
POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR

Námestie slobody 5, 093  01  Vranov nad Topľou

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
Telefón
+421573215725

E-mail
plo.vt@minv.sk

Internet
www.minv.sk

IČO
00151866

• •
Podľa rozdeľovníka

• •

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo
OU-VT-PLO-2021/000377-272

Vybavuje/linka
Ing. Marcela Voľanská/

057/3215727

Vranov nad Topľou
11. 05. 2021

Vec
Nariadenie vykonania projektu pozemkových úprav formou jednoduchých pozemkových úprav v časti k.ú.
Petrovce

Okresný úrad Vranov nad Topľou, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „správny orgán“), ako orgán príslušný podľa
§ 5 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových
úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o
pozemkových úpravách“) podľa § 14 ods. 1 zákona o pozemkových úpravách

n a r i a ď u j e

vykonanie projektu pozemkových úprav formou jednoduchých pozemkových úprav v časti k. ú. Petrovce,
schváleného rozhodnutím č. OU-VT-PLO-2021/000377-266 zo dňa 17.02.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa
22.03.2021, vypracovaného v zmysle § 2 ods. 1 písm. h) zákona o pozemkových úpravách, t.j. je potrebné usporiadať
pozemky vzhľadom na ich budúce použitie na iné účely, ako je hospodárenie na pôde, ktorého zhotoviteľom je
ADYTON, s. r. o., Bendíkova 13513/7, 080 01 Prešov.

Dôvody nariadenia:

Rozhodnutím č. OU-VT-PLO-2021/000377-266 zo dňa 17.02.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.03.2021,
bol v zmysle § 13 ods. 3 zákona o pozemkových úpravách schválený projekt pozemkových úprav formou
jednoduchých pozemkových úprav v časti k. ú. Petrovce.
Vykonanie projektu spočíva vo vytýčení hraníc pozemkov v teréne vrátane stabilizácie nových hraníc a ch zameraní
s následným vyhotovením geometrického plánu alebo rozdeľovacieho plánu vo forme geometrického plánu.

Podľa ustanovenia § 14 ods. 1 zákona o pozemkových úpravách po schválení rozdeľovacieho plánu vo forme
umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu projektu pozemkových úprav okresný úrad nariadi jeho vykonanie. K
nariadeniu pripojí a spolu s ním zverejní so združením účastníkov dohodnutý postup prechodu na hospodárenie v
novom usporiadaní.

Vypracovaný postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní bol dohodnutý so Združením účastníkov
jednoduchých pozemkových úprav Petrovce dňa 04.05.2021.

Nariadenie vykonania projektu pozemkových úprav formou jednoduchých pozemkových úprav v časti k.ú. Petrovce
sa oznamuje verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia § 14 ods. 1 zákona o pozemkových úpravách.
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„Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho
orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne na svojom
webovom sídle, ak ho má zriadené a ak je to vhodné aj iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači,
rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka.“

Prílohy:
Plán prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti
k.ú. Petrovce

Ing. Jozef Kulan
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-VT-PLO-2021/000377-272

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Ulica Kollárova 543/8, 917 01 Trnava 1
Obec Petrovce, Petrovce 89, 094 31 Petrovce
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PLÁN PRECHODU NA HOSPODÁRENIE V NOVOM USPORIADANÍ 
 

PROJEKT JEDNODUCHÝCH POZEMKOVÝCH ÚPRAV 

v časti k.ú. Petrovce 

1. ÚVOD 
Obsah plánu prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní pozemkov v obvode projektu nie je 

priamo stanovený zákonom, jeho tvorba však vychádza z § 14 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových 
úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde                            
a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej v texte iba „zákon o pozemkových 
úpravách“).  

Rozhodnutím Okresného úradu Vranov nad Topľou, pozemkovým a lesným odborom č. OU-VT-PLO-
2018/004173-021 zo dňa 13.08.2018, podľa § 8 ods. 1 zákona o pozemkových úpravách v spojení s § 8d 
zákona o pozemkových úpravách boli povolené pozemkové úpravy v časti katastrálneho územia Petrovce, 
a to z dôvodu ustanoveného v § 2 ods. 1 písm. h) zákona o pozemkových úpravách, teda že je potrebné 
usporiadať pozemky vzhľadom na ich budúce použitie na iné účely, ako je hospodárenie na pôde. 
V zmysle § 8b ods. 1 zákona o pozemkových úpravách v dôsledku vykonávania predmetných pozemkových 
úprav len pre časť katastrálneho územia Petrovce bolo povolené ich vykonanie so zjednodušenou 
dokumentáciou formou jednoduchých pozemkových úprav. 

