
 

     

     

 

 

Číslo: OU-KK-PLO-2019/000520-482KG                                       Kežmarok dňa : 13.08.2019 

 

 

R O Z H O D N U T I E 

 Obvodný pozemkový úrad v Kežmarku, pôsobnosť ktorého prešla počnúc dňom 

1.10.2013 na Okresný úrad Kežmarok, Pozemkový a lesný odbor so sídlom na Mučeníkov č. 4 

v Kežmarku na základe zákona NR SR č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „správny orgán“), ako orgán príslušný podľa 

§ 5 ods. 5 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového 

vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení 

neskorších predpisov, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 

neskorších prepisov rozhodol 

t a k t o: 

I. Podľa § 14 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní 

pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových 

spoločenstvách v znení neskorších predpisov v znení účinnom do 30.4.2014 (ďalej len „zákon 

o pozemkových úpravách“) 

 

 

                                                          s c h v a ľ u j e  

 

vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Stará Lesná, obec Stará 

Lesná,  okres Kežmarok, schváleného rozhodnutím  správneho orgánu pod č. OU-KK-PLO-

2019/711-020-SCHM zo dňa 26.02.2019 (právoplatnosť dňa 29.03.2019), ktoré boli vykonávané 

podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona o pozemkových úpravách, z dôvodu potreby usporiadania 

vlastníckych a užívacích pomerov a odstránenie prekážok ich výkonu vyvolaných historickým 

vývojom pred účinnosťou zákona o pozemkových úpravách.   

 

 Projekt pozemkových úprav vykonal zhotoviteľ GS, spol. s. r. o., Bratislava, Stolárska 

14, 831 06 Bratislava. 

 

 Dňom právoplatnosti tohto rozhodnutia sa nadobúda vlastníctvo k novým pozemkom 
alebo právo na vyrovnanie v peniazoch podľa rozdeľovacieho plánu vyhotoveného vo forme 
obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním, úradne overeného Okresným úradom 
Kežmarok, katastrálnym odborom dňa 12.08.2019 pod číslom G2-2/19. 
 

 Rozdeľovací plán vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním, súčasťou 

ktorého je Register nového stavu, schválený rozhodnutím správneho orgánu pod č. OU-KK-

PLO-2019/711-020-SCHM zo dňa 26.02.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.03.2019, 

je podkladom pre vykonanie zmien v katastri nehnuteľností.   

Pozemkový a lesný odbor 
Mučeníkov č. 4, 060 01  Kežmarok 
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II. Podľa § 11 ods. 12 zákona o pozemkových úpravách dňom právoplatnosti tohto 

rozhodnutia 

 

a) zanikajú iné vecné práva podľa Prílohy č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto 

rozhodnutia,  

b) vznikajú iné vecné práva podľa Prílohy č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto 

rozhodnutia. 

 

III. Podľa § 11 ods. 19 zákona o pozemkových úpravách 

 

a) Vlastníctvo k pozemkom, na ktorých sú umiestnené spoločné zariadenia a opatrenia 

nadobudne Obec Stará Lesná:  

 

Parcely č. 4829, 4833, 4834, 4835, 4836, 4838, 4871, 4890, 4892, 4894, 4920, 4921, 4922, 
4924, 4925, 4929, 4938, 4940, 4973, 4974, 4975, 4980, 4985, 4989, 4996, 5010, 5027, 5035, 
5089, 5090, 5091, 5092, 5093, 5119, 5120, 5148, 5171, 5172, 5173, 5174, 5200, 5236, 5237, 
5238, 5249, 5271, 5295, 5296, 5317, 5324, 5332, 5338, 5339, 5345, 5346, 5351, 5361, 5376, 
5377, 5379, 5380, 5406, 5407, 5409, 5410, 5411, 5423, 5429, 5462, 5493, 5495, 5496, 5508, 
5534, 5535, 5555, 5556, 5562, 5564, 5565, 5602, 5607, 5623, 5624, 5625, 5635, 5652, 5654, 
5693, 5738, 5739, 5752, 5753, 5754, 5768, 5769, 5770, 5801, 5802, 5803, 5817, 5818, 5839, 
5855, 5857, 5858, 5860, 5905, 5922, 5923, 5924, 5937, 5958, 5959, 5969, 5971, 5972, 5973, 
6002, 6014, 6024, 6025, 6061, 6062, 6063, 6065, 6091, 6092, 6106, 6107, 6108, 6153, 6154, 
6155, 6161, 6183, 6231. 

 
b) Vlastníctvo k pozemkom. Na ktorých sú umiestnené špecifické spoločné zariadenia 

a opatrenia nadobudnú SR - ŠTÁTNE LESY TANAP TATRANSKÁ LOMNICA 
 
Parcely: 4949, 5012, 6096, 6235, 6250, 6258.  

