pozemkový a lesný odbor, pracovisko Revúca
Komenského ul. 1237/40, 050 01 Revúca
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Číslo spisu: OU-RS-PLO-2018/011225-006

Revúca 24.09.2018

ROZHODNUTIE
Okresný úrad Rimavská Sobota, pozemkový a lesný odbor,(ďalej len ako OU-RS-PLO)
ako príslušný správny orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy v súlade s § 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 (ďalej len „zákon“) v súlade s § 46 zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti ktorú doručila
Jolana Palicová, Leváre 54, 982 62 Gemerská Ves, rozhodol o zmene druhu pozemku
takto:
podľa § 11 ods. 1 písm. a) 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 (ďalej len „zákon“)
mení druh poľnohospodárskeho pozemku
v kat. území Strelnice nasledovne:
Pôvodná parcela
p.č. CKN
675/3

Druh pozemku
( pôvodný )
Trvalý trávnatý
porast

Nový druh pozemku
( podľa GP )
Zastavaná plocha
a nádvorie

Výmera
(v m2 )
206

Parcelné číslo
( podľa GP )
675/4

Rozsah a hranice zmeny druhu pozemku sú stanovené geometrickým plánom č.
40212785-24/2014, ktorý vyhotovil Geo-Team, Norbert Bodor, Dolné Záhorany 106,
autorizačne overený Ing. Tiborom Anderkóm zo dňa 21.7.2014, úradne overený Okresným
úradom v Revúcej, katastrálny odbor pod č. 119/14 zo dňa 04.08.2014.
Podľa GP sa z pôvodného p. č. CKN 675/3 pričleňuje časť o výmere 206 m2 do
navrhovanej parcely p. č. KN 675/4.
Odôvodnenie
Navrhovateľka žiadosti, Jolana Palicová, Leváre 54, 982 62 Gemerská Ves, požiadala
o zmenu druhu poľnohospodárskeho druhu pozemku v k. ú. Strelnice, obec Leváre v zmysle
vyhotoveného geometrického plánu vyhotoveného na evidenčné zameranie stavby z dôvodu
usporiadania druhu pozemku pod jestvujúcou stavbou rodinného domu postavenej v tridsiatych
rokoch minulého storočia na pozemku p. č. CKN 675/3.
Navrhovateľka k žiadosti predložila:

1.

2.
3.
4.
5.
6.

údaje o pozemku podľa katastra nehnuteľností: výpisy z listu vlastníctva č. 251, 223, 237
na parcely reg. „E“ zo dňa 13.06.2018, geometrický plán vyhotovený na evidenčné
zameranie stavby( stavba na cudzom pozemku),
informatívnu grafickú identifikáciu p. č. CKN 675/3 a 676/1 na p. č. EKN 676/3, 676/2,
676/1, 677/1, vydané OÚ Revúca, katastrálny odbor zo dňa 13.06.2018,
potvrdenie Pozemkového spoločenstva Urbéri- Leváre zo dňa 25.6.2018 a Zek- Leváre zo
dňa 20.6.2018,
oznámenie o začatí konania vydané pod č. OU-RS-PLO-2018/011225-004 zo dňa
03.07.2018,
údaj o pobyte z MV SR, odbor registrov, matrík a hlásenia pobytu, Banská Bystrica pod č.
SVS-ORMP2-2018/4-8030 zo dňa 6.8.2018
kópiu vrátenie právnej listiny z OÚ Revúca, katastrálny odbor za účelom doplnenia
žiadosti zo dňa 29.05.2015, súčasťou ktorej je i rozhodnutie o súpisnom čísle vydané obcou
Leváre č. 02/2014 zo dňa 27.11.2014.

