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G.K.T. spol. s r.o., geodetické práce
Vinné 469,07231 Vinné \

IČO 36582972, č.t.: 0905-515366, e-mail: gkt.trescak@gmail.com

TECHNICKÁ SPRÁVA
Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní

Zákazka: "Projekt jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Čečehov" okres Michalovce, vykonávaný
v zmysle zákona NR SRč. 330/1991 Z.z.

Lokalita: k.ú. Čečehov, č.808997, obec Čečehov, okres Michalovce, plocha vymedzená obvodom
projektu JPÚ.

Etapa: 3a. Postup prechodu na hospodárenie v novom
usporiadaní

1. Účel prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní.

Plán prechodu na hospodárenie v novom
usporiadaní rieši termín, spôsob, resp. iné náležitosti
zániku užívania, následný prechod na užívanie nových
pozemkov a zánik a vznik nájomných vzťahov k pozemkom
v obvode PPÚ.

2. Súčasný stav užívania pôdy

V súčasnosti sú v obvode JPÚČečehov užívatelia:
Časť E KN č.502/1, 1399/2, 1399/3, 502/2, 501/2
pod osídlením - marginalizovaná časť obyvatel'stva
EKN č.529 - časť AGROSPOLspoločnosť s ručením
obmedzeným Michalovce, časť areál vodojemu.
E KN č. 1490 - AGROSPOLspoločnosť s ručením
obmedzeným Michalovce
EKN č.941/2 - obec Čečehov

3. Návrh užívania nových pozemkov v novom usporiadaní

Po schválení Rozdel'ovacieho plánu vo forme umiestňovacieho plánu došlo k zmene
v usporiadaní vlastníctva v obvode JPÚ. K zmene užívania pôdy dôjde v tých lokalitách, kde sa doterajší
užívatelia stanú vlastníkmi nových pozemkov:

a. Obec Čečehov sa dňom schválenia vykonania projektu JPÚstáva vlastníkom parciel C KN č.270/1,
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270/4, 270/5, 271/1, 271/2, 272,465/5,465/6,462/5 a 5/3,.
b. AGROSPOLspoločnosť s ručením obmedzeným Michalovce sa dňom schválenia vykonania projektu

JPÚstáva vlastníkom parciel C KN 460/2 a 462/6.
c. Fyzické osoby sa dňom schválenia vykonania projektu JPÚstávajú spoluvlastníkmi

parcely C KN 5/1.

4. Vytýčenie podrobných bodov nových pozemkov

Po nariadení vykonania projektu budú do 15.01.2023 vytýčené lomové body nových pozemkov
(podrobné vytýčenie) - rozsah vytýčenia bude dohodnutý s vlastníkmi, OÚ Michalovce, PLO a ZÚJPÚ.
Vlastníci budú včas vyzvaní na prevzatie a trvalú stabilizáciu vytýčených lomových bodov hraníc nových
pozemkov.

Ochranu a kontrolu je povinný vykonávať každý, kto je akýmkol'vek spôsobom činný v danom
priestore - vlastník i nájomca pozemkov.

Za význačný lomový bod sa považuje bod, ktorý je významným lomovým bodom vlastníckej
hranice (bod, kde sa plynulý priebeh vlastníckej hranice výrazne lomí od priamky) a zároveň
je reálny predpoklad nezničenia tohto bodu pri výkone činnosti.

Význačné body budú signalizované dreveným kolíkom červenej farby
Spracovate l' projektu vyhotoví prehl'ad vytýčených význačných lomových bodov vo vhodnej

mierke, ktorý bude dotknutým nájomcom a vlastníkom predmetných pozemkov za účelom
možnosti zabezpečovania ich kontroly a ochrany.

Ochrana význačných lomových bodov je potrebná za účelom zabezpečenia ich primárnej
funkcie - zvýrazniť vlastnícku hranicu a zabrániť nekontrolovanému posunu medzi dvoma
rozdielnymi druhmi pozemkov.

5. Zásady prechodu na nové hospodárenie

Na spoločnom stretnutí predstavenstva ZÚJPÚ,vedúceho projektu, spracovatel'a a užívatel'ov
pozemkov v obvode PPÚsa prítomní dohodli, že :

a) Nájomné vzťahy k pol'nohospodárskej pôde zanikajú k predpokladanému dňu
schválenia vykonania projektu jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Čečehov.

b) K tomuto dátumu noví resp. doterajší užívatelia nových pozemkov v prípade potreby
uzavrú s ich vlastníkmi nové nájomné zmluvy

6. Záver

Schválený postup prechodu na nové hospodárenie bol spracovaný na základe prerokovania
so Združením účastníkov pozemkových úprava s doterajšími užívatel'mi pol'nohospodárskych
pozemkov v obvode JPÚ a po zverejnení Okresným úradom v Michalovciach, odbor pozemkový a lesný úrad
bude záväzný pre užívatel'ov pozemkov v obvode JPÚČečehov.

