Jednoduché pozemkové úpravy Jelšava – časť „Za Horou“

POSTUP PRECHODU
NA HOSPODÁRENIE V NOVOM USPORIADANÍ

Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní (ďalej len „postup
prechodu“) má zabezpečiť plynulý a koordinovaný prechod hospodárenia na pôde pri
ukončení projektu pozemkových úprav a jeho zápise do katastra nehnuteľností, nakoľko
pozemkové úpravy slúžia nielen na usporiadanie vlastníckych, ale aj užívacích pomerov k
pozemkom.
Cieľom plánu prechodu je zadefinovať postupy a zásady, podľa ktorých vstúpia
vlastníci a užívatelia do držby a výkonu ich vlastníckych a užívacích práv na nových
pozemkoch tak, aby nebolo narušené obhospodarovanie pozemkov - rieši predovšetkým zánik
pôvodných nájomných vzťahov a prechod na užívanie, resp. správu nových pozemkov
vytvorených pozemkovými úpravami.
Plán prechodu je vypracovaný v súlade s § 14 zákona Slovenskej národnej rady 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 o pozemkových úpravách“).
Podľa § 14 ods. 8 zákona o pozemkových úpravách dňom nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav, alebo
neskorším dňom uvedeným v tomto rozhodnutí, zanikajú nájomné vzťahy k pôvodným
nehnuteľnostiam. 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
o pozemkových úpravách.

POSTUP PRECHODU
Postup prechodu na poľnohospodárskej pôde
V súčasnosti v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti
katastrálneho územia Jelšava, v lokalite „Za Horou“ (ďalej len „JPÚ Jelšava, lokalita „Za
Horou“) užíva poľnohospodársku pôdu len jeden poľnohospodársky subjekt a to spoločnosť
P M, s.r.o.
1.

Termín prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní sa v súlade so zákonom
Národnej rady Slovenskej republiky č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych
pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých
zákonov stanovuje na 1. november 2019.

Siman a Jorčík, spol. s r. o.
zememeračská kancelária
Židlovo 3, 977 01 Brezno

Strana č. 1

Jednoduché pozemkové úpravy Jelšava – časť „Za Horou“

2.

Nájomné vzťahy
31. októbru 2019.

k

pôvodným

pozemkom

zaniknú

najneskôr

ku

dňu

3.

Každý vlastník má právo slobodne sa rozhodnúť, či vstúpi do nájomného vzťahu, alebo
bude svoj pozemok obhospodarovať sám. Od nadobudnutia právoplatnosti schválenia
vykonania projektu pozemkových úprav do termínu 31. októbra 2019 je na rozhodnutí
vlastníkov a užívateľov pozemkov, aby sa dohodli a uzatvorili nové nájomné zmluvy.

4.

Vlastníci, ktorí svoje nové pozemky neprenajmú, ako aj noví užívatelia, ich môžu začať
užívať po ich uvoľnení, alebo odovzdaní po zbere úrody – ukončení hospodárskeho roku
t.j. od 1. novembra 2019. Na základe dohody doterajšieho užívateľa s novým
užívateľom je možné skoršie odovzdanie do užívania.

5.

Pozemky by mali byť odovzdané novým užívateľom v primeranom stave po zbere
úrody a pozberovej úprave pôdy.

6.

Na pozemkoch, kde nedôjde k zmene užívateľa, sa môže hospodáriť plynule ďalej.

Postup prechodu na iných pozemkoch
V obvode projektu JPÚ Jelšava, lokalita „Za Horou“ sa nachádza vodojem, ktorý
slúži na zásobovanie hospodárskeho dvora vodou.
Termín prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní sa stanovuje na deň
právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav.

Postup prechodu na pozemkoch spoločných a verejných zariadení
a opatrení
Spoločné a verejné zariadenia a opatrenia po nadobudnutí vlastníctva bude spravovať
a udržiavať ich vlastník, resp. správca.
Termín prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní sa stanovuje na deň
právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav.

V Brezne dňa 2. apríla 2019
Vypracoval :
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