pozemkový a lesný odbor,
pracovisko Revúca
Komenského 40, 050 01 Revúca
0
979 01 Rimavská Sobota

Číslo: OU-RS-PLO-2019//000570-108

V Revúcej dňa : 20.2.2019

Verejná vyhláška
ROZHODNUTIE
Okresný úrad Rimavská Sobota, pozemkový a lesný odbor, pracovisko Revúca (ďalej len
„OÚ RS PLO“) ako vecne príslušný správny orgán podľa ust. § 5 zákona č. 330/1991 Zb.
o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch,
pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách (ďalej len „zákon č. 330/1991 Zb.“)
v znení neskorších právnych predpisov, v súlade s ust. § 46 č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(ďalej len „Správny poriadok“) rozhodol

takto:
OÚ RS PLO v zmysle § 13 ods. 6 zákona č. 330/1991 Zb. projekt pozemkových úprav
vykonávaných v časti k. ú. Jelšava, lokalita Za Horou, ktorého zhotoviteľom je spoločnosť
Siman a Jorčík, spol. s r.o., Židlovo 3, 97701 Brezno

schvaľuje
Odôvodnenie:
Na základe návrhu spoločnosti PM, s r.o, Beňadická 3008/19, 851 06 Bratislava Petržalka zo dňa 20.06.2017 na vykonanie jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom
území Jelšava za účelom usporiadania pozemkov nachádzajúcich sa v lokalite s miestnym
názvom „Za Horou“ z dôvodu podľa § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 330/1991 Zb., t. j. z dôvodu
potreby usporiadania pozemkov a vlastníctva pozemkov v navrhovanom obvode jednoduchých
pozemkových úprav vzhľadom na skutočnosť, že došlo k podstatným zmenám vo vlastníckych
a užívacích pomeroch v navrhovanom obvode jednoduchých pozemkových úprav. OÚ RS PLO
dňa 23.06.2017 pod č. OÚ-RS-PLO-2017/010440-3 nariadil v zmysle § 7 zákona konanie
o začatí jednoduchých pozemkových úprav (prípravné konanie).
OÚ RS PLO po vykonaní prípravného konania rozhodnutím č. OU RS PLO
2017/010440-29 zo dňa 11.09.2017 právoplatným dňa 11.10.2017 povolil podľa ustanovenia
§ 8 zákona č. 330/1991 Zb. pozemkové úpravy vo forme jednoduchých pozemkových úprav
v časti k.ú. Jelšava - lokalita Za Horou (ďalej len „JPÚ Jelšava – lokalita Za Horou“).
Obvodom projektu JPÚ Jelšava – lokalita Za Horou v zmysle rozhodnutia sú všetky pozemky
registra C-KN a registra E-KN znázornené na mapovom podklade tvoriacom grafickú prílohu
tohto rozhodnutia s vyznačením obvodu projektu JPÚ Jelšava – lokalita Za Horou v celkovej
výmere 559802,0 m2 do katastrálnej mapy.
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Po schválení úvodných podkladov JPÚ Jelšava – lokalita Za Horou v zmysle ustanovenia
§ 10 zákona č. 330/1991 Zb. a to po schválení Registra pôvodného stavu rozhodnutím č. OU-RSPLO-2018/002337-66 zo dňa 17.05.2018, po schválení Všeobecných zásad funkčného
usporiadania územia v obvode projektu JPÚ Jelšava – lokalita Za Horou rozhodnutím č. OU-RSPLO-2018/002337-86 zo dňa 19.07.2018 a po dohodnutí Zásad pre umiestnenie nových
pozemkov v obvode projektu JPÚ Jelšava – lokalita Za Horou (ďalej len „ZUNP“), ktorých
platnosť v zmysle ustanovenia § 11 ods. 23 zákona č. 330/1991 Zb., bola ku dňu 24.08.2018
oznámená verejnou vyhláškou pod č. OU-RS-PLO-2018/002337-96 zo dňa 05.09.2018. OU RS
PLO zadal vypracovanie projektu JPÚ Jelšava – lokalita Za Horou v zmysle § 12 odst..1 zákona
č. 330/1991 Zb.
Dňa 29.11.2018 vydal OU RS PLO verejnú vyhlášku č. OU-RS-PLO-2018/002337-104,
na základe ktorej doručil projekt pozemkových úprav združeniu účastníkov vyhotovený
spoločnosťou Siman a Jorčík, spol. s r.o., so sídlom Židlovo 3, 977 01 Brezno a zverejnil
v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb., projekt pozemkových úprav na
verejné nahliadnutie po dobu 30 dní na úradnej tabuli Mesta Jelšava odo dňa 06.12.2018 do
08.01.2019. Zároveň v súlade s ustanovením § 13 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb. doručil
každému účastníkovi konania, ktorého miesto pobytu je známe výpis z rozdeľovacieho plánu
pod č. OU RS PLO-2018/002337-103 zo dňa 29.11.2018.
Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu (ďalej len
„rozdeľovací plán“) je zostavený podľa schváleného Registra pôvodného stavu, aktualizovaného
na základe údajov katastra nehnuteľností platných ku dňu 19.11.2018, platných ZUNP a na
základe osobného prerokovania návrhu umiestnenia nových pozemkov a požiadaviek vlastníkov
na umiestnenie nových pozemkov. Rozdeľovací plán má grafickú časť (umiestnenie nových
pozemkov) a písomnú časť (register nového stavu).
Zverejnenie a doručenie projektu JPÚ Jelšava – lokalita Za Horou bolo zverejnené aj na
internetovej stránke OÚ RS PLO (www.minv.sk).
V zmysle ust. § 13 ods. 2 zákon č. 330/1991 Zb., proti projektu JPÚ Jelšava – lokalita Za
Horou a výpisu rozdeľovacieho plánu boli podané dve písomné námietky. Námietku podala
spoločnosť PM, s r.o., Beňadická 3008/19, Bratislava a Slovenský pozemkový fond- reg. odbor
Rožňava. OU RS PLO v zmysle ust. § 13 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. podané písomné
námietky prerokoval s Predstavenstvom združenia účastníkov JPÚ Jelšava – lokalita Za Horou
v termíne, t.j. 05.02.2019 za prítomnosti vlastníkov, ktorí námietky podali. Po prerokovaní
námietok s Predstavenstvom združenia účastníkov JPÚ Jelšava – lokalita Za Horou a s
vlastníkmi, ktorí ich podali na OÚ RS PLO bolo obidvom námietkam vyhovené.
S vyriešením námietok vlastníci súhlasili a na znak tohto súhlasu podpísali písomnú
zápisnicu.
V zmysle ustanovenia § 13 ods. 6 zákona č. 330/1991 Zb., ak sú pozemkové úpravy
povolené podľa § 2 ods. 3 rozdeľovací plán a plán spoločných zariadení a opatrení projektu
pozemkových úprav schváli okresný úrad po prerokovaní a vybavení námietok, alebo po
rozhodnutí o námietkach súvisiacich s nedodržaním zásad pre umiestnenie nových pozemkov
alebo podmienok primeranosti ustanovených zákonom. V ostatných prípadoch sa na námietku
neprihliada. Podmienkou schválenia projektu pozemkových úprav je súhlas účastníkov, ktorí
vlastnia najmenej dve tretiny výmery pozemkov, na ktorých sú povolené pozemkové úpravy. Za
súhlas sa považuje aj to, ak vlastník nepodá námietku, alebo námietka je neopodstatnená.
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Vzhľadom na skutočnosť, že projekt JPÚ Jelšava – lokalita Za Horou je spracovaný
v súlade so zákonom č. 330/1991 Zb., vzhľadom aj na to, že OU RS PLO v súlade s týmto
zákonom vybavil všetky doručené námietky je v zmysle ustanovenia § 13 ods. 5 zákona
č. 330/1991 Zb. splnená zákonná podmienka schválenia projektu JPÚ Jelšava – lokalita Za
Horou, nakoľko s projektom súhlasia účastníci, ktorí vlastnia najmenej 2/3 výmery na
ktorých sú povolené pozemkové úpravy.
V zmysle ustanovenia § 13 ods. 8 zákon a č. 330/1991 Zb. rozhodnutie o schválení
rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu projektu pozemkových
úprav sa oznamuje verejnou vyhláškou, tak že sa vyvesí na úradnej tabuli Mesta Jelšava
a zároveň sa zverejní na úradnej tabuli OÚ RS PLO po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je
dňom doručenia.
Toto rozhodnutie je podkladom pre nariadenie vykonania projektu podľa § 14 ods. 1
zákona č. 330/1991 Zb.

