pozemkových úprav. Ustanovujúce zhromaždenie úþastníkov pozemkových úprav sa
uskutoþní v lehote 60 dní odo dĖa právoplatnosti tohto rozhodnutia.
3. vyzýva v zmysle § 8 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady þ. 330/1991 Zb. všetkých
úþastníkov pozemkových úprav, aby sa prihlásili o úþasĢ na pozemkových úpravách
na úþel spolupráce pri pozemkových úpravách a uplatnenia svojho práva tým,
a) že sa zúþastnia prvého zhromaždenia úþastníkov pozemkových úprav, v lehote
uvedenej v bode 2. tohto rozhodnutia,
b) že sa zúþastnia prerokovania návrhu a požiadavky na urþenie náhradných
pozemkov v lehote, ako bude uvedená v pozvánke na prerokovanie (§ 11 zákona
Slovenskej národnej rady þ. 330/1991 Zb.)
V zmysle § 17 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady þ. 330/1991 Zb. pokiaĐ si
v uvedených prípadoch úþastníci pozemkových úprav neuplatnia svoje práva, resp. sa
neprihlásia o úþasĢ v pozemkových úpravách, bude ich v týchto prípadoch zastupovaĢ
Slovenský pozemkový fond a dodatoþne uplatnené požiadavky na urþenie nových
pozemkov sa nebudú v projekte zohĐadĖovaĢ.

Odôvodnenie
Na základe návrhu Spoloþenstva vlastníkov pozemkov v obci Buþany, katastrálne
územie Buþany doruþeného dĖa 17. 10. 2013 Okresnému úradu Trnava, pozemkovému
a lesnému odboru (ćalej len „OÚ Trnava, PLO“) na vykonanie pozemkových úprav
z dôvodov uvedených v § 2 ods. 1 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady þ. 330/1991 Zb.,
t.j. došlo k podstatným zmenám vo vlastníckych a užívacích pomeroch v obvode
pozemkových úprav a po preskúmaní tejto žiadosti bolo dĖa 14.11.2013 þ. j. OU-TT-PLO2013/00325 nariadené v zmysle § 7 zákona Slovenskej národnej rady þ. 330/1991 Zb. konanie
o zaþatí pozemkových úprav (prípravné konanie). Ku žiadosti boli priložené výpisy z listov
vlastníctva vyhotovené cez katastrálny portál a grafická príloha obvodu jednoduchých
pozemkových úprav (ćalej len „JPÚ“). Nariadenie prípravného konania bolo zaslané všetkým
vlastníkom do vlastných rúk a zároveĖ bolo zverejnené verejnou vyhláškou. V nariadení
prípravného konania OÚ Trnava, PLO vyzval úþastníkov konania, aby sa vyjadrili k návrhu
na zaþatie konania.
CieĐom navrhovaných JPÚ je umožnenie využívania pozemkov, vyriešenie ich
prístupnosti, zlúþenie vlastníckych a užívacích práv, þím sa zlepšia podmienky na užívanie
pozemkov a vhodným usporiadaním pozemkov dosiahnuĢ realizáciu zámeru vlastníkov
pozemkov, t.j. investiþnej výstavby v zmysle územného plánu – výstavba rodinných domov.
V priebehu prípravného konania prerokoval OÚ Trnava, PLO dôvody pozemkových
úprav a obvod pozemkových úprav, kde rozšíril stávajúci obvod JPÚ o parcelu registra C-KN
par. þíslo 1894/15 a o danej skutoþnosti listom zo dĖa 25.02.2014 informoval Okresný úrad
Trnava, katastrálny odbor, aj navrhovateĐa pozemkových úprav a zhotoviteĐa. Správny orgán
ćalej zabezpeþil vlastnícke doklady a mapové podklady z Okresného úradu Trnava,
katastrálneho odboru. ZároveĖ požiadal Okresný úrad Trnava, katastrálny odbor o stanovenie
špecifických podmienok pozemkových úprav. Ústne pojednávanie vo veci návrhu na zaþatie
pozemkových úprav bolo nariadené dĖa 4.02.2014 s miestom konania Obecný úrad Buþany.
Pozvánka bola zaslaná všetkým vlastníkom do vlastných rúk.
