Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Hrachovo,
hospodársky dvor Poľnofarma MOGBI

Návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania
územia v obvode projektu jednoduchých
pozemkových úprav

Športová 1539/4, 979 01 Rimavská Sobota
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Mapová príloha dokumentácie
Návrh funkčného usporiadania územia v M 1 : 1 200

Úvod
Účelom jednoduchých pozemkových úprav (ďalej len „JPÚ“) je usporiadanie
vlastníckych vzťahov v obvode projektu JPÚ v k.ú. Hrachovo, hospodársky dvor Poľnofarma
MOGBI.
Cieľom návrhu všeobecných zásad funkčného usporiadania územia (ďalej len „VZFU“)
je na základe analýzy a hodnotenia súčasného stavu územia a rozvojových zámerov stanoviť
regulatívy využívania územia obvodu projektu JPÚ, ktoré by mali byť zapracované do ďalších
etáp a vymedziť pozemky pre verejné a spoločné zariadenia a opatrenia.
Jednoduché pozemkové úpravy sa vykonávajú podľa § 9 zákona NR SR č. 330/91 Zb. o
pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch,
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pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon“), pričom osobitosti konania JPÚ pre návrh VZFU sú:
-

budúci účel využitia pozemkov v navrhovanom obvode projektu JPÚ musí byť v súlade s
platným územným plánom obce (§ 8d ods. 2),

-

Okresný úrad povolil vykonanie pozemkových úprav formou JPÚ so zjednodušenou
dokumentáciou t.j. miestny územný systém ekologickej stability sa nevyhotovuje (§ 8b
ods. 1). Pre riešené územie v minulosti nebol vyhotovený a schválený dokument
miestneho územného systému ekologickej stability, ktorý by mal byť podkladom pre
VZFU.

V doterajšom konaní došlo k:
- zameraniu a vytýčeniu hranice obvodu projektu JPÚ,
- zmapovaniu územia v rámci účelového mapovania polohopisu a výškopisu v území
ohraničenom obvodom projektu JPÚ,
- stanoveniu hodnoty pozemkov formou znaleckého posudku,
- zhotoveniu, zverejneniu a schváleniu registra pôvodného stavu (ďalej len „RPS“).
Návrh VZFU vychádza najmä z:
-

územného plánu obcí mikroregiónu Rimava a Rimavica,
analýzy vlastníckych a užívacích vzťahov a zámerov,
prerokovaní s orgánom územného plánovania, združením účastníkov a dotknutými
organizáciami,
polohopisného a výškopisného zamerania územia,
obmedzení vyplývajúcich z legislatívy.

Dokumentácia VZFU predstavuje podklad pre ďalšie etapy projektu – najmä zásady
umiestnenia nových pozemkov (ďalej len „ZUNP“) a rozdeľovací plán vo forme
umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu.
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Všeobecná charakteristika obce