Okresný úrad Vranov nad Topľou, pozemkový a lesný odbor (ďalej v texte iba „správny orgán“) 
rozhodnutím č. OU-VT-PLO-2018/004173-043 zo dňa 29.11.2018 zmenil obvod projektu jednoduchých 
pozemkových úprav v časti k.ú. Petrovce (ďalej v texte iba „projekt JPÚ Petrovce“) určený rozhodnutím            
č. OU-VT-PLO-2018/004173-021 zo dňa 13.08.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť 15.09.2018 tak, že do 
obvodu projektu JPÚ Petrovce zahrnul nové parcely a tým spresnil hranicu obvodu projektu JPÚ Petrovce. 
Následne správny orgán rozhodnutím č. OU-VT-PLO-2019/000043-194 zo dňa 09.10.2019 zmenil obvod 
projektu JPÚ Petrovce určený rozhodnutím č. OU-VT-PLO-2018/004173-043 zo dňa 29.11.2018, ktoré 
nadobudlo právoplatnosť 21.12.2018 tak, že do obvodu projektu JPÚ Petrovce zahrnul nové parcely a ich 
časti a tým spresnil hranicu obvodu projektu JPÚ Petrovce. Rozhodnutie bolo právoplatné dňom 14.11.2019. 

Cieľom projektu JPÚ Petrovce okrem usporiadania  pozemkov bolo aj účinné usporiadanie územia            
s ohľadom na ochranu životného prostredia a tvorbu územného systému ekologickej stability. Návrh nového 
usporiadania územia v obvode projektu JPÚ Petrovce sa vyhotovil rozdeľovacím plánom vo forme 
umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu (ďalej v texte iba „rozdeľovací plán“). Správny orgán rozhodnutím      
č. OU-VT-2021/000377-266 zo dňa 17.02.2021, podľa § 13 ods. 3 zákona o pozemkových úpravách schválil 
rozdeľovací plán pre projekt JPÚ Petrovce a plán verejných a spoločných zariadení a opatrení v obvode 
projektu JPÚ Petrovce, (ktorým správny orgán podľa ustanovenia § 13 ods. 6 zákona o pozemkových 
úpravách schválil rozdeľovací plán a plán verejných a spoločných zariadení a opatrení projektu JPÚ 
Petrovce).  

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia č. OU-VT-2021/000377-266 správny orgán nariadi 
vykonanie projektu pozemkových úprav, ktorého prílohou je postup prechodu na hospodárenie                
v novom usporiadaní pozemkov v obvode projektu. Vykonanie projektu je vytýčenie a označenie 
lomových bodov hraníc nových pozemkov a spracovanie rozdeľovacieho geometrického plánu. 

Pozemkové úpravy slúžia nielen na usporiadanie vlastníckych vzťahov, ale aj užívacích pomerov               
k pozemkom. Cieľom plánu prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní pozemkov v obvode projektu 
JPÚ Petrovce je dohodnúť a zadefinovať postup  a zásady, podľa ktorých vlastníci vstúpia do držby a výkonu 
vlastníckych a užívacích práv k novým pozemkom.  
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2. POSTUP PRECHODU NA HOSPODÁRENIE V NOVOM USPORIADANÍ  
Nariadenie vykonania projektu pozemkových úprav (§ 14 ods. 1 zákona o pozemkových úpravách) 

• Po schválení rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu 
projektu JPÚ  Petrovce správny orgán nariadi jeho vykonanie. K nariadeniu pripojí a spolu s ním zverejní so 
združením účastníkov dohodnutý postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní.  
 
 
Výzva na pozastavenie zápisov do katastra nehnuteľností v obvode projektu pozemkových úprav          

• Správny orgán v súlade s § 14 ods. 2 zákona o pozemkových úpravách a v súlade s § 29 
ods. 1 metodického návodu na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav MN 
74.20.73.46.30 (ďalej v texte iba „metodicky návod“) vyzve Okresný úrad Vranov nad Topľou, katastrálny 
odbor na pozastavenie zápisov do katastra nehnuteľností  pre pozemky v obvode projektu JPÚ Petrovce. 