DĖa 4.02.2014 sa uskutoþnilo ústne pojednávanie vo veci návrhu na zaþatie
pozemkových úprav v obci Buþany, k. ú. Buþany. Na ústnom pojednávaní zástupca OÚ
Trnava, PLO informoval prítomných o podanom návrhu na zaþatie pozemkových úprav,
2. strana rozhodnutia Okresného úradu Trnava, pozemkového a lesného odboru, þ. j. OU-TT-PLO-2014/07031

zaþatom prípravnom konaní, vykonaných krokoch a zabezpeþených podkladoch. Zástupca
OÚ Trnava, PLO zároveĖ prítomných oboznámil s legislatívou týkajúcou sa pozemkových
úprav, najmä procesným postupom pozemkových úprav. VzhĐadom na rozsah úþastníkov
pozemkových úprav bola volená metóda zistenia záujmu o pozemkové úpravy na základe
pohovoru so skupinou vlastníkov a osobami zastupujúcimi jednotlivých vlastníkov. OÚ
Trnava, PLO považuje za záväzné vyjadrenie uvedené v danom písomnom zázname, t.j.
v zápisnici zo dĖa 04.02.2014 vykonané na ústnom pojednávaní.
DĖa 4.02.2014 bola rovnako vykonaná miestna obhliadka v teréne a v ten istý deĖ sa
uskutoþnilo prerokovanie prípravného konania s Obcou Buþany, zastúpenou starostom obce.
Obec Buþany je zároveĖ stavebným úradom. Správnemu orgánu bol predložený územný plán
obce, v ktorom je navrhovaný obvod pozemkových úprav riešený. Zámer Spoloþenstva
vlastníkov pozemkov v obci Buþany, ktorí podali návrh na pozemkové úpravy je v súlade so
schváleným územným plánom a priamo naĖ nadväzuje. Obec sa rovnako zaviazala, že
v zmysle predloženého územného plánu budú v potrebnej þasti prístupové komunikácie
riešené parcelami vo vlastníctve obce (þ. p. 1913/7).
DĖa 17.03.2014 OÚ Trnava, PLO vyhodnotil záujem o pozemkové úpravy v obci
Buþany, k. ú. Buþany. Bola vyhotovená Správa z vykonania a vyhodnotenia prieskumu
záujmu o jednoduché pozemkové úpravy v katastrálnom území Buþany. V priebehu
prípravného konania bolo zistené, že o vykonanie pozemkových úprav prejavuje záujem
s úþasĢou Slovenského pozemkového fondu 100% vlastníkov v obvode pozemkových úprav.
Z vyhodnotenia ćalej vyplýva, že 7 vlastníkov má záujem o jednoduché pozemkové úpravy
v obci Buþany, k. ú. Buþany s výmerou 3 623 m2, þo predstavuje 38,89 % vlastníkov
s výmerou 65,57 %. V konaní je 11 vlastníkov, ktorí budú v konaní zastúpení Slovenským
pozemkovým fondom s výmerou 1 902 m2, þo predstavuje 61,11 % vlastníkov s výmerou
34,43 %. V konaní nie sú vlastníci, ktorí nemajú záujem o jednoduché pozemkové úpravy
v obci Buþany, k. ú. Buþany. V správe sa konštatuje, že bol preukázaný záujem vlastníkov
o jednoduché pozemkové úpravy v obci Buþany, k. ú. Buþany.
V Správe z posúdenia dôvodov na konanie jednoduchých pozemkových úprav
v katastrálnom území Buþany zo dĖa 18.03.2014 OÚ Trnava, PLO konštatoval nasledovné:
Úþelom prípravného konania je zistiĢ naliehavosĢ, opodstatnenosĢ, hospodársku
úþelnosĢ a záujem
vlastníkov,
užívateĐov
a ostatných
úþastníkov
konania
o pozemkové úpravy v navrhovanom obvode. ZároveĖ správny orgán zistí skutoþnosti
dôležité pre urþenie hraníc obvodu pozemkových úprav a urþenie pozemkov, ktoré je
potrebné vyĖaĢ z obvodu pozemkových úprav.