Obec Hrachovo patrí na základe územno-správneho členenia do Banskobystrického
samosprávneho kraja, okresu Rimavská Sobota. Nachádza sa na juhu Slovenského Rudohoria v
severnej časti Rimavskej kotliny, 13 km severozápadne od Rimavskej Soboty, smerom na
Hnúšťu.
Hlavnou osou katastra obce je vodný tok Rimava so svojou širokou nivou pretekajúcou
územím v smere sever - juh. Cez obec prechádza hlavná komunikačná os – cesta I/72 spájajúca
sever a juh územia. Uvedená komunikácia vytvára dopravné spojenie s atraktívnymi turistickými
územiami národných parkov Muránska planina, Nízkych a Vysokých Tatier severným smerom a
južným smerom vytvára dopravné spojenie s okresným sídlom Rimavská Sobota. Katastrom
obce prechádza jednokoľajová neelektrifikovaná železničná trať Jesenské – Brezno-Halny (číslo
traťového úseku 174).
Obec Hrachovo patrí do teplej a mierne suchej oblasti. Priemerné ročné teploty sa
pohybujú okolo 8-9 °C, ročný úhrn zrážok je 600-650 mm.
Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1353 pod názvom Hrachou, vznikla však na
staršom osídlení. Názov obce sa postupne menil na Harahou (1360), Hrachowo (1808),
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maďarsky Ráhó. V novoveku patrila viacerým zemepánom. V 16. a 17. storočí Hrachovo slúžilo
ako pohraničná pevnosť proti Turkom. Hrad, ktorý patril v r. 1416 Jakóffyovcom, bol za
stavovských vojen zničený. Obyvatelia sa venovali väčšinou remeslám a obec mala ráz
mestečka. V r. 1828 tu žilo 514 obyvateľov v 66 domoch. Po r. 1918 to bola poľnohospodárska
obec, doplnkovým zamestnaním obyvateľov bolo povozníctvo a remeslá.
Najstaršia pamiatka v obci je renesančný kaštieľ. Postavil ho Zsigmund Ruthényi so
svojou ženou Klárou Palágyiovou v roku 1565. V roku 1727 bol prestavaný na poschodovú
budovu a túto podobu má aj dnes. Medzi zachovalé pamätihodnosti radíme aj klasickú kúriu,
ktorú postavil v roku 1773 František Tihányi.
Na mieste terajšieho evanjelického kostola stál predtým drevený gotický evanjelický
kostol augsburského vyznania z roku 1485. Z neho sa zachoval už iba renesančný oltár (z roku
1629) a maľované epitafy, ktoré boli prenesené do nového kostola. Tento bol postavený v roku
1808 v klasicistickom štýle s barokovými prvkami a dvakrát prestavaný v rokoch 1928 a 1946.
Na južnej strane veže je zamurovaný detail neskorogotického okna s plamienkovou kružbou,
ktorý pochádza z niekdajšej stavby hradného kaštieľa. Pri oltári sa nachádzajú pochované
pozostatky Františka Jákoffyho – pána hradu. V kostole môžeme vidieť aj kamennú krsteľnicu.
Druhý rímsko-katolícky kostol je zasvätený Menu Panny Márii. Bol dokončený v roku
1769. Je postavený v klasicistickom štýle. Uprostred hlavného oltára sa nachádza obraz Panny
Márie z konca 19. storočia. V kostole sú i klasicistická kazateľnica a kamenná krsteľnica z roku
1830.
Obec Hrachovo je najväčšou obcou a zároveň centrom mikroregiónu Rimava – Rimavica,
s celkovým počtom obyvateľov 854 (stav v r. 2013).
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Obvod projektu jednoduchých pozemkových úprav

2.1

Obvod projektu jednoduchých pozemkových úprav

Obvod projektu JPÚ má výmeru 12,0042 ha a nachádza sa v južnej časti zastavaného
územia obce Hrachovo.
V teréne je hranica obvodu projektu JPÚ vymedzená:
-

-

2.2

severná hranica od parcely C KN 299/5 až po 299/2 prebieha po oplotení parciel,
východná hranica je tvorená rozhraním medzi miestnou komunikáciou resp. štátnou
cestou I. triedy a pozemkami v lokalite Ovocný sad resp. areálom hospodárskeho dvora.
Hranica je z väčšej časti oplotená.
južná a západná hranica je zároveň hranicou kultúr, zastavaného územia obce a oplotená
je len jej časť.

Územie v obvode projektu
Územie obvodu projektu JPÚ je tvorené dvomi blokmi a to:

blok 1 - Poľnofarma MOGBI, ktorý je tvorený výhradne pozemkami o druhu pozemku
zastavaná plocha a nádvorie a to s nasledovnými spôsobmi využitia územia: 16 - pozemok, na
ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom, 17 - pozemok, na ktorom je
postavená budova bez označenia súpisným číslom, 18 - pozemok na ktorom je dvor a vodná
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plocha so spôsobom využitia územia 11 - vodný tok. V bloku okrem areálu Poľnofarma MOGBI
má prevádzku firma KOVOS, s.r.o..
blok 2 - Ovocný sad je tvorený hlavne druhom pozemku záhrada so spôsobom využitia územia:
4 - pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa
pestuje zelenina, ovocie, okrasná nízka a vysoká zeleň a iné poľnohospodárske plodiny. V bloku
bude zároveň účelová komunikácia o druhu pozemku zastavaná plocha a nádvorie so spôsobom
využitia pozemku 22 - pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba a zasahuje do neho aj
vodná plocha so spôsobom využitia územia 11 - vodný tok..
Bloky sú od seba oddelené terénnou hranou a druhy pozemkov boli určené na základe
komisionálneho šetrenia skutočných druhov pozemkov.
V tabuľke sú uvedené výmery jednotlivých druhov pozemkov s ich percentuálnym
zastúpením a to súčasné (evidovaný stav v KN) a navrhované (po zápise projektu JPÚ do
katastra nehnuteľností).
Možno konštatovať, že rozdiely medzi súčasnou krajinnou štruktúrou a navrhovanou
krajinnou štruktúrou sú nepatrného charakteru a projektom JPÚ sa usporiada a zosúladí skutočný
druh pozemku s územnoplánovacou dokumentáciou a evidenciou v katastri.

