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Vec

Pozemkové úpravy – informácia pre ú#astníkov

Pozemkové úpravy sú jedným zo základných riešení a v sú#asnosti jediným komplexným nástrojom na usporiadanie
pozemkového vlastníctva, ktoré riešia sce#ovanie, parceláciu, usporiadanie pozemkov, rozmiestnenie a zreálnenie
druhov pozemkov, vyrovnanie hraníc pozemkov, sprístupnenie všetkých parciel a s tým súvisiaci výkon právnych,
terénnych, komunika#ných, vodohospodárskych, protieróznych, ekologických a iných opatrení s cie#om zlepši#
po#nohospodársku výrobu, zlepši# podmienky vidieckeho obyvate#stva a nakladania s pozemkovým vlastníctvom.

Sú#asný stav vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom po#nohospodárskej pôdy je výsledkom dlhšie
trvajúceho historického vývoja hospodárskych, právnych a spolo#enských pomerov na území Slovenska. Vo
svojom dôsledku uvedený stav je charakteristický vysokým stup#om rozdrobenosti pozemkovej držby evidovanej
na ve#kom po#te listov vlastníctva, neúplnos#ou a nezrovnalos#ou v evidencii pozemkov a právnych vz#ahov k
pozemkom, nepreh#adnými nájomnými vz#ahy k pozemkom, znemožneným prístupom k pozemkom.

Pozemkové úpravy sú realizované pod#a zákona #. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní
pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spolo#enstvách v znení
neskorších predpisov (#alej len „zákon“).

Obsahom pozemkových úprav pod#a zákona je racionálne priestorové usporiadanie pozemkového vlastníctva
(scelenie pozemkov, komasácia) v ur#itom území a ostatného nehnute#ného po#nohospodárskeho a lesného majetku
s ním spojeného, vykonávaného vo verejnom záujme v súlade s požiadavkami a podmienkami ochrany životného
prostredia a tvorby územného systému ekologickej stability, funkciami po#nohospodárskej krajiny a prevádzkovo
– ekonomickými h#adiskami moderného po#nohospodárstva a lesného hospodárstva a podpory rozvoja vidieka.

Ak sa rieši len #as# katastrálneho územia alebo hospodárskeho obvodu v zmysle § 8b zákona správny orgán
môže povoli# alebo nariadi# vykonávanie pozemkových úprav formou jednoduchých pozemkových úprav so
zjednodušenou dokumentáciou.

Hlavným cie#om pozemkových úprav je vypracova# a realizova# projekt pozemkových úprav pre optimálne
priestorové a funk#né usporiadanie pozemkov.
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Základnými výhodami pozemkových úprav je scelenie rozdrobených pozem¬kov, zníženie po#tu parciel, vytvorenie
pravidelnejších a hospodársky využite#nejších parciel s oh#adom na ich budú¬ce využitie, zjednodušenie a
spreh#adnenie vlastníckych vz#ahov (podmien¬ky pre prípadné uzatváranie ko¬rektných nájomných vz#ahov na
po#nohospodársku pôdu), reálne vytý#enie v teréne (vlastník vie kde má svoje hranice, má možnos# reálne naklada#
so svojím majetkom (za#a# ho užíva#, prípadne ho prenaja#, alebo preda#), zvýšenie trhovej hodnoty pozemku,
vytvorenie parciel registra C so záväznou výmerou a druhom pozemku pod#a skuto#ného stavu.

Vykonávanie pozemkových úprav má nieko#ko etáp:
- prípravné konanie,
- vypracovanie úvodných podkladov, ich prerokovanie a schválenie,
- prejedanie spôsobu vyrovnania, vypracovanie a schválenie zásad umiestnenia nových
pozemkov,
- vypracovanie projektu, jeho prerokovanie a schválenie,
- vykonanie projektu a schválenie jeho vykonania.

Správnym orgánom na vykonanie pozemkových úprav v #asti katastrálneho územia Vislanka je Okresný úrad Stará
#ubov#a, pozemkový a lesný odbor, ktorý vedie konanie pod#a ustanovení zákona, rokuje s ú#astníkmi konania v
jednotlivých etapách a vydáva rozhodnutia v súlade so zákonmi.

V priebehu celého konania sa kladie dôraz na informovanos# ú#astníkov pozemkových úprav, ktorých vlastnícke
a iné práva môžu by# pozemkovými úpravami dotknuté. Neznámych vlastníkov v konaní zastupuje Slovenský
pozemkový fond. Rozsahom aj obsahom pozemkové úpravy predstavujú široký záber #inností a sú#innos#, procesne
sa skladajú z postupnosti viacerých etáp ustanovených zákonom. Predpokladaná doba trvania pozemkových úprav
je cca 2- 2,5 roka (pod#a situa#ne vniknutých podmienok sa môže meni#).

Ú#astníkmi pozemkových úprav sú vlastníci pozemkov podliehajúcich pozemkovým úpravám, nájomcovia
pozemkov podliehajúcich pozemkovým úpravám, vlastníci ostatného nehnute#ného po#nohospodárskeho majetku
nachádzajúceho sa v obvode pozemkových úprav, fyzické osoby a právnické osoby, ktorých vlastnícke alebo
iné práva môžu by# pozemkovými úpravami dotknuté, Slovenský pozemkový fond, Správca lesného majetku vo
vlastníctve štátu, správcovia štátneho majetku a obec.

V konaní ú#astníci pozemkových úprav vytvárajú združenie ú#astníkov pozemkových úprav. Najvyšším orgánom
združenia je zhromaždenie ú#astníkov pozemkových úprav, ktoré na ustanovujúcom zhromaždení schva#uje
stanovy a volí výkonný orgán – predstavenstvo, ktoré zastupuje združenie ú#astníkov pozemkových úprav v konaní
o pozemkových úpravách.

Táto informácia sa zverejní na webovej stránke a úradnej tabuli obce Vislanka a na webovej stránke Okresného
úradu Stará #ubov#a.

Ing. Matúš Suchý

vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky


