciou drevenými kolíkmi. Trvalú stabilizáciu lomových bodov
hraníc nových pozemkov si zabezpečujú vlastníci na vlastné náklady.
8. Dňom právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav Svätý
Peter sa nadobudne vlastníctvo k novým pozemkom a zanikne vlastníctvo k pôvodným
pozemkom. Prechod na hospodárenie v novom usporiadaní má byť dokončený tak, aby sa
prešlo plynule a úplne na hospodárenie v novom usporiadaní od začiatku nového hospodárskeho
roka a to od 01.11.2016.
Tento postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní bol prerokovaný, dohodnutý
a odsúhlasený v zmysle zákona o pozemkových úpravách so združením účastníkov pozemkových
úprav na zasadnutí predstavenstva dňa 05.12.2014 a prerokované spoločne so zástupcami
užívateľov a správcov pozemkov.
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