 
  

IV. Podľa § 11 ods. 20 zákona o pozemkových úpravách katastrálny odbor Okresného 
úradu Kežmarok, pri zápise vlastníckeho práva zapíše do katastra nehnuteľností 
obmedzujúcu poznámku podľa § 38 a § 39 ods. 1 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri 
nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam a to zákaz 
scudzenia a zaťaženia pozemkov určených projektom pozemkových úprav na spoločné 
zariadenia a opatrenia. Obmedzujúca poznámka bude vyznačená na príslušné listy 
vlastníctva pri automatizovanom zápise údajov projektu do katastra nehnuteľností 
k nasledovným pozemkom Registra nového stavu tak, ako sú uvedené v bode III. tohto 
rozhodnutia.  
 

V. Podľa § 11 ods. 22 zákona o pozemkových úpravách obmedzenie vyplývajúce 
z osobitných predpisov preberá na seba vlastník nového pozemku, tak ako je to uvedené 
v Prílohe č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. 

 

VI. Podľa § 14 ods. 8 zákona o pozemkových úpravách ku dňu 30.09.2020 zanikajú 

nájomné vzťahy k pôvodným nehnuteľnostiam.  
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VII. Podľa § 42i zákona o pozemkových úpravách (v znení účinnom od 01.01.2014 do 

30.4.2014) schválením vykonania projektu pozemkových úprav strácajú platnosť 

rozhodnutia podľa § 15 zákona o pozemkových úpravách vydané do 31.12.2007.  

 

Dňom právoplatnosti tohto rozhodnutia sa nadobúda vlastníctvo k novým pozemkom, 

právo na vyrovnanie v peniazoch (prípadne záložné práva, vecné bremená atď.) podľa 

rozdeľovacieho plánu vyhotoveného vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním 

úradne overeného katastrálnym odborom Okresného úradu Kežmarok dňa 12.08.2019 pod 

číslom G2-2/19. 

  Rozdeľovací plán vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním, súčasťou 

ktorého je Register nového stavu, schválený rozhodnutím správneho orgánu pod číslom OU-KK-

PLO-2019/711-020-SCHM zo dňa 26.02.2019 (právoplatnosť dňa 29.03.2019),  je podkladom  

pre vykonanie zmien v katastri nehnuteľností.  

 

O d ô v o d n e n i e 

 

Okresný úrad Kežmarok, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „správny orgán“) schválil 

rozhodnutím pod číslom OU-KK-PLO-2019/711-020-SCHM zo dňa 26.02.2019 (právoplatnosť 

dňa 29.03.2019)  projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Stará Lesná (ďalej len 

„PPÚ“), podľa § 13 ods. 6 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 o pozemkových úpravách“), 

ktorý bol vypracovaný podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona o pozemkových úpravách z dôvodov 

potreby usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov a odstránenie prekážok ich výkonu 

vyvolaných historickým vývojom pre účinnosťou zákona o pozemkových úpravách.  

 

Zhotoviteľom PPÚ v katastrálnom území  Stará Lesná je firma GS, spol. s. r. o., 

Bratislava, Stolárska 14, 831 06 Bratislava (ďalej len „zhotoviteľ“). 

 

Správny orgán  nariadil dňa 18.03.2019  pod číslom OU-KK-PLO/2019-000520-476KG, 

podľa § 14 ods. 1 zákona o pozemkových úpravách, vykonanie schváleného  PPÚ v k. ú. Stará 

Lesná. Vykonanie bolo zadané zhotoviteľovi na základe zmluvy o dielo č. 38/1998 zo dňa 

25.9.1998 v znení neskorších dodatkov č. 1 až 10 zo dňa 16.11.2018. 