Podľa § 11 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy , „ orgán
ochrany poľnohospodárskej pôdy z vlastného podnetu alebo na základe žiadosti vlastníka,
užívateľa alebo inej osoby rozhodne o zmene druhu pozemku, ak pred 25. júnom 1992 vplyvom
ľudskej činnosti zmenil svoj charakter a nezodpovedá poľnohospodárskej pôde“. Z vyjadrenia
navrhovateľky žiadosti Jolany Palicovej, obyvateľky s trvalým pobytom Leváre č. 54, ale aj ako
užívateľky rodinného domu s č.s. 54 sú zrejmé skutočnosti, že navrhovateľka dlhoročne užíva
pozemky zastavané stavbou rodinného domu a dvor. Prakticky navrhovateľka žiadosti je
nevesta po Júlii Palicovej, ktorá bola dcéra por. Štefan Tótha, ktorý býval v rodinnom dome s
č.s. 54 vybudovaný v roku 1930.
Z § 3 ods. 1 zákona o ochrane
vyplýva, „každý vlastník, nájomca a správca
poľnohospodárskej pôdy (ďalej len užívateľ) je povinný podľa písm. d)
zákona - usporiadať a zosúladiť poľnohospodársky druh pozemku s jeho evidenciou v katastri“.
Pozemok
ktorý je predmetom
zmeny druhu pozemku v zmysle predloženého
geometrického plánu je umiestnený mimo zastavaného územia obce Leváre, k. ú. Strelnice. Na
základe GP predloženého ku žiadosti sa z parcely p. č. CKN 675/3 odčleňuje časť o výmere
206 m2 do novovytvorenej parcely p. č. KN 675/4.
V zmysle katastrálneho zákona
pre akékoľvek konanie druh pozemku pri parceliach
registra „E“ nie je záväzný údaj a platí druh pozemku pre príslušnú parcelu registra „C“. Parcela
p. č. CKN 675/3, vedená v katastri nehnuteľnosti ako druh pozemku trvalý trávnatý porast, je
záväzný údaj katastra. Parcela p. č. CKN 675/3, nemá v katastri nehnuteľnosti založený list
vlastníctva a vlastnícke práva k parceliam bez listu vlastníctva treba vyhľadať v dokumentácii
katastra (register „E“, pozemková mapa). Z dôvodu, že predložený geometrický plán nerieši
právny stav, katastrálny odbor OÚ Revúca vydal informatívnu grafickú identifikáciu na právny
stav. Z tejto vyplýva, že stavba ako i plocha využívaná ako dvor je umiestnená na parcelách ,
parc. č. EKN 676/1, 676/2, 676/3, ktoré sú v spoluvlastníckom podiele viacerých známych a
nezistených vlastníkov.
Vlastníkom parciel podľa doložených výpisov listov vlastníctva č. 223, 251, 237 sú FO
a PO zo známym pobytom ako i nezistení vlastníci, ktorých zo zákona zastupuje v konaní SPFBratislava.
„Slovenský pozemkový fond (ďalej len „SPF“) v zmysle § 34 ods. 3 zákona č. 330/1991 Zb.
spravuje nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu ustanovené osobitným predpisom a podiely spoločnej
nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu. 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 a zastupuje ich v konaní pred orgánmi štátnej správy“.

