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Číslo: OU-RS-PLO-2018/002337-86

Verejná vyhláška

Rozhodnutie
Okresný úrad Rimavská Sobota, pozemkový a lesný odbor (ďalej len OU –RS-PLO )
ako správny orgán príslušný podľa ustanovenia § 5 zákona 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 č.330/1991
Zb..“) v znení zákona č. 180/2013 Z.z o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, podľa ustanovenia § 10 ods. 6 zákona č. 330/1991 Zb., v súlade
s ustanovením § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
( ďalej len „správny poriadok“) rozhodol
t a k t o:
OÚ-RS-PLO podľa ustanovenia § 10 ods. 6 zákona č. 330/1991 Zb. všeobecné zásady
funkčného usporiadania územia (ďalej len „VZFUÚ“) v obvode jednoduchých pozemkových
úprav v časti katastrálneho územia Jelšava - lokalita „Za Horou“, ktoré sú k nahliadnutiu na OÚRS-PLO, a kde zhotoviteľom VZFUÚ je spoločnosť Siman a Jorčík spol. s r.o., Židlovo 3, 977
01 Brezno (ďalej len „zhotoviteľ“)

schvaľuje
Odôvodnenie :
Na základe návrhu spoločnosti PM, s r.o, Beňadická 3008/19, 851 06 Bratislava Petržalka zo dňa 20.6.2017 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, t. j. z dôvodu potreby
usporiadania pozemkov a vlastníctva pozemkov v navrhovanom obvode JPÚ vzhľadom na
skutočnosť, že došlo k podstatným zmenám vo vlastníckych a užívacích pomeroch
v navrhovanom obvode JPÚ. 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).
V rámci prípravného konania OU RS PLO vyzval dotknuté organizácie a dotknuté štátne
orgány, aby sa vyjadrili k návrhu na začatie konania a aby uplatnili svoje námietky,
pripomienky, stanoviská a návrhy na riešenie vlastníckych a užívacích pomerov v obvode
jednoduchých pozemkových úprav, pričom nariadenie prípravného konania sa zverejnilo
verejnou vyhláškou po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Jelšava a na úradnej tabuli
správneho orgánu.
Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor dospel k záveru, že pri jednoduchých
pozemkových úpravách existujú dôvody, naliehavosť a hospodárska účelnosť ich vykonania.
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OU-RS –PLO ukončil prípravné konanie dňa 23.8.2017 vypracovaním Elaborátu prípravného
konania č. OÚ-RS-PLO-2017/010440-25
Po vykonaní prípravného konania OU-RS-PLO rozhodnutím č. OU-RS-PLO2017/010440-29 zo dňa 11.9.2017 jednoduché pozemkové úpravy v časti katastrálneho územia
Jelšava- lokalita „Za Horou“ povolil.
Hranica obvodu projektu jednoduchých pozemkových úprav k .ú. Jelšava- lokalita
„Za Horou“ je zakreslená v katastrálnej mape. Výmera obvodu projektu je 55,98 ha.
Po potvrdení rozhodnutia o povolení pozemkových úprav OÚ-RS-PLO začal práce na
úvodných podkladoch. Cieľom vypracovania úvodných podkladov bolo zostavenie registra
pôvodného stavu (ďalej len RPS) a vypracovanie všeobecných zásad funkčného usporiadania
(ďalej len VZFUÚ) v obvode projektu JPÚ Jelšava .
Po spracovaní RPS bol tento v súlade s ustanovením § 10 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb.
zverejnený na úradnej tabuli Mesta Jelšava a na úradnej tabuli OU RS PLO a následne bol
doručený združeniu účastníkov JPÚ Jelšava – lokalita „Za Horou“ a zároveň boli známym
vlastníkom so známym pobytom zaslané výpisy z RPS. V zmysel ust. § 10 ods. 2 zákona č.
330/1991 Zb. proti údajom v RPS, vo výpise z RPS mohli podať účastníci námietky do 30 dní.