 

Vykonanie projektu PPÚ spočíva vo vytýčení a označení význačných lomových bodov 

hraníc nových pozemkov v teréne vrátane trvalej stabilizácie nových hraníc a ich zamerania 

s následným vyhotovením obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním.      

 Súčasťou nariadenia vykonania PPÚ bol dohodnutý postup prechodu na hospodárenie 

v novom usporiadaní územia so združením účastníkov pozemkových úprav (ďalej len „ZÚPÚ“.  

 Vytýčenie podrobných lomových bodov hraníc nových pozemkov v teréne sa uskutočnilo 
dňa 26.07.2019 v katastrálnom území Stará Lesná.  V stanovenom termíne boli vytýčené nové 
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pozemky v rozsahu 38,84 ha, pričom maximálny rozsah vytýčenia je stanovený zmluvným 
objemom prác maximálne do 5 % výmery obvodu PPÚ, t.j. 38,46 ha.  
 

Vytýčené podrobné lomové body hraníc nových pozemkov boli v teréne označené 
dočasnou stabilizáciou – dreveným kolíkom. Odovzdanie, resp. prevzatie vytýčených lomových 
bodov vlastníci vytýčených pozemkov, potvrdili svojim podpisom do protokolu o vytýčení 
nových pozemkov.  

 
Pred schválením vykonania PPÚ bol ku dňu 01.07.2019 aktualizovaný Register 

pôvodného stavu na právny stav spolu s rozdeľovacím plánom. Na vykonanie tejto aktualizácie 
správny orgán pozastavil od 01.07.2019-30.09.2019 zápisy do KN v obvode pozemkových úprav 
v katastrálnom území Stará Lesná.  

 
Rozdeľovací plán bol vyhotovený vo forme obnovy operátu novým mapovaním, tento bol 

úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Kežmarok dňa 12.08.2019 pod číslom 
G2-2/19. Tento bude spolu s registrom nového stavu podkladom pre vykonanie zmien v katastri 
nehnuteľností.  

Dňom právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania PPÚ v k. ú. Stará Lesná (resp. 
iným neskorším dňom, ktorý určí správny orgán) zanikajú pôvodné vlastnícke práva (prípadne 
ďalšie práva, záložné práva, vecné bremená) k nehnuteľnostiam zahrnutým do obvodu 
pozemkových úprav a vlastníci podľa registra nového stavu nadobúdajú vlastníctvo k pozemkom 
(prípadne vznikajú ďalšie práva, záložné práva, vecné bremená) podľa obnovy operátu novým 
mapovaním, prípadne nadobúdajú právo na vyrovnanie v peniazoch. 

Podľa dohodnutého postupu zo dňa 17.04.2019, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli obce 
Stará Lesná v termíne od 24.04.2019 do 10.05.2019 a súčasne na úradnej tabuli správneho 
orgánu v termíne od 24.04.2019 do 09.05.2019 spolu  s  nariadením vykonania PPÚ pod číslom 
OU-KK-PLO/2019-000520-476KG zo dňa 23.04.2019 sa v termíne od 30.09.2020-01.10.2020 
uskutoční  prechod na hospodárenie v novom usporiadaní.  

 Do  užívania nových pozemkov vlastníci a nájomcovia vstúpia dňom 01.10.2020, okrem 
iných pozemkov a to Obec Stará Lesná a SR – Štátne lesy TANAP – zo zákona preberajú do 
vlastníctva pozemky tvoriace spoločné zariadenia a opatrenia dňom právoplatnosti tohto 
rozhodnutia.   

Prechodom na hospodárenie v novom usporiadaní zaniká zároveň aj užívanie pozemkov 
vyčlenených podľa § 15 zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov v rámci 
zjednodušených a zrýchlených postupov.  

Dňa 30.09.2020 bude zánik nájomných vzťahov k pôvodným nehnuteľnostiam na 
poľnohospodárskej pôde, lesných a iných nepoľnohospodárskych pozemkoch  v  obvode PPÚ 
Stará Lesná.  