Po výzve správneho orgánu a v súlade s § 29 ods. 2 metodického návodu, Okresný úrad Vranov nad 
Topľou, katastrálny odbor vyzve miestne príslušný okresný súd na doručenie všetkých verejných listín                
a iných listín, ktoré nadobudli právoplatnosť, na katastrálny odbor najneskôr k termínu pozastavenia zápisov 
do katastra nehnuteľností s upozornením na § 29 ods. 5 metodického návodu, podľa ktorého verejné listiny 
verejné listiny a iné listiny, ktoré nadobudnú právoplatnosť po termíne pozastavenia zápisov do katastra, 
orgán katastra ako nezapísateľné vráti tomu, kto ich vyhotovil podľa § 42 zákona NR SR č. 162/1995 Z. z.    
o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení 
neskorších predpisov. Zápis týchto listín do katastra nehnuteľností nebude možné vykonať. 

Výzvu správa katastra odôvodni tým, že v príslušnom katastrálnom území končí projekt pozemkových 
úprav a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania projektu podľa § 14 ods. 4 zákona 
o pozemkových úpravách nebude možné vykonať zápis týchto listín do katastra nehnuteľností. 
 
 
Pozastavenie zápisov do katastra nehnuteľností na pozemky patriace do obvodu projektu 
pozemkových úprav (§14 ods. 2 zákona o pozemkových úpravách) 

• Na vykonanie aktualizácie registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vo forme 
umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu pozastaví Okresný úrad Vranov nad Topľou, katastrálny odbor na 
základe výzvy správneho orgánu, zápisy do katastra nehnuteľností v obvode projektu JPÚ Petrovce na 90 
dní pred predpokladaným termínom schválenia vykonania projektu JPÚ Petrovce.  

Správny orgán vyzve správu katastra na zastavenie zápisov do katastra nehnuteľností najneskôr 60 
dní vopred. 

Na základe výzvy správneho orgánu v zmysle vyššie uvedeného Okresný úrad Vranov nad Topľou, 
katastrálny odbor vyznačí na pozemky patriace do obvodu projektu JPÚ Petrovce poznámku „Poznamenáva 
sa pozastavenie zápisov v obvode projektu pozemkových úprav podľa § 14 ods. 2 zákona SNR č. 330/1991 
Zb. o pozemkových úpravách k dátumu ...“ podľa § 39 ods. 1 zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri 
nehnuteľností a o zápise vlastníckych práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších 
predpisov. 

 K termínu uvedenému v poznámke Okresný úrad Vranov nad Topľou, katastrálny odbor pozastaví 
zápisy do katastra nehnuteľností v obvode projektu JPÚ Petrovce do vydania rozhodnutia o schválení 
vykonania projektu JPÚ Petrovce správnym orgánom. 

Do termínu pozastavenia zápisov možno doručovať verejné listiny a iné listiny na zápis vyhotovené 
podľa údajov doterajšieho stavu katastra v obvode projektu JPÚ Petrovce. 

Okresný úrad Vranov nad Topľou, katastrálny odbor vyčlení verejné listiny a iné listiny doručené 
Okresnému úradu Vranov nad Topľou, katastrálnemu odboru po termíne pozastavenia zápisov do katastra, 
ktoré nadobudli právoplatnosť pred týmto termínom. Kópie týchto listín zašle správnemu orgánu, ktorý 
zabezpečí ich zapracovanie do projektu JPÚ Petrovce. 

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

katastra nehnuteľností  sa ako nezapísateľné vrátia tomu, kto ich vyhotovil  a to podľa § 42 katastrálneho 
zákona. Zápis týchto listín do katastra nehnuteľností nebude možné vykonať, pretože dňom nadobudnutia 
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právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania projektu JPÚ Petrovce alebo neskorším dňom určeným 
v rozhodnutí sa nadobúda vlastníctvo k novým pozemkom podľa § 14 ods. 4 zákona o pozemkových 
úpravách a vlastnícke práva k nim v obvode projektu JPÚ Petrovce doteraz evidované v katastri 
nehnuteľností zanikajú. 
 
 
Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho                         
a vytyčovacieho plánu (§ 14 ods. 2 zákona o pozemkových úpravách) 

• Pred schválením vykonania projektu JPÚ Petrovce, správny orgán určí termín, ku ktorému 
sa aktualizuje register pôvodného stavu na právny stav spolu s rozdeľovacím plánom vo forme 
umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu.  