V zmysle poučenia uvedeného vo výpise z RPS zaslanému známym účastníkom so známym
pobytom, do RPS bolo možné účastníkmi konania nahliadnuť na Mestskom úrade v Jelšave a na
OÚ RS PLO .
Proti spracovaniu RPS nebola podaná žiadna námietky zo strany vlastníkov. Vzhľadom
na to, že RPS bol spracovaný v súlade so zákonom č. 330/1991 Zb. a príslušnými právnymi
predpismi, OÚ RS PLO tento schválil pod č. OU RS PLO -2018/002337-66 zo dňa 17.5.2018.
Po schválení RPS zhotoviteľ projektu JPU Jelšava – lokalita „Za Horou“ zostavil návrh
VZFUÚ pri spracovaní VZFUÚ boli zhotoviteľom využité tieto podklady :
- výsledky účelového mapovania polohopisu v obvode projektu JPÚ Jelšava,
- výsledky účelového mapovania výškopisu v obvode projektu JPÚ Jelšava,
- dokumentácie číselného určenia hranice obvode projektu JPÚ Jelšava,
- ortofotomapa katastrálneho územia,
- mapa hodnoty pozemkov pre účely JPÚ Jelšava, výsledky aktualizácie máp BPEJ,
- údaje RPS,
- platný územný plán mesta Jelšava v znení zmien a doplnkov,
- iné odborné podklady o území.
Návrh VZFUÚ bol prerokovaný dňa 31.5.2018 s predstavenstvom Združenia účastníkov
pozemkových úprav.
V súlade s ust. § 10 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. OU RS PLO Verejnou vyhláškou
č. OU-RS-PLO -2018/002337-70 zo dňa 31.5.2018 zverejnil návrh VZFUÚ a doručil ho
združeniu účastníkov, zároveň vyzval účastníkov konania a dotknuté organizácie, aby sa
k návrhu VZFUÚ vyjadrili v lehote do 30 dní od jeho zverejnenia alebo doručenia.
V súlade s ust. § 10 ods. 5 zákona č. 330/1991 Zb. OU –RS- PLO písomným podaním
č. OU-RS-PLO 2018/002337-69 zo dňa 31.5.2018 zaslal dotknutým orgánom štátnej správy,
dotknutým inštitúciám a organizáciám oznámenie o tom, že sa prerokúvajú VZFUÚ v obvode
pozemkových úprav spolu s návrhom VZFUÚ priloženom v prílohe.
Doručené vyjadrenia, stanoviská, námietky OU-RS-PLO v súlade s ust. § 10 ods. 6
zákona č. 330/1991 Zb. prerokoval s predstavenstvom v JPÚ Jelšava a to na pracovnom stretnutí
dňa 19.7.2018, ktoré sa uskutočnilo na OU-RS-PLO. Prerokovanie bolo zvolané písomnou
pozvánkou č. OU-RS-PLO -2018/002337/77 zo dňa 25.6.2018.
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Na OU-RS-PLO boli doručené dve pripomienky k zverejnenému návrhu VZFUÚ zo
strany:
1. OU-RS-PLO – odbor ochrany poľnohospodárskej pôdy upozornil na nesúlad textu technickej
správy VZFUÚ týkajúci sa ochrany pôdy so súčasnou platnou legislatívou (zákon NR SR
č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov a
nariadenie vlády SR č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber
poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov).
2. Distribúcia SPP, Mlynské nivy 44/b, Bratislava požadovala do textovej časti VZFUÚ doplniť
niektoré regulatívy vyplývajúce z § 79 a 80 zákona NR SR č. 251/2012 Z. z. o energetike
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Správny orgán pripomienky prerokoval so zhotoviteľom projektu. Zhotoviteľ projektu
vznesené požiadavky akceptoval a zapracoval do textovej časti VZFUÚ.
Okresný úrad Revúca odbor starostlivosti o životné prostredie upozornil na chránené
územia, územia európskeho významu Alúvium Muráňa( SKUEV2285), Alúvium Muráňa
(SKUEV0285). S VZFUÚ súhlasí, ale zároveň upozorňuje na dodržiavanie podmienok § 30, §
