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Vec
Oznámenie o začatí konania o zmene poľnohospodárskeho druhu pozemku na zastavanú plochu
a nádvorie - verejná vyhláška
_____________________________________________________________________________
Okresný úrad Rimavská Sobota, pozemkový a lesný odbor (ďalej len ako OU-RS-PLO)
ako príslušný správny orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy podľa ustanovenia § 23 písm.
b) zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č.
245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o z n a m u j e začatie správneho
konania podľa ustanovenia zákona § 18 ods. 3 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov na základe žiadosti, ktorú doručil 18.07.2018
Roman Siman, Muránska Zdychava 99, 050 01 Revúca o vydanie stanoviska na zmenu druhu
pozemku, v teréne už vykonanú, na pozemku
v k. ú. Muránska Zdychava na základe
geometrického plánu č. 50975765-54/2018, úradne overeného OÚ Revúca, katastrálny odbor
pod č.120/2018 zo dňa 29.06.2018.
Z predloženého geometrického plánu vyplýva, že zmenou je dotknutá časť parcely v k. ú.
Muránska Zdychava, p. č. CKN 503/5, druh pozemku vedený v katastri nehnuteľností ako
trvalý trávnatý porast o výmere 14 m2.
Podľa výpisu z LV č. 489 zo dňa 18.07.2018 parcela v k. ú. Muránska Zdychava p.č. CKN
503/5, celkom o výmere 8386 m2 je vo vlastníctve:
1. Kubej Pavel - spoluvlastnícky podiel 1/3
2. Roman Siman, Muránska Zdychava 99, 050 01 Revúca- spoluvlastnícky podiel 2/3
Podľa ust. § 3 ods. 1 zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy vyplýva „Každý vlastník poľnohospodárskej pôdy (ďalej len vlastník) alebo nájomca a správca
poľnohospodárskej pôdy (ďalej len užívateľ) je povinný podľa ods. d) - usporiadať a zosúladiť
poľnohospodársky druh pozemku s jeho evidenciou v katastri.
Podľa ods. 2 na účel v odseku 1 písm. d) je vlastník, prípadne užívateľ povinný požiadať orgán
štátnej správy ochrany poľnohospodárskej pôdy o zmenu druhu pozemku podľa § 11 alebo 19
alebo o vyznačenie zmeny druhu pozemku v katastri, ak takáto zmena nevyžaduje rozhodnutie
orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy podľa tohto zákona“.
Z ust. § 29 ods. 4 zákona - „Vlastníci nehnuteľností, objektov a zariadení, ktoré boli k 1.
máju 2004 vybudované na poľnohospodárskej pôde bez rozhodnutia o odňatí alebo príslušného
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povolenia, sú povinní od 1 mája 2004 usporiadať druh pozemku v katastri podľa § 11 a 19 do 1.
januára 2015“.
V zmysle § 33 ods. 1 a ods. 2 správneho zákona (správny poriadok), správny orgán je
povinný dať účastníkom konania dať možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť
k jeho podkladu, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Do podkladov rozhodnutia je možné
nahliadnuť na tunajšom úrade Okresnom úrade, pozemkový a lesný odbor, pracovisko Revúca,
Komenského 40, miestnosť č. dverí 309. Kontaktná osoba je vlasta.czakoova@ minv.sk.
Prípadne pripomienky a námietky je možné uplatniť najneskôr v termíne do 15 dní odo dňa
doručenia tohto oznámenia. V prípade, že v stanovenej lehote sa ku konaniu o zmene druhu
pozemku nevyjadríte, správny orgán ma za to, že nemáte námietky a následne Vám bude
rozhodnutie v tejto veci oznámené.
Tunajší úrad upovedomuje, stanovisko v zmysle § 17 ods. 3 zákona č.220/2004 Z.z., je
podkladom na vyznačenie zmeny zmenu druhu pozemku v katastri nehnuteľnosti na ostatnú
plochu, vlastnícke práva k pozemku ostávajú nedotknuté. Vlastníkom pozemku budú doterajší
vlastníci.
V zmysle § 34 ods. 3 zákona č. 330/1991 Zb.( ďalej len zákon o pozemkových úpravách)
spravuje Slovenský pozemkový fond ( SPF) poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu
ustanovené osobitným predpisom a podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu
ustanovené osobitným predpisom. Zároveň nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy
okrem pozemkov, ktoré sú lesnými pozemkami, ako aj s podielmi spoločnej nehnuteľnosti,
ktorých vlastník nie je známy. Zastupuje ich v konaní pred orgánmi štátnej a verejnej správy.
Oznámenie sa doručuje
1. Roman Siman, Muránska Zdychava 99, 050 01 Revúca
2. SPF- Bratislava, Búdková 36, 817 15 Bratislava
3. Obec Muránska Zdychava 83, 050 01 Revúca ( dvojmo, z toho 1x na vyvesenie)

Ing. Ondrej Poprocký
vedúci odboru
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Verejná vyhláška
Toto oznámenie sa v zmysle § 26 ods. 2 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) doručí ako verejná vyhláška a to tak, že sa vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli
správneho orgánu Okresného úradu Revúca a na internetovom portáli Ministerstva vnútra SR
na adrese http://www.minv.sk/? Okresného úradu Rimavská Sobota, pozemkový a lesný odbor.
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Toto oznámenie sa vyvesí aj na dočasnej úradnej
tabuli obce Muránska Zdychava. Po zvesení žiadame obec vrátiť potvrdenú kópiu správnemu
orgánu.
Vyvesené od: .......................................

do: .......................................

Potvrdené dňa: .......................................

pečiatka, podpis: .......................................
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