Druh pozemku

záhrada
trvalý trávny porast
vodná plocha
zast. plocha a nádvorie
Spolu:

evidovaný stav
v C KN - ÚHDP
výmera ha
0,0000
3,7411
0,0000
8,4366
12,1777

navrhovaný stav

%
0,00
30,72
0,00
69,28
100,00

výmera ha
3,1880
0,0000
0,0791
8,7371
12,0042

%
26,57
0,00
0,66
72,77
100,00

Poľnohospodárska pôda (ďalej len „PP“) tvorí len 26,57 % z obvodu projektu JPÚ a je tvorená
výhradne záhradami. Záhrady sú z väčšej časti opustené, zarastené, v zlom hospodárskom stave.
Nepoľnohospodárske pozemky (zastavané a vodné plochy) tvoria 73,43 % obvodu projektu
JPÚ. Vodné plochy neboli predmetom komisionálneho šetrenia skutočných druhov pozemkov
nakoľko vodný tok preteká potrubím. Z dôvodu vzniku požiadavky zo strany správcu vodného
toku o vytvorenie parcely o druhu pozemku vodné plochy, sa týmto návrhom aktualizuje register
pôvodného stavu.

2.3

Stavby v obvode projektu JPÚ
Predmetom JPÚ je 17 stavieb zapísaných na liste vlastníctva (ďalej len „LV“).

Z toho:
- 1 rozostavaná stavba v areály KOVOS, s.r.o.,
- 15 poľnohospodárskych budov v areály Poľnofarma MOGBI, spol. s r.o., z čoho je 11 so
súpisným číslom a 4 bez súpisného čísla,
- 1 administratívna budova so s. č. v areály Poľnofarma MOGBI, spol. s r.o..
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Stavby v obvode projektu JPÚ vedené na LV sú uvedené v tabuľke a znázornené
v mapovej prílohe.
Číslo LV stavby,
vlastník stavby

Súp. č.
stavby

Parcela C KN
(LV)

Druh stavby

315, Poľn. družstvo
Rimava v Hrachove
"v likvidácii"

-

473/14 (LV=0)

Poľnohospodárska budova Poľný mlat budova

695, KOVOS, s.r.o.

-

473/37 (LV=0)

Rozostavaná budova

718, Poľnofarma
MOGBI, spol. s r.o.

267

473/26 (LV=0)
473/64 (LV=1136)

Administratívna budova

718, Poľnofarma
MOGBI, spol. s r.o.

267

473/13 (LV=0)

Poľnohospodárska budova Administ.budova

718, Poľnofarma
MOGBI, spol. s r.o.

268

473/12 (LV=0)

Poľnohospodárska budova BACOVNA

718, Poľnofarma
MOGBI, spol. s r.o.

267

473/3 (LV=0)

Poľnohospodárska budova Hala SOHT 13

718, Poľnofarma
MOGBI, spol. s r.o.

267

473/2 (LV=0)
473/57 (LV=1136)

Poľnohospodárska budova Halový sklad

718, Poľnofarma
MOGBI, spol. s r.o.

-

473/9 (LV=0)
473/68 (LV=1136)

Poľnohospodárska budova K 204

718, Poľnofarma
MOGBI, spol. s r.o.

267

473/27 (LV=0)

Poľnohospodárska budova kôlňa na stroj

718, Poľnofarma
MOGBI, spol. s r.o.

-

473/15 (LV=0)
473/67 (LV=1136)

Poľnohospodárska budova Kravín

718, Poľnofarma
MOGBI, spol. s r.o.

267

473/6 (LV=0)

Poľnohospodárska budova maštaľ - OMLD

718, Poľnofarma
MOGBI, spol. s r.o.

267

473/4 (LV=0)
473/66 (LV=1136)

Poľnohospodárska budova Opravár. dielňa

718, Poľnofarma
MOGBI, spol. s r.o.

267

473/7 (LV=0)

Poľnohospodárska budova OSIPAREN

718, Poľnofarma
MOGBI, spol. s r.o.

-

473/10 (LV=0)
473/69 (LV=1136)

Poľnohospodárska budova P 100

718, Poľnofarma
MOGBI, spol. s r.o.

267

473/29 (LV=0)

Poľnohospodárska budova sklad APHM - Č.S

718, Poľnofarma
MOGBI, spol. s r.o.

267

473/65 (LV=1136)

Poľnohospodárska budova sklad náhr.dielov

718, Poľnofarma
MOGBI, spol. s r.o.

