Návrh zásad umiestnenia nových pozemkov
v obvode projektu pozemkových úprav Čečehov
Obsah Zásad umiestnenia nových pozemkov (ďalej len "Zásady") nie je priamo stanovený
zákonom, jeho tvorba však vychádza z §11 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách,
usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde
a pozemkových spoločenstvách v platnom znení (ďalej len "Zákon").
Hlavným ciel'om Zásad je stanoviť pravidlá pre umiestnenie nových pozemkov
v súlade:
•
•
•
•

so všeobecnými zásadami funkčného usporiadania územia (ďalej len "VZFUÚ't
s požiadavkami účastníkov pozemkových úprav (ak nie sú v rozpore so VZFUÚL
so zákonom a
so záujmami ostatných účastníkov konania
STANOVENIE KRITÉRií VYROVNANIA V POZEMKOCH

Pre určenie zásad umiestnenia nových pozemkov sú záväzné ustanovenia §-u 11 ods.
1 až 24 zákona SNR č.330/91 Zb., o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového
vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách,
v znení neskorších predpisov.
Stanovenie kritérií vyrovnania v pozemkoch podl'a §-u 11:

ods.1

Za pozemky podliehajúce pozemkovým úpravám patrí vlastníkom pozemkov
vyrovnanie zodpovedajúce hodnote ich pozemkov a trvalých porastov, ktoré sa na
nich nachádzajú. Vyrovnanie patrí aj vlastníkom spoluvlastníckych podielov pričom sa
zohl'adňujú úbytky pre spoločné zariadenia a opatrenia.
ods.2
Vyrovnanie sa poskytuje vlastníkom pozemkov a vlastníkom spoluvlastníckych
podielov na iných pozemkoch (ďalej len "nový pozemok").
Pri výbere nových
pozemkov sa bude prihliadať na prevádzkovo-ekonomické
pomery všetkých
účastníkov pozemkových úprav, na okolnosti ktoré ovplyvňujú ich využívanie a to
najmä na:
prírodné podmienky
vhodnú organizáciu pôdneho fondu jednotlivých
pol'nohospodárskych
podnikov a hospodárskych subjektov
vlastnosti a bonitu jednotlivých pozemkov
záujmy ochrany životného prostredia
územnoplánovaciu dokumentáciu
ods.3 Nové pozemky budú svojím druhom, výmerou, bonitou, polohou a hospodárskym
stavom primerané pôvodným pozemkom, pričom sa bude prihliadať na výhody
získané pozemkovými úpravami. Vyrovnanie sa poskytuje vlastníkom pozemkov
a vlastníckych podielov na iných pozemkoch v obvode projektu pozemkových úprav,
odsA
Nové pozemky vlastníka sú primerané, ak rozdiel hodnoty pôvodných pozemkov a
nových pozemkov vlastníka nepresahuje desať percent hodnoty pôvodných
pozemkov vrátane pozemkov alebo ich časti potrebných na spoločné zariadenia a
opatrenia.
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S písomným súhlasom vlastníka možno v jeho neprospech prekročiť prípustný rozdiel
hodnoty nových pozemkov bez nároku na vyrovnanie v peniazoch.
ods.S Nové pozemky vlastníka sú primerané, ak rozdiel výmery pôvodných pozemkov a
nových pozemkov vlastníka nepresahuje päť percent výmery pôvodných pozemkov
vrátane pozemkov alebo ich časti potrebných na spoločné zariadenia a opatrenia.
S písomným súhlasom vlastníka možno v jeho neprospech prekročiť prípustný rozdiel
výmery nových pozemkov bez nároku na vyrovnanie v peniazoch.
ods.7 Ak je potrebné pre spoločné zariadenia a opatrenia vyčleniť nevyhnutnú výmeru
pol'nohospodárskej pôdy alebo inej pôdy, použijú sa najprv pozemky vo vlastníctve
štátu v poradí pôvodné neknihované pozemky, ďalšie pozemky štátu a pozemky
