Návrh zásad umiestnenia nových pozemkov pre projekt jednoduchých
pozemkových úprav v katastrálnom území Veľké Teriakovce , v lokalite
Nad lúky
(text predložený vlastníkom pozemkov v obvode JPÚ a na zverejnenie)

Zásady boli vyhotovené v zmysle § 11 zákona č.330/1991 Zb., v znení neskorších
predpisov. Účelom zásad je stanoviť kritériá pre umiestnenie nových pozemkov
a usporiadania územia v súlade so zákonom č. 330/1991 Zb. a požiadavkami účastníkov
pozemkových úprav. Zásady umiestnenia nových pozemkov sú záväzné a platné pre všetkých
účastníkov pozemkových úprav za predpokladu, že ich uplatnenie nemarí účel a ciele projektu
pozemkových úprav, nie sú v rozpore ani s inými zákonmi a ak s nimi súhlasia vlastníci 2/3
výmery pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav.

1. Stanovenie kritérií vyrovnania v pozemkoch
Podľa zákona č. 330/1991 Zb., nové pozemky majú byť svojím druhom, výmerou, bonitou,
polohou a hospodárskym stavom primerané pôvodným pozemkom, pričom sa prihliada na
výhody získané pozemkovými úpravami.
1.1

Odchýlky od hodnoty pri nových pozemkoch - § 11 ods. 4 zákona :
Nové pozemky vlastníka sú primerané, ak rozdiel hodnoty pôvodných pozemkov
a nových pozemkov vlastníka nepresahuje 10 % hodnoty pôvodných pozemkov
vrátane pozemkov alebo ich časti potrebných na spoločné zariadenia a opatrenia.
S písomným súhlasom vlastníka možno v jeho neprospech prekročiť prípustný rozdiel
hodnoty nových pozemkov bez nároku na vyrovnanie v peniazoch.

1.2

Odchýlky od výmery pri nových pozemkoch - § 11 ods. 5 zákona :
Nové pozemky vlastníka sú primerané, ak rozdiel výmery pôvodných pozemkov
a nových pozemkov vlastníka nepresahuje 5 % výmery pôvodných pozemkov po
odpočítaní podielu pozemkov alebo ich časti potrebných na spoločné zariadenia
a opatrenia.
S písomným súhlasom vlastníka možno v jeho neprospech prekročiť prípustný rozdiel
výmery nových pozemkov bez nároku na vyrovnanie v peniazoch.
Pri celkovej výmere do 200 m2 sa toto kritérium nemusí dodržať s písomným
súhlasom vlastníka.

1.3

Odchýlky od stanovenej BPEJ:
V záujme dodržania primeranosti kvality pôdy nového pozemku a pôvodného
pozemku budú pozemky sceľované v hodnotovom intervale 0,10 €/m2 (t. j. napr.
pozemky hodnoty 0,05 €/m2 až 0,15 €/m2 ). Táto zásada nebude platiť pri výmere
pozemkov do 400 m2 .

1.4

Tvarové a veľkostné kritériá nových pozemkov
Minimálna šírka novonavrhnutých pozemkov na poľnohospodárskej pôde nemá byť
menšia ako 4 m a dĺžka by nemala presahovať 600 m.
Výmera nového pozemku na poľnohospodárskej pôde by nemala byť menšia ako 400
m2. Výnimku tvoria len pozemky, ktoré sú určené na spoločné zariadenia a opatrenia,
ak sa z celkovej výmery vlastníka vytvárajú samostatné susediace pozemky oddelené
hranicou druhu pozemku, alebo ak nie je možné vytvoriť väčší pozemok z dôvodu
členitosti terénu. Optimálny tvar a veľkosť pozemkov bude dodržaný v zmysle
schválených všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode JPÚ.

1.5

Umiestnenie vlastníkov s malou výmerou vlastníctva pozemkov
Pozemky alebo spoluvlastnícke podiely k pozemkom, ktoré tvoria poľnohospodársku
pôdu alebo ostatnú plochu vo výmere do 400 m2, ktoré nemožno sceliť s ostatnými
pozemkami vlastníka a za ktoré nebol uplatnený nárok na vyrovnanie v peniazoch,
zlúčia sa do celku s ostatnými pozemkami alebo spoluvlastníckymi podielmi
vlastníkov a určí sa ich spoluvlastnícky podiel.
Do týchto celkov sa zlučujú buď len podiely známych vlastníkov, ktorých miesto
pobytu je známe alebo podiely vlastníkov ktoré spravuje alebo s ktorými nakladá
Slovenský pozemkový fond.

1.6

Zásady sceľovania poľnohospodárskych pozemkov
Pozemky alebo spoluvlastnícke podiely k pozemkom, ktoré tvoria poľnohospodársku
pôdu budú sceľované v rámci projektových blokov. Obvod projektu pozemkových
úprav predstavuje jeden projektový blok.