267

473/16 (LV=0)
473/58 (LV=1136)

Poľnohospodárska budova Triediareň
zemiakov

Poznámka na LV

nedokončená
stavba
admin.budova

Riešením vlastníctva pozemkov pod stavbami sa bude podrobne zaoberať etapa ZUNP,
kde dôjde k osobnému prerokovaniu s vlastníkmi stavieb.
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V rámci JPÚ sú riešené nasledovné situácie:
-

stavby evidované v katastri nehnuteľností, existujúce v teréne: Vlastník prostredníctvom
výpisu z RPS bol informovaný, že je vlastníkom stavby v obvode projektu JPÚ.
Projektom JPÚ ostane evidencia stavby (súpisné číslo, druh a popis stavby) zachovaná a
zmení sa len parcelné číslo.
Zároveň sa spresní poloha a tvar stavieb, pričom k všetkým zmenám v pôdoryse stavieb
došlo pred 1.10.1976. Stavba administratívnej budovy a skladu APHM - Č.S je v katastri
priradená k nesprávnym parcelám C KN.

-

stavby evidované v katastri nehnuteľností neexistujúce v teréne: Obec ako stavebný úrad
vydá potvrdenie o neexistencii stavby a na základe súhlasu vlastníka sa podá návrh na jej
vymazanie z katastra nehnuteľností a to pred vykonaním projektu JPÚ. Inak bude
vytvorená parcela pre neexistujúcu stavbu, pričom súradnice sa prevezmú z pôvodného
merania.

-

stavby existujúce v teréne, neevidované na LV: Pre zamerané stavby, ktoré nie sú
evidované na LV sa vytvoria pozemky o druhu pozemku zastavaná plocha a nádvorie so
spôsobom využívania pozemku 18 (pozemok, na ktorom je dvor). Je na vlastníkovi
stavby, aby si stavbu po zápise projektu JPÚ zapísal do katastra nehnuteľností.

V skutočnosti v teréne existuje 27 stavieb, ktoré majú byť predmetom evidovania v
katastri nehnuteľnosti.

2.4

Územný plán obcí mikroregiónu Rimava a Rimavica

Obec má spracovaný územný plán obcí mikroregiónu Rimava a Rimavica (ďalej len
„územný plán“). Územný plán bol schválený uznesením č. 68/2010 zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva dňa 13.4.2010.
Návrh VZFU je spracovaný v spolupráci s orgánom územného plánovania, ktorý určil
záväznosť územného plánu.
Územie tvorené hospodárskymi areálmi je v územnom pláne určené ako zastavané plochy
a nádvoria. Územie tvorené záhradami je v územnom pláne obdobne určené ako záhrady. Návrh
VZFU, týmto spĺňa požiadavku zákona, aby budúci účel využitia pozemkov v navrhovanom
obvode projektu JPÚ bol v súlade s platným územným plánom obce.
Požiadavkou orgánu územného plánovania (Obec Hrachovo) je, aby sa majetkovo
usporiadali existujúce a navrhované zariadenia a opatrenia (drobný vodný tok Skálnik, účelová
komunikácia Pp-1) a pozemky vlastníkov sa scelili, tak aby na všetky nové pozemky bol
zabezpečený prístup prostredníctvom účelovej komunikácie vo vlastníctve Obce resp. zriadením
vecného bremena práva prechodu.

2.5

Vlastnícke pomery
Základné štatistické údaje na základe aktuálneho RPS (údaje k 30.4.2018):
Výmera obvodu projektu JPÚ (grafická výmera):
Výmera parciel RPS (písomná výmera):
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12 0042 m2
12 1191 m2

Počet parciel RPS:
Počet parciel C-KN (majetkovoprávne vysporiadané)
Počet parciel E-KN
Priemerná výmera parcely pôvodného stavu

137
17
120
885 m2

Počet parciel RPS pripadajúcich na 1 vlastníka:
Počet vlastníkov pripadajúcich na 1 parcelu RPS:

2,58
2,52

Počet vlastníkov:

53
24
1
1
24
3

známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo je známe

správca majetku štátu, kde je vlastníkom SR
správca majetku obce, kde je vlastníkom obec
známy vlastník, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe

poručiteľ, po ktorom sa neprihlásil žiadny domnelý dedič
V obvode projektu JPÚ:

2.6

- sa nenachádzajú spoločné nehnuteľnosti,
- sa nenachádza žiadna ťarcha,
- je RPS spracovaný po blokoch (1 – Ovocný sad, 2 –
Poľnofarma MOGBI),
- je z 53 vlastníkov 39 s celkovou výmerou do 400 m2,
- sa nachádzajú stavby (kapitola 2.3).