obce. Ak nie je dostatok výmery pozemkov vo vlastníctve štátu a obce v uvedenom
poradí, postupuje sa podl'a § 12 ods. 8.
ods.8 Ak s tým vlastník súhlasí, vyrovnanie za pozemky alebo spoluvlastnícke podiely k
pozemkom, ktoré tvoria pol'nohospodársku pôdu do výmery 400m2 vrátane trvalých
porastov na nich, poskytne sa v peniazoch. Vyrovnanie v peniazoch sa vykoná medzi
Slovenským pozemkovým fondom a vlastníkom pozemkov v lehote určenej v
rozhodnutí o schválení vykonania projektu pozemkových úprav.
ods.9 Ak s tým vlastník súhlasí, vyrovnanie za pozemky alebo spoluvlastnícke podiely k
lesným pozemkom celkovej výmery vlastníka do výmery 2000m2 vrátane lesných
porastov na nich sa poskytne v peniazoch. Vyrovnanie v peniazoch sa vykoná medzi
správcom a vlastníkom pozemku v lehote určenej v rozhodnutí o schválení vykonania
projektu pozemkových úprav.
ods.ll Na vyrovnanie v peniazoch je potrebný súhlas vlastníka v písomnej forme. Po
doručení tohto súhlasu Okresnému úradu, pozemkový a lesný odbor nemožno súhlas
odvolať. Pozemky, za ktoré žiada vlastník vyrovnanie v peniazoch podl'a odseku 8 , sa
nesmú previesť ani zaťažiť. To neplatí, ak ich nadobudol Slovenský pozemkový fond
alebo správca podl'a odseku 14. Na návrh Okresného úradu, pozemkový a lesný odbor
katastrálny odbor vyznačí poznámku o zákaze vlastníka nakladať s týmito pozemkami
okrem prípadov uvedených v odseku 14. Ak je pozemok zaťažený právami tretích
osôb, ktoré prechodom vlastníckeho práva nezanikajú, vyplatí sa vyrovnanie
vlastníkovi po zohl'adnení práv tretích osôb, ktoré na pozemku viaznu, o čom sa
vlastník písomne upovedomí. Ak ide o pozemok s nezisteným vlastníkom, Slovenský
pozemkový fond alebo správca môže súhlasiť s vyrovnaním v peniazoch.
ods.12 Na účel pozemkových úprav rozhodnutím Okresného úradu, pozemkový a lesný
odbor môžu sa zriadiť alebo zaniknúť iné vecné práva k pozemku. laa) Pri zriadení
iného vecného práva OÚ MI, PLO určí mieru zohl'adnenia ujmy v rozdel'ovacom pláne.
ods.13 Pozemky, ktoré patria do obvodu pozemkových úprava
tvoria spoločnú
nehnutel'nosť, môžu sa rozdeliť, ak s tým súhlasia vlastníci nadpolovičnej výmery
spoločnej nehnutel'nosti ..
ods.14 Na účel pozemkových úprav rozhodnutím okresného úradu, pozemkový a lesný odbor
možno zriadiť alebo zrušiť podielové spoluvlastníctvo k pozemku.
ods.1S Pozemky alebo spoluvlastnícke podiely k pozemkom, ktoré tvoria pol'nohospodársku
pôdu vo výmere do 400 m2, ktoré nemožno sceliť s ostatnými pozemkami vlastníka a
za ktoré nebol uplatnený nárok na vyrovnanie v peniazoch, zlúčia sa do celku s
ostatnými pozemkami alebo spoluvlastníckymi podielmi vlastníkov do 400 m2 a určí
sa ich spoluvlastnícky podiel. Pri určení druhu pozemku na novom pozemku sa

PPÚ Čečehov

Strana 2 z 16

vychádza z prevažujúceho
druhu
porastu sa pritom nezohl'adňuje.
ods.14

Štát

prostredníctvom

pozemkových

Slovenského

úprav

pozemkom

pozemku

môže

v obvode

pozemkového

kúpiť

pozemky

pozemkových

väčších celkov alebo pre potreby
vlastníci súhlasia s predajom.

pôvodného

pozemku;

fondu

7e)

alebo

úprav uvedených

alebo

správcu

spoluvlastnícke

ods.15 Okresný

úrad,

ponúknu

na určenie

uvedených

v odsekoch

usporiadania

Slovenského

PLO dohodne

so združením

k pozemkom,

pozemkov

pozemky
správy

a údržby

zariadenie

účastníkov

pozemkového

v odseku

za náhradu.