Vzhľadom ku skutočnostiam, že sa jedná o pozemok vo vlastníctve známych ale
i nezistených vlastníkov (účastníci konania) v súlade s § 11 ods. 3 zákona o ochrane a § 26
zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov , tunajší úrad oznámil
začatie konania podľa § 18 správneho zákona všetkým účastníkom formou verejnej vyhlášky
č. OU-RS-PLO-2018/011225-004 zo dňa 03.07.2018 po dobu 15 dní. Známym účastníkom (
vlastníkom pozemku) bolo tiež oznámenie o začatí konania doručované prostredníctvom
Slovenskej pošty z dôvodu, že oznámenie skutočnosti má pre toto konanie význam. Obec
Leváre, katastrálne územie Strelnice, má schválený projekt PÚ a to rozhodnutím o schválení
vykonania projektu PÚ k. ú. Strelnice vydané Obvodným pozemkovým úradom v Revúcej pod
č. 2011/000441 zo dňa 25.8.2011, pričom pozemky p. č. CKN 675/3, druh pozemku trvalý
trávnatý porast a p. č. CKN 676/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria (parcely p. č.
EKN 676/1, 676/2, 676/3 )v čase vykonávania projektu PÚ k. ú. Strelnice neboli do obvodu
projektu zahrnuté a neboli riešené v zmysle zákona č.330/1991 Zb. (ďalej len zákon
o pozemkových úpravách)
„V zmysle § 33 ods. 1 zákona č.71/1967 Z.z., o správnom konaní v znení neskorších
predpisov, účastníci konania majú právo navrhovať dôkazy a ich doplnenie a podľa ods. 2
správny orgán je povinný dať účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred
vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu zistenia, prípadne navrhnúť
jeho doplnenie“ , správny orgán im dal možnosť, čo vyplýva i zo samotného oznámenia, aby sa
pred vydaním rozhodnutia mohli účastníci konania vyjadriť k podkladu rozhodnutia do
stanovenej časovej lehoty podľa oznámenia.
Správny orgán, na základe skutočností, že oznámenie o začatí konania prostredníctvom
Slovenskej pošty niektorým známym vlastníkom zo známym pobytom nebolo doručené z
dôvodu ich neznámeho pobytu, správny orgán požiadal písomné listom MV SR, Centrálny
register obyvateľov, Banskú Bystricu o údaje o pobyte osôb v zmysle § 23 zákona č.253/1998
Z.z., uvedených v písomnej žiadosti pod č. OU-RS-PLO-2018/011225-005 zo dňa 02.08.2018
a následne týmto osobám bolo oznámenie opätovne zaslané.
Nikto z účastníkov konania
ku vydaniu rozhodnutia o zmene poľnohospodárskeho druhu pozemku na zastavanú plochu a
nádvorie nepodal do stanovenej lehoty určenej v oznámení o začatí konania žiadne námietky a
pripomienky .
Pozemkové spoločenstvo Zek-Leváre a Pozemkové spoločenstvo Urbéri-Leváre v zastúpení
MVDr. Zoltánom Halászom, (ďalej len ako „predseda spoločenstva“) vydalo potvrdenie z
ktorého vyplýva, že p. č. EKN 676/1, 676/2 a 676/3 nie sú súčasťou týchto pozemkových
spoločenstiev.
Z ustanovenia § 29 ods. 4 zákona o ochrane vyplýva „vlastníci nehnuteľností, objektov a
zariadení, ktoré boli k 1. máju 2004 vybudované na poľnohospodárskej pôde bez rozhodnutia o
odňatí alebo príslušného povolenia, sú povinný od 1. mája 2004 usporiadať druh pozemku v
katastri podľa § 11 a 19 do 1. januára 2015“.
V zmysle §11 ods. 4 zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy „orgán ochrany
poľnohospodárskej pôdy rozhodne o zmene druhu poľnohospodárskeho druhu pozemku podľa
odseku 1, na základe zistenia skutočného druhu pozemku v teréne“.
Zo zistených skutočností v teréne zreteľne vyplýva, že časť pozemku je zastavaná stavbou
a pozemok takto už dávno stratil charakter poľnohospodárskej pôdy. Jedná sa o zastavanú
plochu.
Nakoľko bolo potrebné zosúladiť skutočný stav pozemku so stavom katastra nehnuteľnosti
ktorý je umiestnený mimo zastavaného územia obce, správny orgán rozhodol tak, ako je to
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. V konaní o zmene druhu poľnohospodárskeho
pozemku, časti p. č. CKN 675/3 z trvalého trávnatého porastu pod stavbou rodinného domu o
výmere 206 m2 na novovytvorené p. č. 675/4 s druhom pozemku zastavaná plochu a nádvorie

sa vlastnícke práva neriešia. Vlastníkmi p. č. EKN 676/1, 676/2, 676/3, uvedení na výpise z LV
č.251, 223 a 237 ostávajú doterajší vlastníci.
Toto rozhodnutie je podkladom na zmenu poľnohospodárskeho druhu pozemku na
zastavanú plochu a nádvorie v katastri nehnuteľnosti.
Podľa položky 45 písm. a) sadzobníka, ktorý tvorí prílohu zákona NR SR č. 145/1995 Z .z.
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, časť III. Pôdohospodárstvo, k žiadosti bolo
doložené potvrdenie SP pre úhradu správneho poplatku ( e- kolok) v stanovenej výške 33 € evidovanom
pod č. B20-150618-0014.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.
Odvolanie sa podáva na Okresný úrad Rimavská Sobota, pozemkový a lesný odbor, pracovisko
Revúca. Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a nadobudnutí
právoplatnosti preskúmateľné súdom.

Ing. Ondrej Poprocký
vedúci odboru

Verejná vyhláška
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a v zmysle § 26 zákona č.71/1967 Zb. o
správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a § 11 ods. 3
zákona č.220/2004 Z.z., (ďalej len zákon „o ochrane“) bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej
tabuli OÚ Revúca, na webovom portáli MV SR , na adrese http://www.minv.sk/ verejné
vyhlášky OÚ Rimavská Sobota, pozemkový a lesný odbor a na dočasnej úradnej tabuli obce
Leváre. Posledný deň vyvesenia sa považuje za deň doručenia. Po zvesení žiadame Obec Leváre
vrátiť potvrdenú kópiu oznámenia správnemu orgánu
Vyvesené od: .............................................
Potvrdené dňa:

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

Doručuje sa
verejnou vyhláškou podľa § 26 správneho poriadku a § 11 ods. 4 zákona o ochrane
nasledovným vlastníkom:
1. Jolana Palicová, Leváre 54, 982 62 Leváre
2. Ing. Miklós Zoltán, Jasná ulica 512/46, 929 01 Veľké Dvorníky
3. Brázová Šarolta r. Duczmanová, Držkovce 80, 982 62 Držkovce
4. Blažeková Mária r. Beniková, Zlatá 14, 048 01 Rožňava
5. Komlóšová Helena, Slnečná 1662/16, 048 01 Rožňava
6. Balážová Magda, r. Gergelyová, Mlynská 151, 049 45 Jovice
7. Banesová Jolana r. Tóthová, Okružná 34/42, 050 01 Revúca
8. Gallová Priska, Sídlisko Rimava 17, 979 01 Rimavská Sobota
9. Vajdová Kornélia, Mierová 272/10, 048 01 Rožňava
10. Gallová Júlia r. Duczmanová, Leváre 16, 982 62 Leváre
11. Duczman Ondrej, Hrkáč 148, 982 62 Gemerská Ves
12. Habodászová Eva r. Balázsová, Valachova Pustatina 651, 979 01 Rimavská Sobota
13. Kristiánová Ildikó r. Gulyášová, Krpec 192, 980 50 Včelince
14. Gergelyová Irena r. Tóthová, Leváre 14, 982 62 Leváre
15. Galo Pavel r. Galo, Leváre 31, 982 62 Leváre
16. Szobonya Arpád r. Szobonya, Leváre 51, 982 62 Leváre
17. Galo Paul r. Galo, Škultétyho 495/14, 982 01 Tornaľa
18. Balcová Edita r. Micskiová, Licince 144, 049 14 Licince
19. Ficzere Jolana r. Micskiová, Anikő 4,Mezőkövesd, 034 00 Maďarsko
20. Halász Atilla r. Halász, P. J. Šafárika 4797/1- časť Sobôtka, 979 01 Rimavská Sobota
21. Družstvo podielnikov Včelince, Košická cesta, 979 01 Rimavská Sobota
22. Tóth Barnabáš r. Tóth, Tabaková 1236/15, 982 01 Tornaľa
23. Tóth Štefan r. Tóth, Leváre 47, 982 62 Leváre
24. Galo Ottó r. Galo, Letná 1131/12, 982 01 Tornaľa
25. Barta Pavol r. Barta, Leváre 49, 982 62 Leváre
26. Magiczová Regina r. Gálová, Rašice 30, 982 62 Rašice
27. Duczman Ladislav r. Duczman, Leváre 70, 982 62 Leváre
28. Galová Helena r. Galová, Nová 909/12, 979 01 Rimavská Sobota
29. Jónai Tibor r. Jónai, Leváre 44, 982 62 Leváre
30. MVDr. Halász Zoltán, Leváre 21, 982 62 Leváre
31. Gallová Irena, Hurbanova 40, 982 01 Tornaľa
32. Kamenyiková Mária, Levkuška 79, 982 62 Levkuška
33. Bekeová Margita, Skerešovo 30, 982 62Skerešovo
34. Tothová Juliana, Pri Slanej 32, 982 01 Tornaľa
35. Halászová Marta r. Gergelyová, Leváre 21, 982 62 Leváre
36. Galo Tibor r. Galo, Nová 909/12, 979 01 Rimavská Sobota
37. Galová Helena r. Soboňová, Držkovce 141, 982 62 Držkovce
38. Ing. Daniš Ján r. Daniš, Letná 1124/3, 982 01 Tornaľa
39. Ing. Miklóš Peter r. Miklóš, Držkovce 157, 982 62 Držkovce
40. Galo Peter r. Galo, Leváre 35, 982 62 Leváre
41. Miklóš Erik, Licince 141, 049 14 Licince
42. Plánková Julianna r. Gergelyová, Bottova 757/23, 982 01 Tornaľa
43. AGRODTRADE GROUP spol. s.r.o., Šafárikova 124, 048 01 Rožňava
44. SPF- Bratislava , Búdková 36, 817 15 Bratislava( v zastúpení nezistených vlastníkov)

45. Konyová Júlia r. Lokošová
46. Duczmanová Margita r. Gallová
47. Duczman Ján
48. Gallová Júlia r. Szobonyová
49. Gallo Juraj
50. Gallo František
51. Gallo Pavol
52. Lokoš Gallo Štefan
53. Leštáková Magdaléna r. Gergelyová
54. Toth Jozef
55. Toth Ján (ml)
56. Tóthová Júlia r. Gallová
57. Szepesiová Alžbera r. Bencsoková
58. Szepesi Ján
59. Paszternyak Jozef
60. Paszternyaková Terézia r. Gaalová
Na vedomie
Obecný úrad obce Leváre 56, 982 62 Leváre ( dvojmo, z toho 1 x na vyvesenie)
Na vedomie po nadobudnutí právoplatnosti
Okresný úrad Revúca, katastrálny odbor, Komenského 40, 050 01 Revúca