Obmedzujúce faktory

V kapitole sú opísané obmedzenia, ktoré nového vlastníka a užívateľa obmedzujú
v nakladaní s pozemkami.

2.6.1 Technická infraštruktúra
Technická infraštruktúra v obvode projektu JPÚ je tvorená len elektrickým vedením.
V telese miestnej komunikácii t.j. za hranicou obvodu projektu JPÚ sa nachádza miestny rozhlas,
plynovod a vodovod. Zariadenia sú znázornené v mapovej prílohe. Návrh VZFU rešpektuje
technickú infraštruktúru a obmedzenia vyplývajúce z jej existencie.
Elektrické vedenie
Nachádza sa v južnej časti obvodu projektu JPU a to o dĺžke cca 25 m po spínacie a
istiace prvky.
-

nadzemné elektrické vedenia s napätím 22 kV je v správe Stredoslovenskej energetiky,
a.s.

Ochranné pásma vonkajších nadzemných vedení v zmysle § 43 ods. 2 zákona NR SR
č. 251/2012 Z.z. o energetike sú vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo
vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. Táto vzdialenosť je pre
22 kV napätie s vodičmi bez izolácie 10 m.
V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod vedením je o.i.
zakázané zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky; vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou
presahujúcou 3 m (viac § 43 zákona č. 251/2012 Z.z., ods. 4,5).
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Telekomunikačné vedenie
Pevné nadzemné telekomunikačné vedenie sa nachádza v telese miestnej komunikácii t.j.
tesne za hranicou obvodu projektu JPÚ.
Podľa § 67 ods. 1 zákona 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách sa zriaďuje
ochranné pásmo. Ochranné pásmo vedenia je široké 1,5 m od osi jeho trasy a prebieha po celej
dĺžke jeho trasy. Hĺbka a výška ochranného pásma je 2 m v okruhu nadzemného vedenia.
Plynovod
Plynovod sa nachádza v telese miestnej komunikácii t.j. tesne za hranicou obvodu
projektu JPÚ.
Zariadenie je v správe SPP – distribúcia a.s. Jedná sa o plynovod s nižšie uvedeným
tlakom a menovitou svetlosťou.
-

STL D 50, PE 300 kPa: ochranné pásmo – 1 m, bezpečnostné pásmo – 10 m.

Zákon NR SR č. 251/2012 Z. z. o energetike pri jednotlivých typoch stanovuje v §79 ich
ochranné pásma a v §80 bezpečnostné pásma.
Ochranné pásmo sa zriaďuje na ochranu plynárenských zariadení a priamych plynovodov
a ide o priestor v bezprostrednej blízkosti priameho plynovodu alebo plynárenského zariadenia
vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi priameho plynovodu alebo od pôdorysu
technologickej časti plynárenského zariadenia meraný kolmo na os plynovodu alebo na hranu
pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia. V ochrannom pásme sa môžu
vykonávať činnosti len so súhlasom prevádzkovateľa siete.
Bezpečnostné pásmo je určené na zabránenie porúch alebo havárií na plynárenských
zariadeniach alebo na zmiernenie ich dopadov a na ochranu života, zdravia a majetku osôb a
rozumie sa ním priestor vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi plynovodu alebo od
pôdorysu plynárenského zariadenia meraný kolmo na os alebo na pôdorys.
Vodovod
V obvode projektu JPÚ sa nachádza len vodovodná prípojka vo vlastníctve zriaďovateľa.
Verejná vodovodná sieť je na miestnej komunikácii t.j. mimo obvod projektu JPÚ.