spoločných

a opatrenie,

Možno

určené

zariadení

ich použiť len na účely upravené

vyznačí v katastri nehnutel'ností
projektu pozemkových úprav.
ods.18 Pozemky

určené

stability

7g)

vybudovanie

projektom

regionálneho
spoločných

ods.19

vyplývajúce

vlastnia najmenej
úpravy.

pozemkových

z osobitných

pozemkových
štátu

alebo

železnice
fond

v obvode

aj

zariadení

pozemky

na

hospodárstvu,

a odvodňovacích

na základe jeho súhlasu

(Napríklad

zákon č. 49/2002

Z. z. v znení neskorších

Z. z. o

predpisov.)

na ktorých sú nariadené pozemkové

vyhláškou
aj to,

pozemkových

a doručia

ak vlastník

známym
nepodá

vlastníkom
námietku

do

alebo

úprav, ktoré by mohli byť vyňaté z obvodu

úprav podl'a § 4 ods. 2 a na ktorých sa nachádzajú stavby vo vlastníctve
obce,

alebo

vyššieho

a vodné plochy vybudované

alebo správca

vyrovnanie

ako

ekologickej

sú platné, ak s nimi súhlasia účastníci, ktorí

výmery pozemkov,
verejnou

vlastných rúk. Za súhlas sa považuje
námietka je neopodstatnená.
ods.21 Ak sú pozemky

systém

sa

vykonania

úprav.

predpisov

nových pozemkov

dve tretiny

Toto obmedzenie

o schválení

vodnému

a lesný odbor určí iného vlastníka

Zásady sa zverejnia

úprav.

scudziť ani zaťažiť.

pre územný

závlahových

spoločné

týchto pozemkov je štát okrem prípadov, ak

ochrane pamiatkového fondu, zákon č. 543/2002
preberá na seba vlastník nového pozemku.
ods.20 Zásady na umiestnenie

predpisom.

slúžiacich

sa

určí iného vlastníka

pozemkových

charakteru,

a opatrení

nádrží, úprav tokov,

o schválení projektu

Obmedzenie

úprav

obvode

vecné plnenie vo forme

nemožno

rozhodnutia

a nadregionálneho

štát. Vlastníkom

Okresný úrad, pozemkový
v rozhodnutí

pozemkových

zariadení

najmä malých vodných
zariadení poskytuje

osobitným

na základe

a opatrenia,

Ak ide o špecifické

a opatrenia

OÚ TV,

nových pozemkov.

a lesný odbor

o schválení projektu

a

pravidiel

zásad funkčného

obec, v ktorej

sa považuje

návrhy

podmienok

spoločné zariadenia

a opatrení.

zariadenia

jeho

prerokovaných

miestnych

18, nadobudne

Za náhradu

Okresný úrad, pozemkový

na spoločné

s vlastníkom

zásady na umiestnenie

fondu

na odpredaj.

predpisu. 7d)

všeobecných

úprava

sú umiestnené

na základe jeho súhlasu v rozhodnutí
ods.17 Pozemky

prerokuje

Podl'a výsledkov

pozemkových

na ktorých

uvedených

nachádzajú,

odbor

2 a 3 a podl'a schválených

územia v obvode

ods.16 Vlastníctvo
okrem

a lesný

nových pozemkov.

k

na predaj alebo ak

porastu na ňom sa určí podl'a osobitného

pozemkový

požiadavky

na účel
podiely

alebo správcu môže kupovať aj ďalšie pozemky, ak ich vlastníci ponúknu
Cena pozemku a trvalého

trvalého

v odseku 8 na účel vytvorenia

štátu, ak ich vlastníci

Štát prostredníctvom

hodnota

poskytnúť

v peniazoch

územného

celku,

ako sú cestné

komunikácie,

do 24. júna 1991, môže Slovenský pozemkový

vlastníkovi

podl'a osobitného

iný pozemok
predpisu.

vykoná podl'a stavu v čase pred jeho zastavaním v hodnote
alebo povolenia pozemkových úprav.

