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V Revúcej dňa : 5.9.2018

Číslo: OU-RS-PLO-2018/002337- 95

Protokol
O VYHODNOTENÍ SÚHLASOV S NÁVRHOM ZÁSAD PRE UMIESTNENIE NOVÝCH
POZEMKOV PROJEKTU JEDNODUCHÝCH POZEMKOVÝCH ÚPRAV
VYKONAVANYCH V KAT.UZEMI JELŠAVA - LOKALITA ZA HOROU
Návrh zásad pre umiestnenie nových pozemkov (ďalej len „zásady) pre projekt
jednoduchých pozemkových úprav vykonávaných v časti katastrálneho územia Jelšava – lokalita
Za Horou (ďalej len JPÚ Jelšava ) bol vypracovaný v rámci konania o pozemkových úpravách
podľa zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Okresným
úradom Rimavská Sobota ,pozemkovým a lesným odborom (ďalej len OU RS PLO)
v súčinnosti so zhotoviteľom projektu JPÚ Jelšava spoločnosťou Siman Jorčík spol. s r.o.,
Židlovo 3, 977 01 Brezno (ďalej len zhotoviteľ)

POSTUP VYPRACOVANIA NÁVRHU ZÁSAD:






oboznámenie členov predstavenstva združenia účastníkov pozemkových úprav s návrhom
zásad sa konalo 19.7.2018
prerokovanie návrhov a požiadaviek vlastníkov na určenie nových pozemkov podľa
ustanovenia § 11 ods. 18 zákona č. 330/1991 Zb. sa uskutočnilo dňa 16.8.2018 v zasadačke
Okresného úradu Revúca
z celkového počtu 17 známych vlastníkov, ktorí boli pozvaní na prerokovanie ich návrhov
a požiadaviek na určenie nových pozemkov sa zúčastnilo 5.
vyhodnotenie odpovedí zo zápisov a prerokovanie návrhov a požiadaviek vlastníkov na
určenie nových pozemkov ( odovzdaných 2 zápisy )
vypracovaný návrh zásad –stanovenie všeobecných princípov a postupov pri umiestňovaní
nových pozemkov bez definovania konkrétneho riešenia

POSTUP ZVEREJNENIA A DORUČENIA NÁVRHU ZÁSAD ÚČASTNÍKOM PÚ:


návrh zásad bol v zmysle § 11 ods. 23 zákona č. 330/1991 Zb. bol zverejnený verejnou
vyhláškou č. OU RS OLO -2018/002337/88 zo dňa 23.7.2018 na úradných tabuliach OU RS
PLO, a v Meste Jelšava na dobu 15 dní s možnosťou podania námietky do 15 dní odo dňa
doručenia



zároveň bol text návrhu zásad spoločne so sprievodným listom s poučením a priloženou
návratkou k vyjadreniu súhlasu/nesúhlasu v zmysle § 11 ods. 23 zákona doručený
účastníkom konania so známym pobytom do vlastných rúk
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ZÁKLADNÉ VSTUPNÉ ÚDAJE:



Výmera pozemkov v obvode PPÚ: 55,98 ha.
Počet známych vlastníkov, ktorým bol text návrhu zásad zaslaný: 17 - vlastnia 40,05 ha
v obvode JPÚ.
 Počet známych vlastníkov, ktorí text návrhu zásad prevzali: 17 – vlastnia 40,05 ha v obvode
JPÚ.
 Počet vlastníkov, ktorí text návrhu zásad neprevzali v lehote: 0 - vlastnia 0 ha v obvode
JPÚ.
 Počet vlastníkov zastupovaných SPF: 30 - vlastnia 15,93 ha v obvode JPÚ.


Výmera potrebná na odsúhlasenie zásad (§ 11 ods. 23 zákona)
- 2/3 z 55,98 ha = 37,32 ha

VYHODNOTENIE SÚHLASOV/NESÚHLASOV S NÁVRHOM ZÁSAD:

ZNÁMI VLASTNÍCI
SÚHLAS /
NEVYJADRILI SA /
NEPODALI NÁMIETKU
(prevzali text zásad)
NESÚHLAS (prevzali text
zásad)
NEPREVZALI TEXT
ZÁSAD (zomrelí, adresát
neznámy)
SÚHLAS (VLASTNÍCI
ZASTUPOVANÍ SPF)

17

Výmera, ktorú
vlastnia
v obvode JPÚ
(ha)
40,0500

15

38,8731

69,44 %

2

1,1769

2,10 %

0

0,0000

0,00 %

30

15,9302

28,46 %

SPOLU - SÚHLAS

45

54,8033

97,90 %

S návrhom zásad vyjadrilo

Počet
vlastníkov

Podiel (%) z výmery
obvodu JPÚ
(55,98 ha)
71,54 %

ZÁVER:
Zásady na umiestnenie nových pozemkov sú platné, ak s nimi súhlasia účastníci, ktorí
vlastnia najmenej dve tretiny výmery pozemkov (t.j. 66,66 %), na ktorých sú povolené alebo
nariadené pozemkové úpravy. Za súhlas sa považuje aj to, ak vlastník nepodá námietku alebo
námietka je neopodstatnená.
Na základe uvedených skutočností Okresný úrad v Rimavskej Sobote, ako správny
orgán podľa § 5 ods. 4 zákona v konaní o JPÚ v katastrálnom území Jelšava konštatuje, že
návrh zásad pre umiestnenie nových pozemkov pre projekt JPÚ v katastrálnom území
Jelšava bol odsúhlasený účastníkmi pozemkových úprav, ktorí vlastnia 54,80 ha výmery
pozemkov v obvode PPÚ, čo predstavuje 97,90 % výmery pozemkov, na ktorých boli
povolené JPÚ Jelšava, t. j. z výmery obvodu JPÚ – 55,98 ha, preto v zmysle § 11 ods. 23
zákona zásady pre umiestnenie nových pozemkov pre projekt pozemkových úprav
v katastrálnom území Jelšava sú platné.
2

Okresný úrad Rimavská Sobota, pozemkový a lesný odbor ručí za správnosť údajov
uvedených v tomto protokole.

Ing. Ondrej Poprocký
vedúci odboru

Doručuje sa: Združeniu účastníkov JPÚ Jelšava
Siman Jorčík spol. s r.o., Židlovo 3, 97701 Brezno
Mestský úrad Jelšava

Vyvesené dňa .............................

Dátum, podpis, pečiatka

Zvesené dňa ...............................

Dátum, podpis, pečiatka
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