2.6.2 Iné obmedzenia
Iné obmedzenia pre vlastníkov resp. užívateľov pozemkov sú:
Ochranné pásma dopravných systémov slúžia na ochranu diaľnic, ciest a miestnych
komunikácií. Pre jednotlivé druhy komunikácií ich určuje vyhláška č. 35/1984 Zb. v § 15
nasledovne:
- 50 m od osi vozovky cesty I. triedy,
- 15 m od osi miestnej komunikácie.
Obmedzenia sú uvedené v §16 vyhlášky č. 35/1984 Zb.
Štátna cesta I. triedy č. 72 a miestna komunikácia bezprostredne hraničia s obvodom
projektu JPÚ.
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Ochranné pásma vodných tokov sa pozdĺž vodných tokov stanovujú pre ochranu vodných
tokov pred znečistením, na protipovodňovú ochranu, bezpečnosť hrádzí a objektov a na potrebu
údržby.
Pri výkone správy vodného toku môže správca vodného toku užívať pobrežné pozemky.
Pobrežný pozemok je pri drobnom vodnom toku v § 49 ods. 2 vodného zákona stanovený na 5 m
od brehovej čiary.
V ochrannom pásme o.i. nie je prípustná orba, výstavba objektov, zmena reliéfu ťažbou,
manipulácia s látkami škodiacim vodám a výstavba súbežných inžinierskych sietí.
Ochrana prírody a krajiny – celé územie spadá do 1. stupňa ochrany prírody podľa zákona
č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
V celom území je potrebné zabezpečiť dodržanie všeobecnej, územnej a druhovej
ochrany prírody a krajiny a ochrany drevín. Podmienky ochrany a povinnosti určené zákonom sa
týkajú najmä vlastníkov a užívateľov príslušných pozemkov. Štátnu správu ochrany prírody
vykonáva Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, prípadne
Obec Hrachovo.
Citlivé a zraniteľné oblasti – boli vyčlenené nariadením vlády SR č. 617/2004 Z.z.. Za citlivé
oblasti sa ustanovujú všetky vodné útvary povrchových vôd, ktoré sa nachádzajú na území SR
alebo týmto územím pretekajú. Za zraniteľné oblasti sa ustanovujú pozemky poľnohospodársky
využívané v k.ú. podľa prílohy č. 1 tohto nariadenia vlády, kde je uvedené aj k.ú. Hrachovo. Na
základe súboru pôdnych, hydrologických a ekologických parametrov patrí k.ú. Hrachovo do
kategórie A t.j. produkčných blokov s najnižším stupňom obmedzenia hospodárenia.
Poľnohospodárske subjekty sú povinné rešpektovať osobitné zásady hospodárenia. Tzv.
“Nitrátová direktíva“ je súborom opatrení smerujúcich k zníženiu možností znečistenia vodných
zdrojov (povrchových aj podzemných) dusičnanmi, ktoré môžu pochádzať z minerálnych hnojív,
a z hospodárskych hnojív a to vtedy, keď sú aplikované v nadmerných dávkach a v nesprávnom
čase, alebo keď sú zle uskladňované. Všeobecné zásady hospodárenia v zraniteľných oblastiach
sú uvedené v Kódexe správnej poľnohospodárskej praxe a konkrétne zásady sú v Programe
poľnohospodárskych činností dané vyhláškou č. 199/2008 Z.z..

3

Verejné zariadenia a opatrenia

Verejné zariadenia a opatrenia (ďalej len „VZO“) možno charakterizovať ako zariadenia
slúžiace širšiemu spektru obyvateľstva než je vlastník pozemkov. Typy VZO menuje zákon NR
SR č. 330/1991 Zb. v § 12 ods. 3 (zariadenia na rekreáciu, športové zariadenia, na dodávku
pitnej vody, čistenie odpadových vôd, skládky tuhého komunálneho odpadu, cestné komunikácie
okrem poľných a lesných ciest, a ďalšie VZO).
Z uvedených sa v obvode projektu JPÚ nachádzajú VZO zariadenia typu ďalšie, medzi
ktoré môžeme zaradiť:
-

VZO vodohospodárskeho charakteru – drobný vodný tok v správe SVP š.p..

VZO sú existujúce a na nové nevznikla požiadavka ich budovania ani prevzatia
z územného plánu obcí mikroregiónu Rimava a Rimavica resp. z iných dokumentácií. Prehľad
VZO je uvedený v kapitole 5.1 Bilancie plôch verejných zariadení a opatrení a sú znázornené v
mapovej prílohe.
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Navrhovaný vlastník je uvedený v bilanciách plôch, pričom navrhnutému vlastníctvu sa
bude podrobne venovať etapa ZUNP. Za stav zariadení zodpovedá navrhovaný vlastník, ktorý je
správcom zariadenia aj v súčasnosti.

