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Vec
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy v zmysle § 17
ods. 1 a 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej
pôdy a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre
účel výstavby komunikácie v rámci stavby „Obytný súbor rodinných domov Madunice“ v k. ú. Madunice

Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor ako príslušný správny orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy
podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní
pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení
neskorších predpisov a podľa § 23 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/2004 Z. z. o ochrane
a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2003 Z. z. o
integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „zákon č. 220/204 Z. z. v znení neskorších predpisov“), v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje začatie konania

vo veci vydania rozhodnutia na trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy podľa § 17 ods. 1 a 6 zákona č. 220/2004
Z. z. v znení neskorších predpisov pre účel výstavby komunikácie v rámci stavby „Obytný súbor rodinných
domov Madunice“ v katastrálnom území obce Madunice. Žiadosť bola podaná na tunajšom úrade dňa 10.03.2022
investorom stavby - spoločnosťou GYMEX, s.r.o., so sídlom Pribinova 96, Hlohovec (IČO 460 59 229). Konanie
bolo doplnené listom zo dňa 31.03.2022 o novonavrhované parcely v zmysle predloženého geometrického plánu
č. 114/2021 na zameranie nehnuteľností parcela č. 62/1 až 62/14, vyhotoveného zhotoviteľom Milan Fančovič,
Geodetické a kartografické práce, Sasinkovo 35 a úradne overeným pod č. G1 440/2021 zo dňa 02.11.2021
Okresným úradom v Hlohovci, katastrálnym odborom.

Predmetom navrhovaného trvalého odňatia sú:

Viď Príloha č. 1 – Rozsah navrhovaného trvalého odňatia

V zmysle § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších právnych predpisov týmto
upovedomujeme účastníkov konania, že dňom podania žiadosti sa začalo konanie vo veci vydania rozhodnutia o
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trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy podľa § 17 ods. 1 a 6 zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov
pre účel výstavby komunikácie v k. ú. Madunice, s umiestnením pozemkov mimo hraníc zastavaného územia obce
Madunice.

Do spisového materiálu ako podkladov k vydaniu rozhodnutia môžu účastníci konania nahliadnuť na Okresnom
úrade v Trnave, pozemkovom a lesnom odbore, Vajanského 22, Trnava, na 2. poschodí, kancelária č. d. 203 počas
stránkových dní:

pondelok: 8.00 – 12.00 hod a 13.00 – 15.00 hod
utorok: 8.00 – 12.00 hod a 13.00 – 15.00 hod
streda: 8.00 – 12.00 hod a 13.00 – 15.00 hod
štvrtok: 8.00 – 12.00 hod a 13.00 – 15.00 hod
piatok: 8.00 – 12.00 hod a 13.00 – 14.00 hod

Termín nahliadnutia do spisu doporučujeme dohodnúť telefonicky na tel. čísle 033/5921315.

V konaní o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy sa neriešia vlastnícke vzťahy k predmetným pozemkoch.

V zmysle § 33 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších právnych predpisov žiadame, aby sa
účastníci konania pred vydaním rozhodnutia k podkladom i k spôsobu jeho zistenia vyjadrili, prípadne navrhli jeho
doplnenie v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia.

Nakoľko v tomto konaní sú nezmámi vlastníci, všetky oznámenia, rozhodnutia a iné písomnosti sa im v súlade s
§ 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších právnych predpisov oznamujú verejnou
vyhláškou.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov a bude vyvesené na úradnej tabuli na Okresnom úrade v Trnave, pozemkovom a lesnom odbore,
Vajanského 22, Trnava; na internetovej stránke pozemkového a lesného odboru Okresného úradu v Trnave http://
www.minv.sk/?oznamy-a-dokumenty-na-stiahnutie-208 a na úradnej tabuli príslušnej obce v lehote 15 dní. Posledný
deň vyvesenia tohto oznámenia sa považuje za deň doručenia.

Potvrdenie vyvesenia a zvesenia vyhlášky – Okresný úrad Trnava, PLO

Vyvesené dňa:_______________ Zvesené dňa: __________________

Pečiatka, podpis:________________________

Potvrdenie vyvesenia a zvesenia vyhlášky – Obec Madunice

Vyvesené dňa:_______________ Zvesené dňa: __________________

Pečiatka, podpis:________________________
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Ing. Pavol Trokan
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-TT-PLO-2022/011889-004

GYMEX s.r.o., Pribinova 96, 920 01 Hlohovec 1
Okresný úrad Trnava, Kollárova 8, 917 01 Trnava 1
Obec Madunice, P.O. Hviezdoslava 368/8, 922 42 Madunice
Zuzana Kamenčíková, Železničná 118/25, 922 42 Madunice
Jana Gracová, Gaštanová 6462/11, Podlavice, 974 09 Banská Bystrica 9
Jozef Hesko, Jána Hollého 46/27, Madunice, Hlohovec
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto
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Príloha č. 1 – Rozsah navrhovaného trvalého odňatia   

 

- k oznámeniu o začatí konania  č. OU-TT-PLO-2022/011889 

 

 

k.ú. Madunice: 

 

LV            parcela          druh             novovytv.    výmera      vlastník 

č.               C-KN č.        pozemku       parc.č.        v m2                                                                                                         

2790             62/1               orná pôda               ---             1590          GYMEX, s.r.o., Pribinova 96, Hlohovec  

                                                                                                             Jozef Hesko, J. Hollého 27, Madunice 

 

1421              16                orná pôda               16/1           1282          Zuzana Kamenčíková, Železničná 118, Madunice 

                                                                                                             Mgr. Jana Grácová, Gaštanová 6462/11, B. Bystrica 

 

678               15/1              orná pôda               15/8               21          GYMEX, s.r.o., Pribinova 96, Hlohovec  

          15/2             orná pôda                                      18          Peter Koprna – v správe SPF 

        15/2              orná pôda               15/9                 5          Michal Hargaš – v správe SPF 

                                                                                                  Katarína Borovská – v správe SPF 

                                                                                                  Viktória Varačková – v správe SPF 

                                                                                                  Štefan Hargaš – v správe SPF 

                                                                                                  Florián Hargaš – v správe SPF 

                                                                                                  Augustín Hargaš – v správe SPF 

 

716              25/1              orná pôda                26/16              37         GYMEX, s.r.o., Pribinova 96, Hlohovec 

 

                    25/1              orná pôda                26/15               57        GYMEX, s.r.o., Pribinova 96, Hlohovec 

                    25/3              orná pôda                                        27                                                         

         26                 orná pôda                                        47                                                        

         32                 orná pôda                                        43 

        

         32                 orná pôda                26/17                7 

        37                orná pôda                 37/1               703    

          38                orná pôda                 38/1               672    

 

         49                orná pôda                 51/8                 30 

         50                orná pôda                                         16 

         51                orná pôda                                         45 

 

 967              56                orná pôda                 56/2               108          Jozef Mačura – v správe SPF 

                                                                                                                Mária Mačurová – v správe SPF  

  

2465           39/1              orná pôda                  39/10              23           Veronika Šišková - v správe SPF 

                                                                          39/11                8           Karolína Šimová -  v správe SPF 

                                                                                                                Mária Bolješíková - v správe SPF 

                                                                                                                Peter Šoka - v správe SPF 

                                                                                                                Jozef Šoka - v správe SPF 

                                                                                                                Jozef Ondreják - v správe SPF 

                                                                                                                Michal Ondreják - v správe SPF 

                                                                                                                GYMEX, s.r.o., Pribinova 96, Hlohovec 

 

1100       402/2            orná pôda                      402/3            12             Obec Madunice  

               402/3            orná pôda                                           15 
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