PPÚ Čečehov

vo vlastníctve

štátu

alebo

7d). Určenie druhu pozemku
platnej

sa

v čase nariadenia
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ods.26 Ak sa v katastrálnom území, v ktorom prebieha konanie o pozemkových úpravách,
nenachádzajú pozemky vo vlastníctve štátu v rozsahu potrebnom pre spoločné
zariadenia a opatrenia, Slovenský pozemkový fond použije prednostne postup
podl'a odseku 17.
1.

Všeobecný popis

Zásady určia spôsob vyrovnania s ohl'adom na špecifické podmienky danej lokality
a požiadavky vlastníkov, pričom dohodnuté Zásady nesmú byť v rozpore so Zákonom
o pozemkových úpravách a inými zákonmi, ktorých sa dotkne konanie o pozemkových
úpravách.
V rámci prerokovania návrhu Zásad sa určia všeobecné princípy postupov pri
umiestňovaní nových pozemkov bez definovania konkrétneho riešenia. Určí sa spôsob
vyrovnania, uvedú sa špecifické požiadavky vlastníkov, ktoré bude možné zapracovať, len
ak nebudú v rozpore so Zákonom a s väčšinovými záujmami ostatných účastníkov
(vlastníci, ktorí vlastnia najmenej 2/3 výmery pozemkov obvodu PPÚ).

Základné údaje, štatistiky

Výmera obvodu PPÚ Čečehov v ha

707

Počet riešených parciel nároku v registri pôvodného stavu (RPS)

1160

- z toho parcely C-KN (majetkoprávne vysporiadané)

18

- z toho parcely UO

1142

Počet vlastníkov

661

- známych vlastníkov so známym pobytom (TVL=O,l,2)

288

- ostatných vlastníkov

373

o

- duplicitných vlastníkov
Počet vlastníckych vzťahov

10849

Počet parciel s jedným vlastníkom v 1/1

406

Počet parciel v spoluvlastníctve

754

Priemerný počet spoluvlastníkov na parceiu v spoluvlastníctve

10

Maximálny počet spoluvlastníkov na parceiu

138

2

Priemerná výmera parcely [m

6096

]

Priemerný počet spoluvlastníkov na 1 parceiu za obvod PPÚ

9

Priemerný počet parciel na 1 vlastníka

16
2

Priemerná výmera vlastníctva 1 vlastníka [m

10698

]

Počet vlastníkov s výmerou do 400 m2 (okrem TVL=l,2)
2

Počet vlastníkov s výmerou od 401 m

299

2

5000 m (okrem TVL=l,2)

_
2

Počet vlastníkov s výmerou od 5001 m -10000

177

2

m (okrem TVL=l,2)

PPÚ Čečehov
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2

m

m2 (okrem TVL=1,2)

Počet vlastníkov

s výmerou

od 10001

50000

Počet vlastníkov

s výmerou

od 50 001 m -100000

Počet vlastníkov

s výmerou

viac ako 10 ha (okrem TVL=1,2)

-

2

Obvod PPÚ Čečehov tvoria pre potreby

m2 (okrem TVL=1,2)

pozemkových

Projektový blok č. 1 (PB1) tvoria všetky pozemky,
pôda

•

Projektový blok č. 2 (PB2) tvoria
kanálom nal'avo od Michaloviec

•

Projektový blok č. 3 (PB3) tvoria
panelovej cesty k hnojisku

•

Projektový blok č. 4 (PB4) tvoria pol'nohospodárske

•

Projektový
panelovej

všetky

pozemky,

•

Projektový blok č. 7 (PB7) tvoria nepol'nohospodárske
pri areáli AGROSPOL s.r.o.

Dôvodom

takéhoto

pozemkov,
(PBl

blok č. S (PBS) tvoria
kanálom,

t.j. dosiahnutie

až PB8) bude

ohraničené
vodnými

maximálneho

obsahovať

prirodzenými
tokmi,

celkov budú projektované

viacero

hranicami,

kanálmi

všetky

je

a ostatnými

Vrbovským
severne

od

ktoré

južne

od

sa nachádzajú

ktoré sa nachádzajú južne od cesty

najmä

pozemky,

pozemky,

cestou III .triedy, intravilánom
rozdelenia

ležia pred

do Jastrabia p/M.