PodĐa § 7 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady þ. 330/1997 Zb. v prípravnom konaní
okresný úrad najmä:
a) vykoná potrebné zisĢovanie,
b) prerokuje dôvody a predpoklady zaþatia pozemkových úprav s obcou,
c) prerokuje s orgánom štátnej správy na úseku katastra nehnuteĐností potreby revízie údajov
katastra nehnuteĐností,
d) v spolupráci s orgánmi územného plánovania urþí záväznosĢ územnoplánovacích
podkladov v obvode projektu pozemkových úprav a možnosti ich využitia,
e) zabezpeþí, aby pred rozhodnutím o návrhu na vykonanie pozemkových úprav boli úþastníci
konania vhodnou formou a v mieste konania zvyþajným spôsobom informovaní o
plánovanom konaní vrátane predbežne urþených nákladov spojených s pozemkovými
úpravami; náklady sa neuvádzajú, ak pozemkové úpravy budú nariadené (§ 2 ods. 2),
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f) v spolupráci s obcou zriadi na úþely prípravného konania prípravný výbor, ktorý s
príslušným orgánom štátnej správy spolupracuje najmä pri urþovaní obvodu pozemkových
úprav, zisĢovaní záujmu vlastníkov a vypracovaní návrhu stanov združenia úþastníkov
pozemkových úprav; prípravný výbor zaniká zvolením predstavenstva združenia úþastníkov.
Ak predstavenstvo nie je zvolené, plní do doby zvolenia jeho funkciu v konaní o
pozemkových úpravách prípravný výbor, ktorý eviduje okresný úrad v registri združení
úþastníkov pozemkových úprav.
OÚ Trnava, PLO stanovil špecifické podmienky a po predložený špecifických
podmienok pre projekt pozemkových úprav v navrhovanom obvode Okresným úradom,
katastrálnym odborom zo dĖa 19.03.2014 s ním prerokoval dané špecifické podmienky a stav
a aktuálnosĢ operátu katastra.
PodĐa § 2 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady þ. 330/1997 Zb. sa pozemkové
úpravy vykonávajú najmä, ak:
a) je to potrebné na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov a odstránenie prekážok
ich výkonu vyvolaných historickým vývojom pred úþinnosĢou tohto zákona,
b) došlo k podstatným zmenám vo vlastníckych a užívacích pomeroch v obvode
pozemkových úprav (§ 3),
c) má dôjsĢ k investiþnej výstavbe, ktorá podstatne ovplyvní hospodárenie na pôde alebo
životné podmienky v obvode pozemkových úprav alebo jeho ucelenej þasti,
d) je to potrebné v záujme obnovenia alebo zlepšenia funkcií ekologickej stability v územnom
systéme a celkového rázu poĐnohospodárskej krajiny,
e) má dôjsĢ k obmedzeniu poĐnohospodárskej alebo lesnej výroby z dôvodu vyhlásenia
ochranných pásiem, chránených území alebo z iných dôvodov,
f) sa v katastrálnom území vyþlenilo do bezplatného doþasného náhradného užívania viac ako
25 percent výmery poĐnohospodárskej pôdy,
g) je potrebné riešiĢ dôsledky živelných pohrôm.
ŽiadosĢ Spoloþenstva vlastníkov pozemkov v obci Buþany bola posudzovaná podĐa § 2
ods. 1 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady þ. 330/1997 Zb.
Na základe vykonaného prípravného konania možno konštatovaĢ, že návrh
Spoloþenstva vlastníkov pozemkov v obci Buþany na vykonanie pozemkových úprav v obci
Buþany, k. ú. Buþany, formou jednoduchých pozemkových úprav podĐa § 8b zákona
Slovenskej národnej rady þ. 330/1997 Zb., z dôvodu, že došlo k podstatným zmenám
vlastníckych a užívacích pomerov je v súlade s § 2 ods. 1 písm. b) zákona Slovenskej
národnej rady þ. 330/1997 Zb. ZároveĖ je splnený základný predpoklad, že v danom území
bol schválený a zapísaný register a bol preukázaný záujem o pozemkové úpravy.
Možno konštatovaĢ, že vykonanie pozemkových úprav v navrhovanej lokalite je jediným
možným spôsobom usporiadania vlastníctva tak, aby bolo možné realizovaĢ zámery obce
podĐa platného územného plánu.
Prípravné konanie preukázalo naliehavosĢ a opodstatnenosĢ pozemkových úprav a to
z hĐadiska naplnenia podstaty dôvodu záujmu vlastníkov a obce na konaní pozemkových
úprav, vysokého stupĖa spoluvlastníckych podielov na jeden pozemok, ako aj aktuálneho
stavu, ktorý bráni nakladaĢ vlastníkom v plnom rozsahu so svojím majetkom.