49, § 50 zákona o vodách. Zhotoviteľ zákonné požiadavky doplnil do textovej časti VZFUÚ.
Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií nemal
žiadne pripomienky k predloženému návrhu VZFUÚ.
Slovenský pozemkový fond, reg. odbor, Rožňava, Východoslovenská vodárenská
spoločnosť a.s. Rožňava, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, správa národného parku
Muránska Planina Revúca, Slovenský vodohospodársky podnik ,š.p. Banská Bystrica,
Hydromeliorácie š.p. Bratislava, nemali žiadne námietky a súhlasili bez pripomienok s návrhom
VZFUÚ.
Banskobystrická regionálna správa ciest žiadala, aby pozemky pod regionálnou cestou
II/526 v dĺžke približne 108 m , plošný záber 405 m2 boli delimitované na vlastníka
Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica. Požiadavka
bude vyriešená v projekte JPÚ.
V zmysle ust. § 10 ods. 5 zákona č. 330/1991 Zb. Ak sa dotknutý orgán v tejto lehote
nevyjadrí, predpokladá sa, že nemá námietky k návrhu všeobecných zásad funkčného
usporiadania územia v obvode pozemkových úprav
Vzhľadom na to, že v zákonnej lehote v zmysle ust. § 10 zákona č. 330/1991 Zb., neboli
na OU-RS-PLO doručené žiadne ďalšie pripomienky, vyjadrenia, stanoviská či námietky,
vzhľadom k tomu, že všetky tie, ktoré boli doručené na OU-RS-PLO sa prerokovali
s predstavenstvom JPÚ Jelšava a vzhľadom na to, že VZFUÚ JPÚ Jelšava sú spracované
v súlade so zákonom č. 330/1991 Zb. a príslušnými právnymi predpismi OÚ-RS-PLO rozhodol
tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia a VZFUÚ schválil. Zostavením
a schválením RPS a vypracovaním a schválením VZFUÚ v obvode JPÚ Jelšava - lokalita
„Za Horou“ sú vytvorené úvodné podklady projektu JPÚ Jelšava.
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Poučenie : Proti tomuto rozhodnutou je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na
Okresný úrad Rimavská Sobota, pozemkový a lesný odbor, pracovisko Revúca. Odvolacím
orgánom je Okresný úrad Banská Bystrica, odbor opravných prostriedkov, referát
pôdohospodárstva, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica. Toto rozhodnutie je
preskúmateľné súdom.
V zmysle ustanovenia § 10 ods. 6 zákona č. 330/1991 Zb. toto rozhodnutie sa doručuje verejnou
vyhláškou podľa ustanovenia § 26 ods. 2 Správneho poriadku tak, že sa vyvesí na úradnej tabuli
OU –RS –PLO po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Súčasne sa toto
rozhodnutie zverejní na úradnej tabuli mesta Jelšava.

Ing. Ondrej Poprocký
vedúci odboru

Doručuje sa:
Verejnou vyhláškou na úradnej tabuli mesta Jelšava, Nám republiky 499, 049 16 Jelšava
Verejnou vyhláškou na úradnej tabuli OÚ-RS-PLO, Komenského 40, 050 01 Revúca

Na vedomie:
1. Mestský úrad Jelšava, Nám. Republiky 499, 049 16 Jelšava
2. Slovenský pozemkový fond, Šafárikova 36, 048 01 Rožňava
3. Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 40,
050 01 Revúca
4. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., odštepný závod Banská Bystrica, Partizánska
cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
5. SPP distribúcia, a. s, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
6. Siman Jorčík spol. s r.o., Židlovo 3, 977 01 Brezno

Vyvesené dňa ......................................................
Zvesené dňa ........................................................
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