OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE - OKOLIE
POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR
Hroncova 13, 041 70Košice

Naše číslo
OU-KS-PLO-2019/003756001

Vybavuje/linka
Bc. Miloš Kozák/6004179

Košice 1
12. 02. 2019

Vec
Informácia k rozhodnutiu Ústavného súdu Slovenskej republiky o rozpore § 4 až 6
zákona č. 140/2014 Z. z. s Ústavou Slovenskej republiky
Dňa 11. 02. 2019 bol v Zbierke zákonov vyhlásený nález Ústavného súdu Slovenskej
republiky č. 33/2019 Z. z., podľa ktorého ustanovenia čl. I § 4, § 5 a § 6 zákona č. 140/2014
Z. z. o nadobúdaní vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemku a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nie sú v súlade s čl. 1
ods. 1, čl. 13 ods. 4 a čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.
Vyhlásením tohto nálezu v Zbierke zákonov strácajú § 4 až 6 zákona účinnosť.
Dňom vyhlásenia nálezu okresné úrady, pozemkové a lesné odbory nebudú postupovať
podľa § 6 ods. 2 až 6 zákona, ktoré upravujú konanie o vydaní osvedčenia o splnení
podmienok nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku (ďalej len „osvedčenie“).
Okresný úrad Košice-okolie preto
a) Nebude prijímať žiadosti o osvedčenia,
b) Nebude vydávať tieto osvedčenia,
c) Zastavia začaté konania o vydaní osvedčenia,
d) Zastavia konania o nevydaní osvedčenia,
e) Žiadateľovi o osvedčenie, resp. účastníkovi konania o nevydaní osvedčenia oznámia,
že § 4 až 6 zákona stratil dňom vyhlásenia nálezu účinnosť, v čoho dôsledku
nadobúdateľ poľnohospodárskeho pozemku nemá povinnosť podľa týchto ustanovení
postupovať, najmä nie je povinný žiadať o vydanie osvedčenia, a okresný úrad nie je
oprávnený viesť konanie o vydaní osvedčenia, resp. konanie o nevydaní osvedčenia.
Dňom vyhlásenia nálezu sa končí aktívna prevádzka registra zverejňovania ponúk
prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku.
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