2. Vyrovnanie v peniazoch
Spôsob a termíny finančného vyrovnania
Ak s tým vlastník súhlasí vyrovnanie za pozemky alebo spoluvlastnícke podiely
k pozemkom, okrem lesných pozemkov, v celkovej výmere vlastníka v obvode
projektu pozemkových úprav do 400 m2 sa poskytne v peniazoch (§ 11 ods. 8 zákona).
Na vyrovnanie v peniazoch je potrebný súhlas vlastníka v písomnej forme. Po
doručení tohto súhlasu Okresnému úradu v Rimavskej sobote, pozemkovému
a lesnému odboru, nemožno tento súhlas odvolať.
Termín uplatnenia požiadavky na predaj pozemkov vo výmere do 400 m2, za úradnú
cenu je do 30 dní odo dňa doručenia zásad umiestnenia nových pozemkov.
Vyrovnanie v peniazoch sa vykoná medzi vlastníkom pozemku a spoločnosťou KEĽO
A SYNOVIA, spol. s r.o. v lehote určenej v rozhodnutí o schválení vykonania
projektu pozemkových úprav. Na návrh Okresného úradu, pozemkového a lesného
odboru vyznačí Okresný úrad, Katastrálny odbor poznámku o zákaze vlastníka
nakladať s týmito pozemkami.

3. Obmedzenia
3.1 Na účely pozemkových úprav rozhodnutím správneho orgánu môžu sa zriadiť alebo
zrušiť iné vecné práva k pozemku (§ 11 ods. 12 zákona).
3.2. Na účely pozemkových úprav rozhodnutím správneho orgánu sa môže zriadiť alebo
zrušiť podielové spoluvlastníctvo k pozemku (§ 11 ods. 13 zákona).
3.3. Obmedzenia vyplývajúce z existencie ekologických prvkov krajiny, ochranných
pásiem socioekonomických prvkov, vecných bremien a záložných práv zasahujúcich
do obvodu JPÚ:
Ekologické a vodohospodárske:
Ø ochranné pásmo vodných tokov so šírkou medzi brehovými čiarami do 10m - 4 m od
brehovej čiary, ochranné pásmo proti ťažbe zeminy – 20 m od brehovej čiary
Dopravné prvky:
Ø ochranné pásmo cesty I. triedy: 50 m od osi vozovky
Energovody a ostatné produktovody
Ø ochranné pásmo podzemného elektrického NN vedenia: 1 m na každú stranu od osi
vedenia
Vecné bremená a záložné práva iných osôb
Ø pozemky v obvode JPÚ, na ktoré sú zriadené vecné bremená a záložné práva
v prospech ďalších osôb zostanú s nezmenenými popisnými informáciami týchto
vecných bremien, uvedenými v katastri nehnuteľností

4. Úbytky plôch na vybudovanie spoločných a verejných zariadení a opatrení
•
•

v zmysle všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode JPÚ nie sú
navrhované žiadne spoločné zariadenia a opatrenia, z tohto dôvodu nie je potrebný
príspevok vlastníkov na ich budovanie.
verejnými zariadeniami podľa všeobecných zásad funkčného usporiadania územia
v obvode JPÚ sú účelové komunikácie UK1 a UK2, na ktoré poskytne pozemky
spoločnosť KEĽO A SYNOVIA, spol. s r.o.

5. Vlastníctvo k pozemkom s verejnými zariadeniami
Vlastníctvo k pozemkom použitých na verejné zariadenia a opatrenia nadobudne
spoločnosť KEĽO A SYNOVIA, spol. s r.o. .

6. Užívanie
Vlastník pozemku, ak tak doteraz neurobil, v termíne do 30.04.2018 nahlási
skutočnosť, či bude svoje pozemky ( alebo ich časť) sám užívať alebo ich prenajme.
Pri prenajatí uvedie aj spoločnosť, ktorej mieni pozemky prenajať, príp. uvedie
skutočnosť, že nájomcu pozemkov nemá.

7. Zmeny vo vlastníckych vzťahoch
Zmeny vlastníctva (predaj, dedenie, darovanie a pod.) budú zohľadnené ak budú
spracovateľovi PPÚ doručené právoplatné listiny o nadobudnutí nehnuteľností do
15.05.2018. Po tomto termíne sa vykoná zmena bez premietnutia v registri nového
stavu.

Poučenie:
Svoje stanovisko k predloženému návrhu zásad pre umiestnenie nových pozemkov, t.j.
súhlas alebo nesúhlas doručte na adresu : Okresný úrad Rimavská Sobota, Pozemkový
a lesný odbor, ul. Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota, do 30 dní odo dňa
doručenia tohoto návrhu zásad. V prípade nesúhlasu s vyššie uvedenými zásadami
umiestnenia nových pozemkov je potrebné písomne zdôvodniť nesúhlas.
Podľa § 11 ods. 23 zák. č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov sa za súhlas
považuje aj to, ak vlastník nepodá námietku alebo námietka je neopodstatnená.
Predkladateľ: Ing. Katarína Ádámová – Geodetická kancelária,
Jesenského 5, 979 01 Rimavská Sobota.