Aktualizácia registra pôvodného stavu sa vykoná prevzatím zmenených údajov katastra nehnuteľností 
(ďalej v texte iba „kataster“ alebo „KN“). Aktualizácia umiestňovacieho plánu sa vykoná premietnutím zmien 
z aktualizácie registra pôvodného stavu. 
 
 
Vyhotovenie rozdeľovacieho plánu vo forme geometrického plánu v rámci  vykonania projektu 
pozemkových úprav – zhotoviteľ projektu JPÚ Petrovce 

Zhotoviteľ projektu JPÚ Petrovce vyhotoví rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu, ktorý je 
technickým podkladom pre zápis údajov z projektu JPÚ Petrovce do katastra nehnuteľností /vykonanie zmien 
v katastri nehnuteľností/. 
 
 
Úradné overenie rozdeľovacieho plánu vo forme geometrického plánu Okresným úradom Vranov nad 
Topľou, katastrálnym odborom 

Časti elaborátu rozdeľovacieho plánu vo forme geometrického plánu uvedené v ods. 17 písm. a), b), 
c) metodického návodu ako aj celý elaborát rozdeľovacieho plánu vo forme geometrického plánu podliehajú 
úradnému overeniu podľa § 9 zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších 
predpisov. 
 
 
Odovzdanie výsledného elaborátu rozdeľovacieho plánu vo forme geometrického plánu správnemu 
orgánu – zhotoviteľ projektu JPÚ Petrovce 
 
 
Vydanie rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav  
(§ 14 ods. 4 zákona o pozemkových úpravách) 

• Rozhodnutie o schválení vykonania projektu JPÚ Petrovce a rozdeľovací plán vo forme 
geometrického plánu sú listinami, na ktorých základe sa vykonajú zmeny v katastri nehnuteľností.  

• Rozhodnutie o schválení vykonania projektu JPÚ Petrovce oznámi verejnou vyhláškou 
správny orgán.  

• Proti rozhodnutiu o schválení vykonania projektu JPÚ Petrovce sa nemožno odvolať.  
• Dňom právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania projektu JPÚ Petrovce alebo 

neskorším dňom uvedeným v rozhodnutí nadobudne sa vlastníctvo k novým pozemkom (§ 11 ods. 2) alebo 
právo na vyrovnanie v peniazoch podľa rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho 
plánu. 

• Dňom nadobudnutia vlastníctva k novým pozemkom alebo práva na vyrovnanie v peniazoch 
sa pozemkové úpravy považujú za ukončené. 
 
 
Zápis projektu pozemkových úprav do katastra nehnuteľností – Okresný úrad Vranov nad Topľou, 
katastrálny odbor 
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Zánik nájomných vzťahov k pôvodným nehnuteľnostiam v obvode projektu pozemkových úprav           
a uzavretie novej nájomnej zmluvy k novým pozemkom medzi vlastníkom a nájomcom (§ 14 ods. 8 
zákona o pozemkových úpravách) 

• Dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania projektu JPÚ 
Petrovce alebo neskorším dňom uvedeným v tomto rozhodnutí zanikajú nájomné vzťahy k pôvodným 
nehnuteľnostiam. 

• Ak nájomca riadne a včas plní svoje záväzky zo zmluvy o nájme pôvodných nehnuteľností, 
ma právo na uzavretie zmluvy o nájme nových pozemkov na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní 
podniku za podmienok, ktoré sú dohodnuté pri nájme pôvodných nehnuteľností, a to na výmeru nových 
pozemkov zodpovedajúcu výmere pôvodných prenajatých nehnuteľností upravenú podľa § 13 ods. 1 zákona           
o pozemkových úpravách (výpis z rozdeľovacieho plánu).  
 

3. ČASOVÝ HARMONOGRAM  PRECHODU NA HOSPODÁRENIE V NOVOM   
USPORIADANÍ 

Prechod na nové hospodárenie v novom usporiadaní by mal nastať v súlade so zákonom o nájme 
poľnohospodárskych pozemkov a to k 1. novembru príslušného roka. Ako základný termín prechodu na nové 
hospodárenie je určený dátum 1.11.2021. To znamená, že termín zániku nájomných vzťahov k pôvodným 
nehnuteľnostiam je 31.10.2021. Tým sa ukončí hospodársky rok. Už od zápisu projektu JPÚ Petrovce do 
katastra nehnuteľností bude možné uzatvárať nové nájomné zmluvy na nové pozemky s účinnosťou od 
1.11.2021.  