Podľa § 11 ods. 19 zákona o pozemkových úpravách vlastníctvo k pozemkom, na ktorých 
sú umiestnené spoločné zariadenia a opatrenia, okrem pozemkov uvedených v odseku 21 
nadobudne obec, v ktorej obvode sa pozemky nachádzajú za náhradu. Za náhradu sa  považuje 
vecné plnenie vo forme správy a údržby spoločných zariadení a opatrení. Ak ide o špecifické 
spoločné zariadenie a opatrenie, správny orgán určí iného vlastníka na základe jeho súhlasu 
v rozhodnutí o schválení PPÚ.  

Podľa § 11 ods. 20  zákona o pozemkových úpravách  pozemky určené na spoločné 
zariadenia a opatrenia nemožno scudziť ani zaťažiť. Možno ich použiť len na účely upravené 
osobitným predpisom. Toto obmedzenie sa vyznačí v katastri nehnuteľností na základe 
rozhodnutia o schválení vykonania PPÚ. 
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Podľa  § 14 ods. 8 zákona o pozemkových úpravách dňom 30.09.2020  zanikajú nájomné 
vzťahy k pôvodným nehnuteľnostiam. 

Projekt pozemkových úprav je záväzný pre všetkých účastníkov  pozemkových  úprav, pre 
rozhraničenie pozemkov medzi lesným pôdnym fondom a poľnohospodárskym pôdnym fondom 
a pre zmeny druhu pozemku.  

  Projekt pozemkových úprav je podkladom pre územnoplánovaciu dokumentáciu a tvorbu 
lesných hospodárskych plánov. Pre výstavbu poľných ciest a ostatných spoločných zariadení 
a opatrení riešených v projekte pozemkových úprav nahrádza schválený projekt pozemkových 
úprav  rozhodnutie o využití územia.  

Poučenie : 
 
Podľa § 14 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní 

pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových 
spoločenstvách v znení neskorších predpisov sa  proti tomuto rozhodnutiu  nemožno odvolať.  

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných 
prostriedkov.  

 
Podľa § 14 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní 

pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových 
spoločenstvách v znení neskorších predpisov sa toto rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou  
podľa § 26 ods. 2 z. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní tak, že sa vyvesí na úradnej tabuli 
Okresného úradu Kežmarok, pozemkovom a lesnom odbore  po dobu 15 dní. Posledný deň tejto 
lehoty je dňom doručenia. Súčasne sa  toto rozhodnutie zverejní na úradnej tabuli obce Stará 
Lesná.  

 

Prílohy: 

 
1. Príloha č.1 – Zoznam zanikajúcich iných vecných práv k pozemkom RPS a zoznam 

zriadených iných vecných práv k pozemkom RNS 
2. Príloha č.2 – Zoznam tiarch 
 

 

 

 

 
                                                                         Ing. Vladimír Harabin 

                                                                             vedúci odboru 

 

 

 

 

 
Vyvesené   
Dňa:                                                                            pečiatka a podpis 
 
Zvesené   
Dňa :                                                                           pečiatka a podpis       
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Doručuje sa: 
 
1. Účastníci konania – Verejná vyhláška prostredníctvom Obecného úradu Stará Lesná   
2. Obec Stará Lesná, Obecný úrad Stará Lesná, Hlavná 29/9, 059 52 Stará Lesná  - 2x, z toho 1 

exemplár za účelom vyvesenia – starosta 
3. Združenie účastníkov pozemkových úprav Stará Lesná so sídlom Obecný úrad Stará Lesná, 

Hlavná 29/9, 059 52 Stará Lesná  – predseda Ing.. Ján Tropp 
4. GS spol. s.r.o., Hlavná 14, 927 01 Šaľa 

 
Na vedomie po právoplatnosti : 
 
1. OÚ Kežmarok, PLO - úsek ochrany PP  
2. Okresný úrad Kežmarok, Katastrálny odbor, Baštová 16/A, 060 01 Kežmarok + prílohy (po 

právoplatnosti) 
3. OÚ Kežmarok, PLO – úsek lesný 
4. OÚ Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie, Huncovská č. 1, 060 01 Kežmarok 
5. Slovenský pozemkový fond, reg. odbor Poprad, Partizánska 704/31, 058 01 Poprad 
6. Tanap, Tatranská Lomnica  

 
 
 