Poučenie :
Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na OÚ
RS PLO. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor opravných prostriedkov,
referát pôdohospodárstva, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica.
Toto rozhodnutie je po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov
preskúmateľné súdom.

Ing. Ondrej Poprocký
vedúci odboru

Doručuje sa :
1. Verejnou vyhláškou na úradnej tabuli Mesta Jelšava, Nám. republiky 499, 04916 Jelšava
2. Verejnou vyhláškou na úradnej tabuli OÚ RS PLO, Komenského 40, 050 01 Revúca

Na vedomie :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Bugárová Zuzana, Tomášikova 1177/22, 050 01 Revúca
Ing. Ferková Želmíra, PhD, Zimná 1145/23, 04001 Košice
Gregorová Ružena, Juraja Marikovszkého 1726/8, 048 01 Rožňava
Kochanová Mariana, Chyžné 1, 049 18 Chyžné
Koreňová Jana, Sirk 172, 049 64 Sirk
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7. Mesto Jelšava, Námestie republiky 499, 049 16 Jelšava
8. Mrázová Katarína, Gagarinova 2805/3, 98401 Lučenec
9. PM s. r. o, Beňadická 3008/19, 85106 Bratislava
10. Pribola Martin, Mokrá Lúka 268, 050 01 Revúca
11. Schmidt Karol, Chyžné 141, 049 18 Chyžné
12. Sitáková Marta, Mokrá Lúka 51, 05001 Revúca
13. Slovenský pozemkový fond, regionálny odbor, Šafárikova 36, 048 01 Rožňava
14. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica,
Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
15. Správa Národného parku Muránska planina, Janka Kráľa 12, 050 01 Revúca
16. Ing. Straka Ján, Edelényska 1994/48, 04801 Rožňava
17. Ing. Straka Ľubomír, Brestovská 192/100, 06601 Humenné
18. Straka Milan, Kopráš 49, 04916 Magnezitovce
19. Ing. Temesy Peter, Juraja Marikovszkého 1726/8, 048 01 Rožňava

Vyvesené dňa: ..............................

Dátum, podpis, pečiatka

Zvesené dňa: ...................................

Dátum, podpis, pečiatka
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