3.1

Verejné zariadenia a opatrenia vodohospodárskeho charakteru

VZO-1 (VOD, TOK) – drobný vodný tok Skálnik (ČHP 4-31-03, č. toku 246)
Drobný vodný tok je pravostranným prítokom Rimavy. Riešené územie spadá
do hlavného povodia Dunaja (4), čiastkového povodia Slanej (4-31) a základného povodia
Rimava a časť povodia Slanej od sútoku s Rimavou po štátnu hranicu s Maďarskom (4-31-03).
V obvode projektu JPÚ sa nachádza jeho stredná časť o dĺžke cca 300 m. V
najzápadnejšej časti lokality záhrad má prirodzený charakter s brehovým porastom (nepatrný
úsek). V celom priebehu hospodárskeho strediska tečie pod zemským povrchom potrubím o
priemere 1 m. Podzemný, zatrúbnený priebeh bol zameraný začiatočným vybetónovaným
vpustom, otvoreného vybetónovaného objektu v strednej časti a dvomi šachtami. Vyústenie
zatrúbneného úseku je do kanála pri miestnej komunikácii. Vyústenie je toho času zanesené a
dochádza k pravidelnému zaplavovaniu časti hospodárskeho dvora.
Z dôvodu povodní ako následku prívalových dažďov v r. 2013, Správa povodia Slanej
v Rimavskej Sobote pristúpila k návrhu protipovodňovej ochrany obce a v septembri 2014
vypracovala investičný zámer „Protipovodňové opatrenia na potoku Čelo a Hrachovský
v intraviláne obce Hrachovo“ (Čelo je zaužívaný alternatívny názov vodného toku Skálnik). Na
podklade tohto zámeru spracoval SVP, š.p., OZ Banská Bystrica štúdiu úpravy odtokových
pomerov. V štúdii sa sústredilo na návrh protipovodňovej ochrany obce so zreteľom na príčinu
povodní a skúmala sa možnosť výstavby poldrov na oboch dotknutých vodných tokoch mimo
intravilánu obce. Dôraz sa kládol na zhodnotenie realizovateľnosti navrhovaných stavieb. Aj na
podklade hydrotechnických výpočtov sa na vodnom toku Skálnik v r. km 1,000 navrhlo
prehradenie údolia a výstavba poldra na zachytenie časti prietokovej vlny pri prietoku Q100ročný.
Navrhované riešenie bude nefunkčné, pokiaľ bude naďalej zanedbávaná údržba zatrúbneného
úseku, najmä výtoku z potrubia v areáli hospodárskeho dvora. Umiestnenie hrádze navrhovaného
poldra na vodnom toku Skálnik je na parcele C-KN č. 510/47 t.j. mimo obvod projektu JPÚ.
V rámci JPÚ sa majetkovoprávne usporiada vodný tok
- v časti pod zemským povrchom vytvorením parcely cca 1,5 m od osi potrubia,
pozn.: Podzemný priebeh sa nedá overiť a parcela je vytvorená zameranými viditeľnými
prvkami (vpusty, šachty) a predpokladá sa, že priebeh medzi týmito prvkami je priamy,
- pri prirodzenom koryte vytvorením dvoch parciel medzi brehovými čiarami ako aj
pobrežné pozemky v šírke cca 1 m od brehovej čiary.
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4

Spoločné zariadenia a opatrenia

Spoločné zariadenia a opatrenia (ďalej len „SZO“) slúžia v prvom rade vlastníkom
a užívateľom pozemkov. Typy SZO menuje zákon v §12 ods.4 (cestné komunikácie slúžiace na
sprístupnenie pozemkov, protierózne opatrenia slúžiace na ochranu pôd pred eróziou, opatrenia
na ochranu životného prostredia, vodohospodárske opatrenia, a ďalšie SZO).
Pri návrhu sa vždy vychádza zo súčasného stavu, kde sa posúdia parametre, význam
jednotlivých zariadení a opatrení. Po prerokovaní s obcou a predstavenstvom združenia
účastníkov vznikla požiadavka na budovanie komunikačného opatrenia.
Navrhovaný vlastník je uvedený v bilanciách plôch, pričom navrhnutému vlastníctvu sa
bude podrobne venovať etapa ZUNP. Vlastníctvo nadobudne obec za náhradu, pričom za
náhradu sa považuje vecné plnenie vo forme správy a údržby (§ 11 ods. 19 zákona).