OÚ Trnava, PLO dospel k záveru, že konanie bude hospodársky úþelné a všetci známi
vlastníci majú záujem o pozemkové úpravy v navrhovanom obvode.
ZhotoviteĐom projektu pozemkových úprav v obci Buþany, k. ú. Buþany bude Ing. Róbert
SadloĖ – GeodetS s.r.o., Sladovnícka 28, Trnava. Ing. Róbert SadloĖ je držiteĐom osvedþenia
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na projektovanie pozemkových úprav v zmysle platných právnych predpisov. NavrhovateĐ sa
zaviazal k finanþnému krytiu nákladov pozemkových úprav v rozsahu jemu prislúchajúcom.
OÚ Trnava, PLO podĐa § 7 ods. 4 písm. f) zákona Slovenskej národnej rady þ. 330/1997
Zb. zriadil prípravný výbor. Zriadenie prípravného výboru a rokovanie prípravného výboru
bolo uskutoþnené dĖa 4.02.2014 na ústnom pojednávaní, na ktorom sa bol prerokovaný obvod
pozemkových úprav a bolo dohodnuté, že návrh stanov bude pripravený po právoplatnosti
rozhodnutia o povolení pozemkových úprav.
V rámci prípravného konania a po prerokovaní s úþastníkmi konania urþil OÚ Trnava,
PLO obvod pozemkových úprav tak, ako je vyznaþený v mapovom podklade v mierke
1 : 2000.
PodĐa § 8 zákona Slovenskej národnej rady þ. 330/1997 Zb. OÚ Trnava, PLO urþil lehotu
na zvolanie prvého zhromaždenia úþastníkov pozemkových úprav, vyzval úþastníkov, aby sa
v urþenej lehote prihlásili o úþasĢ v pozemkových úpravách na úþel spolupráce pri
pozemkových úpravách a uplatnenia svojho práva.
PodĐa § 17 ods. 2 Slovenskej národnej rady þ. 330/1997 Zb. vlastníka pozemkov, ktorý sa
neprihlási o úþasĢ na pozemkových úpravách podĐa § 8 ods. 3, v konaní zastupuje Slovenský
pozemkový fond alebo správca. Dodatoþne uplatnené požiadavky na urþenie nových
pozemkov sa nebudú v projekte zohĐadĖovaĢ.
PodĐa § 7 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady þ. 330/1997 Zb. pozemkové úpravy
možno zaþaĢ, ak o to požiada úþastník z dôvodov podĐa § 2 ods. 1 písm. b) alebo z iných
dôvodov, ako je hospodárenie na pôde alebo z podnetu okresného úradu alebo podĐa
osobitného predpisu. Okresný úrad posudzuje podané požiadavky, a ak sú opodstatnené,
zaþne konanie o pozemkových úpravách.
PodĐa § 8 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady þ. 330/1997 Zb. okresný úrad po
zhodnotení výsledkov prípravného konania, ak sa preukážu dôvody, rozhodne o povolení
pozemkových úprav podĐa § 2 ods. 1 písm. b) alebo z iných dôvodov, ako je hospodárenie na
pôde, alebo rozhodne o nariadení pozemkových úprav podĐa § 2 ods. 1 písm. a) a c) až g).
PodĐa § 8b ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady þ. 330/1997 Zb. okresný úrad môže
povoliĢ alebo nariadiĢ vykonanie pozemkových úprav formou jednoduchých pozemkových
úprav so zjednodušenou dokumentáciou, ak sa rieši len þasĢ katastrálneho územia alebo
hospodárskeho obvodu. Pri návrhu nového usporiadania v obvode projektu pozemkových
úprav navrhovaný rozsah spoloþných zariadení alebo opatrení má len doplnkovú funkciu
k existujúcim spoloþným zariadeniam a opatreniam a nemôže podstatne ovplyvniĢ životné
prostredie.
V zmysle § 8 ods. 7 zákona Slovenskej národnej rady þ. 330/1997 Zb. sa toto
rozhodnutie doruþuje všetkým úþastníkom do vlastných rúk.
Rozhodnutie o povolení vykonania projektu pozemkových úprav sa oznamuje podĐa
§ 26 zákona þ. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov verejnou vyhláškou tak, že sa vyvesí na úradnej tabuli správneho orgánu po dobu
15 dní. Posledný deĖ tejto lehoty je dĖom doruþenia. Súþasne sa rozhodnutie zverejní na
úradnej tabuli v obci Buþany.
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