15.12.2022
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Zápisnica

zo zasadnutia prerokovania postupu prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní
predstavenstvom Združenia účastníkov Jednoduchých pozemkových úprav Čečehov, v časti
katastrálneho územia Čečehov so správnym orgánom a spracovatel'oui projektu JPÚ Čečehov
konaného dňa 15.11.2022

Prítomní:
podl'a prezenčnej listiny
Ing. Eduard Treščák, GKT, s. r. o. Vinné - spracovatel'

Čas: 9,30 hod.

1. Vedúci projektu JPÚ Čečehov Ing. Róbert KažimÍr v úvode privítal prítouli1ých, ktorých
oboznámil o predmete rokovania a následne sa pristúpilo k samotnému prerokovaniu postupu
prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní.

Cieľom postupu prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní je dohodnúť
a zadefinovať postup a zásady, podl'a ktorých vlastníci vstúpia do držby a výkonu ich
vlastníckych a užívaCÍch práv na navrhnutých nových pozemkoch. Postup prechodu na
hospodárenie v novom usporiadaní má zabezpečiť koordinované, plynulé a nadväzujúce
zmeny v hospodárení na pôde pri ukončení projektu a jeho zápise do katastra nehnuteľností
tak, aby nebolo narušené obhospodarovanie pozemkov.

2. Za zhotoviteľa JPÚ Čečehov G.K.T., s. r. o., Vinné, spracovate!' Ing. Eduard Treščák prečítal
prítomným návrh postupu prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní v jednotlivých
lokalitách a informoval ich o priebehu JPÚ Čečehov a o schválení projektu pozemkových
úprav (rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho plánu).

Jednotlivým vlastníkom budú pridelené nové pozemky takto:
- v obvode Č. 1 - obec Čečehov,
- v obvode Č. 2 - AGROSPOL, s. r. o. Michalovce, Čečehov 150,
- v obvode Č. 3 - AGROSPOL, s. r. o. Michalovce, Čečehov 150,
- v obvode Č. 4 - ostatní vlastníci (fyzické osoby).

Predpokladaný termín postup zápisu projektu do katastra nehnutel'ností:
zaslanie výzvy o pozastavenie zápisov do katastra nehnutel'ností do 15.12.2022 vopred,
pozastavenie zápisov do katastra nehnutel'ností na 30 dní pred predpokladaným
termínom schválenia vykonania JPÚ Čečehov,
zápis do katastra nelmutel'ností dňa 15.O1.2023.

Keďže návrhy a pripomienky k návrhu postupu prechodu na hospodárenie v novom
usporiadaní neboli vznesené, správny orgán dal hlasovat' o takto predloženom návrhu.

"Prítomní členovia predstavenstva Združenia účastníkov pozemkových úprav
jednohlasne schválili spracovatel'om a správnym orgánom vypracovaný návrh postupu prechodu
na hospodárenie v novom usporiadaní."

3. Vedúci projektu JPÚ Čečehov oboznámil prítomných, že podl'a § 14 ods. 1 zákona
o pozemkových úpravách po schválení projektu jednoduchých pozemkových úprav Čečehov,
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odbor jeho vykonanie. K nariadeniu pripojí a spolu s ním zverejní so Združením účastníkov
JPÚ Čečehov dohodnutý postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní.

Vypracovaná technická správa o postupe prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní
spolu so zápisnicou z prerokovania a grafickou prílohou bude tvorit' prílohu k nariadeniu
vykonania projektu, ktoré bude zverejnené na 15 dní na úradnej tabuli - webovom sídle
správneho orgánu a na úradnej tabuli obce Čečehov v mieste obvyklým.

V Čečehove dňa 15.] 1.2022 Okresr.ý úrad ichalov~
Pozemkový a lesný odbor

Sama Chalúpku 18
0·/1 O}Michalovc:p................iYf .Zapísal: Ing. Róbert KažimÍr,

Okresný úrad Michalovce, PLO

Overil: Stanislav Mráz, predseda predstavenstva

Ing. Eduard Treščák, GKT, s. r. o. Vinné
(spracovateľ)

Súčasťou zápisnice:
- prezenčná listina zo dňa 15.11.2022
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Prezenčná listina

zo zasadnutia prerokovania postupu prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní členmi
predstavenstva združenia účastníkov Jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho
územia Čečehov konaného dňa 15.11.2022

P. Č. Meno a priezvisko organizácia podpis

o • .ll. Stanislav Mráz Obec Čečehov, predseda predstavenstva
2.

3.

JUDr. Gabriel Štefanič Zástupca vlastníkov, podpredseda predst.

Ing. Andrea Sústriková, PhD. Slovenský pozemkový fond

." / /.
:..... l.". .. o.

J«.r.l?::i ..

Zapisovateľ:
Ing. Róbert Kažimír Okresný úrad Michalovce,

pozemkový a lesný odbor
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