4.1

Komunikačné zariadenia a opatrenia

Obvod projektu JPÚ je sprístupnený prostredníctvom existujúcej dopravnej siete mimo
obvod projektu JPÚ a to:
- štátnou cestou I. triedy - sprístupňuje časť hospodárskeho dvoru Poľnofarma MOGBI,
- miestnou komunikáciou - sprístupňuje časť hospodárskeho dvoru Poľnofarma MOGBI,
prevádzku KOVOS, s.r.o. a pozemky v lokalite Ovocný sad,
- účelovými komunikáciami vytvorených v rámci projektu pozemkových úprav (p.č. 510/144,
510/146) je sprístupnený hospodársky dvor z južnej a západnej strany.
Vzhľadom na charakter obvodu projektu JPÚ a vlastnícku štruktúru bude prístup na nové
pozemky zabezpečený prostredníctvom:
Pp-1 - prístupová poľná cesta začína na miestnej komunikácii, prebieha popri terénnej hrane
oddeľujúcej záhrady od prevádzky KOVOS, s.r.o. Na konci prevádzky sa stáča k oploteniu
záhrady a pokračuje po svahu západne až po hranicu obvodu projektu JPÚ. Cesta svojou polohou
sprístupní všetky nové parcely o druhu pozemku záhrady v lokalite Ovocný sad a zároveň
zoptimalizuje tvar nových pozemkov (pomer dĺžka, šírka). Poľná cesty je navrhnutá ako štrková
o parametroch P 4,0/30.
Vecné bremeno práva prechodu - zriadi sa v prípadoch, kde nie je možné zabezpečiť prístup z
existujúcej a navrhovanej cestnej siete. V tomto prípade sa uplatní ustanovenie § 127
Občianskeho zákonníka, kde podľa ods. 3 vlastníci susediacich pozemkov sú povinní umožniť
na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere vstup na svoje pozemky, prípadne na stavby na nich
stojace, pokiaľ to nevyhnutne vyžaduje údržba a obhospodarovanie susediacich pozemkov a
stavieb. Ak tým vznikne škoda na pozemku alebo na stavbe, je ten, kto škodu spôsobil, povinný
ju nahradiť; tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť.
Presné znenie ťarchy sa určí v rámci etapy Rozdeľovacieho plánu vo forme
umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu.

12

5

Bilancie plôch

Úlohou bilancií plôch je v etape VZFU určiť výmeru potrebnú pre VZO ako aj SZO. Po
zosumarizovaní potrieb výmery, na základe aktualizovaného RPS zostaviť prehľad vlastníctva
správcov majetku štátu a obce. Z uvedených údajov sa určí krytie výmery jednotlivých zariadení
a opatrení a vypočíta potreba príspevku vlastníkov pre SZO.

5.1

Bilancie plôch verejných zariadení a opatrení

Jednotlivé VZO sú popísané v kapitole 3 Verejné zariadenia a opatrenia.
Vodohospodárske zariadenia a opatrenia
Názov
VZO-1 (VOD, TOK)

Poznámka

Navrhovaný vlastník

drobný vodný tok Skálnik
(ČHP 4-31-03, č. toku 246)

SR - SVP š.p.

Výmera
m2
791

Spolu

5.2

791

Bilancie plôch spoločných zariadení a opatrení

Jednotlivé SZO sú popísané v kapitole 4 Spoločné zariadenia a opatrenia.
SZO komunikačného charakteru

Názov
Pp-1

Poznámka

Navrhovaný vlastník

prístupová poľná cesta

Výmera
(m2)

Obec Hrachovo

1536

Spolu

5.3

1536

Vlastníctvo v správe majetku štátu a obce

Súčasná vlastnícka štruktúra správcov majetku štátu a obce je zrejmá z tabuľky. Údaje sú
z registra pôvodného stavu aktuálneho k 30.4.2018.
Kód krytia
1
2

Vlastník alebo správca
Pozemky štátu v správe SPF
Pozemky obce (neknihované pozemky)

Spolu

Výmera (m2 )
791
1536
2327

Neknihované pozemky registrom obnovenej evidencie pozemkov v intraviláne obce
prešli do majetku obce.
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5.4

Krytie verejných a spoločných zariadení a opatrení

Krytie všetkých VZO a SZO bude predmetom osobného prerokovania s dotknutými
vlastníkmi a správcami v rámci etapy ZUNP. V tabuľke krytia je uvedený návrh vlastníctva
rešpektujúci
§ 12 ods. 8 zákona: “Pozemky určené na verejné zariadenia a opatrenia poskytuje ten,
komu prejdú do vlastníctva alebo správy nové pozemky určené na verejné zariadenia
a opatrenia.“
§ 11 ods. 7 zákona: “Ak je potrebné pre spoločné zariadenia a opatrenia vyčleniť
nevyhnutnú výmeru poľnohospodárskej pôdy, lesných pozemkov alebo inej pôdy, použijú sa
najprv pozemky vo vlastníctve štátu a potom pozemky obce.“
Tabuľka krytia výmery SZO a VZO

Zariadenie,
opatrenie

Potrebná
výmera (m2)

Kód krytia
(m2)

Príspevok
vlastníkov
(m2)

Spolu

1

2

791
0

0
1536

0
0

791
1536

2327 791
Percentuálny príspevok vlastníkov na SZO

1536

0

2327

VZO - 1
Pp-1
VZO a SZO spolu

791
1536

0,00%

Po poskytnutí pozemkov správcov majetku štátu a obce na krytie jednotlivých zariadení
a opatrení je ich nárok na nové pozemky vyčerpaný.
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