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Úvod 

Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní (ďalej len „postup“) sa pripája v zmysle § 14 
ods. 1 zákona 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových 
úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v platnom znení (ďalej len “zákon“) k 
nariadeniu vykonania projektu jednoduchých pozemkových úprav (ďalej len “JPÚ“). 

Cieľom postupu prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní je zadefinovať postup a zásady, 
podľa ktorých vstúpia vlastníci do držby a výkonu ich vlastníckych a užívacích práv na nových pozemkoch. 
Postup bol podľa zákona prerokovaný a dohodnutý so združením účastníkov pozemkových úprav na zasadnutí 
predstavenstva dňa 19.09.2022 na Obecnom úrade vo Fačkove.  

Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní 

Kritéria pre postup prechodu v ZÓNE A – stavebnej časti 

Vlastníctvo k novým pozemkom sa nadobúda dňom právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania 
JPÚ. Od tohto dátumu bude možné uzatvárať nové nájomné zmluvy s vlastníkmi nových pozemkov.  

Doterajšie nájomné vzťahy k pôvodným pozemkom zanikajú dňa 31.10.2023. 
Do užívania nových pozemkov vlastníci a nájomcovia vstúpia dňom prevzatia vytýčených hraníc 

nových pozemkov. 

Kritéria pre postup prechodu v ZÓNE B – poľnohospodárskej časti 

Vlastníctvo k novým pozemkom sa nadobúda dňom právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania 
JPÚ. Od tohto dátumu bude možné uzatvárať nové nájomné zmluvy s vlastníkmi nových pozemkov.  

Doterajšie nájomné vzťahy k pôvodným pozemkom zanikajú dňa 31.10.2023.  
Do užívania nových pozemkov vlastníci a nájomcovia vstúpia po skončení nájomných vzťahov, t.j. od 

dňa 01.11.2023. 

Vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc nových pozemkov 

Vytýčenie podrobných bodov hraníc nových pozemkov sa zrealizuje v plnom rozsahu v ZÓNE A – 
stavebnej časti obvodu JPÚ (v grafickej časti postupu je označená červeným obvodom). V ZÓNE B – 
poľnohospodárskej časti obvodu JPÚ sa hranice nových pozemkov vytyčovať nebudú. Vytýčené podrobné 
lomové body hraníc nových pozemkov sa v teréne označia dočasnou stabilizáciou (drevené kolíky). Vlastník si 
vytýčené lomové body v teréne prevezme, o čom sa vyhotoví protokol o podrobnom vytýčení lomových bodov 
nových pozemkov. Trvalú stabilizáciu a signalizáciu si vlastník zabezpečuje na vlastné náklady v zmysle §19, 
písm. c zákona 162/1995 Z.z. (katastrálny zákon). V prípade neúčasti vlastníka prevezme hranicu v teréne 
zástupca združenia účastníkov a správny orgán. V stavebnej časti sa budú vytyčovať hranice nových pozemkov 
všetkých známych vlastníkov, hranice nových pozemkov vo vlastníctve Slovenskej republiky, zastupovanej 
Slovenským pozemkovým fondom a hranice nových pozemkov vo vlastníctve Obce Fačkov. Hranice nových 
pozemkov, ktoré vlastnia vlastníci, ktorých miesto trvalého pobytu alebo sídle nie je známe, a ktorých zastupuje 
Slovenský pozemkový fond sa vytyčovať nebudú. 

Postup prechodu na pozemkoch spoločných zariadení a opatrení 

Obec Fačkov – preberá do vlastníctva pozemky tvoriace spoločné zariadenia a opatrenia (prístupové 
komunikácie). Pozemky určené na spoločné zariadenia a opatrenia nemožno scudziť ani zaťažiť. Toto 
obmedzenie sa vyznačí v katastri nehnuteľností na základe rozhodnutia o schválení vykonania JPÚ. Vlastníctvo k 
pozemkom na ktorých sú umiestnené spoločné zariadenia a opatrenia nadobudne do vlastníctva obce Fačkov. 
Za náhradu sa považuje vecné plnenie vo forme správy a údržby spoločných zariadení a opatrení. Vlastníctvo k 
novým pozemkom sa nadobúda dňom právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania JPÚ. 
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Časový harmonogram prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní 

a) Do 31.10.2022 – Nariadenie vykonania projektu pozemkových úprav. 

b) 01.10.2022 – 30.11.2022 – Vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc nových pozemkov v teréne. 

c) 01.11.2022 – 31.12.2022 – Rozdelenie parciel registra CKN hranicou obvodu projektu JPÚ. 

d) 15.01.2023 – Pozastavenie zápisov do KN pre pozemky v obvode JPÚ. Do termínu pozastavenia zápisov 

možno doručovať verejné listiny a iné listiny na zápis vyhotovené podľa údajov doterajšieho stavu 

katastra nehnuteľností. Katastrálny odbor Okresného úradu v Žiline tieto listiny zapíše. Verejné listiny 

a iné listiny, ktoré nadobudnú právoplatnosť po termíne pozastavenia zápisov do katastra 

nehnuteľností sa ako nespôsobilé zápisu vrátia tomu, kto ich vyhotovil podľa § 42 katastrálneho 

zákona. 

e) 16.01.2023 – 28.02.2023 – Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vo forme 

umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu. Vyhotovenie rozdeľovacieho geometrického plánu. 

f) Do 31.03.2023 – Overenie rozdeľovacieho geometrického plánu Katastrálnym odborom Okresného 

úradu v Žiline. 

g) Do 15.04.2023 –  Vydanie rozhodnutia o schválení vykonania JPÚ. Okresný úrad Žilina, Pozemkový a 

lesný odbor vydá podľa § 14 odsek 4 zákona č. 330/91 Zb. v znení neskorších predpisov rozhodnutie o 

schválení vykonania JPÚ. 

h) Do 30.04.2023 –  Právoplatnosť rozhodnutia o schválení vykonania JPÚ . Právoplatnosťou rozhodnutia 

o schválení vykonania JPÚ nadobudne sa vlastníctvo k novým pozemkom. 

i) Do 60 dní od právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania projektu JPÚ – Predpokladaný zápis 

projektu JPÚ do katastra nehnuteľností. 

j) Dňa 31.10.2023 – Zaniknú nájomné vzťahy k pôvodným nehnuteľnostiam. 

k) Od dňa právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania projektu JPÚ – Vlastníci nových pozemkov 

môžu uzatvárať nové nájomné zmluvy.  

 

 

 

V Banskej Bystrici dňa 19.09.2022 Ing. Tomáš Vrašťák 

 