Projektový blok č. 6 (PB6) tvoria všetky pozemky,
Ill.triedy do Jastrabia p/M.

Projektový

blokov:

pozemky pri cintoríne

pozemky,

cesty k hnojisku po cestu Ill.triedy

Vrbovským

ktoré

ktoré sa nachádzajú

•

•

4

ktoré ležia pri objekte WS - orná

všetky pozemky,

všetky

9

úprav sedem projektových

•

blok č. S (PBS) tvoria

105

ktoré

o čo

najvyššiu

komasačného

koeficientu.

projekčných

celkov,

prirodzenými

nové pozemky jednotlivých

sa nachádzajú

medzi

a areálom AGROSPOL s.r.o.

snaha

čiže existujúcimi

ktoré sa nachádzajú

alebo

mieru

Každý projektový

blok

až PC56). Tie

budú

(PCl

novo navrhovanými

terénnymi

scelenia

hranicami.

cestami,

Do projekčných

vlastníkov.

2. Použité podklady
•

Operát katastra nehnutel'ností

(písomné a grafické údaje)

•

Výsledný operát obvodu pozemkových

•

Schválené Všeobecné

•

Schválený Register pôvodného

•

Vyhodnotenie
dotazníkovej ankety ohl'adne návrhov
bola realizovaná v rámci doručovania výpisov z RPS

•

Prerokovanie
návrhov
účastníkov pozemkových

•

Individuálne
prerokovanie
návrhov
a požiadaviek
účastníkmi pozemkových úprav Čečehov

•

Zákon 330/1991

úprav (OOPÚ)

zásady funkčného

usporiadania

územia (VZFUÚ)

stavu (RPS)

a požiadaviek
úprav Čečehov

Zb. o pozemkových

rozšíreného

úpravách,

obvodných
pozemkových
úradoch,
spoločenstvách (ďalej len "zákonIl)

a požiadaviek

PPÚ Čečehov

predstavenstva
s jednotlivými

usporiadaní

pozemkovom

vlastníkov,

Združenia
vlastníkmi

pozemkového
fonde

ktorá

vlastníctva,

a o pozemkových
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3. Vyrovnanie v pozemkoch

Záväznosť zásad pre vlastníkov
Za pozemky podliehajúce pozemkovým úpravám patrí vlastníkom pozemkov vyrovnanie
zodpovedajúce hodnote ich pozemkov a trvalých porastov, ktoré sa na nich nachádzajú;
vyrovnanie patrí aj vlastníkom spoluvlastníckych podielov, pričom okresný úrad musí
zohl'adniť úbytky pre spoločné zariadenia a opatrenia. Stanovené kritériá vyrovnania v
pozemkoch musia byť realizované tak, aby nové pozemky boli svojím druhom, výmerou,
hodnotou, polohou a hospodárskym stavom primerané pôvodným pozemkom. V procese
vyrovnania je potrebné definovať okrem kritérií, ktoré sú definované v §11 zákona, aj
kritériá, ktorých potreba vyplynula z miestnych vlastníckych a užívacích pomerov v
katastrálnom území Čečehov.

Pri jednotlivých

kritériách sú preto stanovené tieto kritériá:

3.1. Kritériá sú stanovené podl'a zákona - záväzné kritériá

3.1.1.
Kritérium podl'a §11, ods.2 zákona: Vyrovnanie sa poskytuje vlastníkom
pozemkov a vlastníkom spoluvlastníckych podielov na nových pozemkoch. Okresný úrad
pri výbere nových pozemkov prihliada na prevádzkovo-ekonomické pomery všetkých
účastníkov a na okolnosti, ktoré ovplyvňujú využívanie, zhodnocovanie a výnos z
pozemkov. Prihliada sa najmä na
a) prírodné podmienky,
b) vhodnú organizáciu pôdneho fondu jednotlivých pol'nohospodárskych podnikov,
lesných podnikov a hospodárskych subjektov,
c) pomer jednotlivých druhov pozemkov (kultúr) v obvode pozemkových úprav,
d) vlastnosti a bonitu jednotlivých pozemkov,
e) záujmy ochrany životného prostredia,
f) územnoplánovaciu dokumentáciu.
3.1.2. Kritérium podl'a §11,
ods.3 zákona: Nové pozemky maJu byť svojím
druhom, výmerou, bonitou, polohou a hospodárskym stavom primerané
pôvodným pozemkom, pričom sa prihliada na výhody získané pozemkovými
úpravami. Pri zmene druhu pozemku z dôvodov riešenia protieróznych opatrení a
iných opatrení navrhnutých vo všeobecných zásadách funkčného usporiadania
územia sa za pôvodný druh pozemku považuje navrhovaný stav. Nové určenie
hodnoty takéhoto pozemku sa vykoná v rámci aktualizácie registra pôvodného
stavu. Ak s tým vlastník súhlasí, nemusia byť tieto kritériá pri vyrovnaní
dodržané (§11, ods.6 zákona).
3.1.3. Kritérium
hodnoty
hodnoty
spoločné

podl'a §11,
pôvodných
pôvodných
zariadenia

ods.4 zákona: Nové pozemky vlastníka sú primerané, ak rozdiel
pozemkov a nových pozemkov vlastníka nepresahuje 10%
pozemkov vrátane pozemkov alebo ich časti potrebných na
a opatrenia. S písomným súhlasom vlastníka možno v jeho

PPÚ Čečehov
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neprospech

prekročiť

vyrovnanie

prípustný

v peniazoch.

pozemkových

rozdiel

Pri vzniku rozdielnej

úprav si môžu vlastníci

nových pozemkov

hodnoty

nových

hodnoty

pozemkov

pozemkov

určiť rozdiel hodnoty

pozemkov

nových pozemkov.

celkovej výmere do 200 m sa toto kritérium
vlastníka.

nemusí dodržať s písomným

kritérium

a najdôležitejšie,

Toto

dovolená

navrhujeme

odchýlka

pozemkov

použiť

bude využitá

ako

hlavné

iba v krajnom

vlastníka bez odchýlky.

Vzhladom

prípade.

pričom

hodnotu

použije sa §11, ods.4 zákona 25 %, t.j. môže nastať rozdiel hodnoty
a nových pozemkov až do výšky 25 %.
3.1.4. Kritérium

ak rozdiel

pozemkov

pozemkov

a nových pozemkov vlastníka

po odpočítaní

zariadenia

neprospech

prekročiť

a opatrenia.
prípustný

podielu

pozemkov

S písomným

rozdiel

výmery

Prípadné prekročenie
sceliť

tejto hranice

všetky

svoje

navrhujeme

pôvodné

pozemku. Záväzná by v týchto prípadoch
že pri novom pozemku
jednotky,

zachovaná
súhlasiť

prerokovania

u vlastníkov,

ďalej len "BPfJ")
hodnota

so scelením

požiadaviek

pozemkov

a návrhov

a v prípade

možno v jeho
bez nároku

ktorí v dotazníkoch

vyjadrili

do jedného

pozemkov.

vlastníkov,

nových pozemkov

To znamená,

z bonitovanej

V prípade
ktorí

nového

výmera

pôdnotak, aby

vlastníkov,

ktorí

sa nezapojili

formou

do

dotazníkovej

podla zákona (do :tl0% hodnoty).

PPÚ Čečehov

na

nemusí

prispôsobila

pozemkov.

5% výmery

kritérium

(vychádza

a druhu pozemku

na určenie

ankety v rámci PPÚ, sa bude postupovať

sa toto

ostala súhrnná hodnota

scelovaných

vlastníka

pozemkov

v k.ú. Čečehov

by sa na základe jeho hodnoty

súhrnná

súhlasom
nových

do 200 m

pozemky

nepresahuje

alebo ich časti potrebných

2

vyrovnanie v peniazoch. Pri celkovej výmere
dodržať s písomným súhlasom vlastníka.

nebudú

hodnoty

susedných bonít

podl'a §11, ods.5 zákona: Nové pozemky vlastníka sú primerané,

na spoločné

ostala

maximálna

pozemkov

pôvodných

ekologickej

Pri

pôvodných

výmery pôvodných

požiadavku

a

súhlasom

Cielom je zachovanie

na ve/'mi rozdielnu

na

v obvode projektu

pôvodných

až do výšky 25 % v zásadách umiestnenia
2

bez nároku
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