 
Nariadenie vykonania projektu JPÚ Petrovce 
Dátum realizácie: 07.05.2021  

• Následne bude vykonané vytýčenie a označenie podrobných lomových bodov hraníc 
nových pozemkov. Vlastníci a iné oprávnené osoby sú povinní podľa katastrálneho zákona NR SR č. 
162/1995 Z. z. v zmysle § 19 písmena c) označiť trvale na svoje náklady lomové body hraníc nových 
pozemkov; neoznačujú sa hranice pozemkov, ktoré sú predmetom súdneho sporu, hranice pozemkov, 
prípadne ich častí, ktoré sú v nájme a sú zlúčené do väčších celkov.  

• Vytyčovacie práce začnú najskôr 16 dňom po zverejnení nariadenia o vykonaní projektu 
pozemkových úprav Okresným úradom Vranov nad Topľou, pozemkovým a lesným odbor. Predpokladaný 
termín ukončenia prác na tejto etape projektu je k dátumu 30.06.2021. 

• Vytýčenie vybraných lomových bodov pozemkov spoločných zariadení a opatrení (SZO - 
ktoré slúžia vlastníkom pozemkov v obvode projektu JPÚ Petrovce) a pozemkov verených zariadení 
a opatrení (VZO – ktoré slúžia obyvateľom Obce Petrovce), ktoré prejdú do vlastníctva Obce Petrovce, podľa 
požiadavky objednávateľa prác (Obec Petrovce – Obecný úrad, Petrovce 89, 094 31 Hanušovce nad 
Topľou).  
 
Výzva na pozastavenie zápisov do katastra nehnuteľností v obvode projektu JPÚ Petrovce          
Dátum realizácie: 01.04.2021  
 
Pozastavenie zápisov do katastra nehnuteľností na pozemky patriace do obvodu projektu JPÚ 
Petrovce  
Dátum realizácie: 01.06.2021  
 
Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho 
vytyčovacieho plánu,  
Dátum realizácie: 01.06.2021 – 01.07.2021  
 
Vyhotovenie rozdeľovacieho plánu vo forme geometrického plánu zhotoviteľom projektu JPÚ 
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Petrovce,  úradné overenie rozdeľovacieho plánu vo forme geometrického plánu Okresným úradom 
Vranov nad Topľou, katastrálnym odborom  
Dátum realizácie: 01.06.2021-01.08.2021 
 
Odovzdanie výsledného elaborátu rozdeľovacieho plánu vo forme geometrického plánu správnemu 
orgánu 
Dátum realizácie: 31.08.2021 
 
Vydanie rozhodnutia o schválení vykonania projektu JPÚ Petrovce  
Predpokladaný deň schválenia vykonania projektu JPÚ Petrovce je: 30.09.2021  
 
Predloženie výsledného elaborátu rozdeľovacieho plánu vo forme geometrického plánu 
a odovzdanie dokumentácie projektu JPÚ Petrovce na zápis do katastra nehnuteľností 
Dátum realizácie: 07.10.2021  
 
Zápis projektu JPÚ Petrovce do katastra nehnuteľností 
Predpokladaný zápis projektu JPÚ Petrovce do katastra nehnuteľností je: 31.10.2021  
 
Prevzatie nových pozemkov do vlastného užívania nastáva dňom zápisu nových pozemkov do katastra 
nehnuteľností, resp. neskorším dňom uvedenom v rozhodnutí o schválení vykonania projektu JPÚ Petrovce 
s podmienkou, že nové pozemky budú odovzdané do nového vlastného užívania v primeranom stave, po 
zbere úrody a pozberovej úprave pôdy. 
 
Zánik nájomných vzťahov k pôvodným nehnuteľnostiam v obvode projektu JPÚ Petrovce a uzavretie 
novej nájomnej zmluvy k novým pozemkom medzi vlastníkom a nájomcom  

Nové nájomné vzťahy sa môžu najskôr uzatvárať odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia    
o schválení vykonania projektu JPÚ Petrovce alebo neskorším dňom uvedeným v rozhodnutí. 
Zánik všetkých vzťahov k pôvodným nehnuteľnostiam dňom uvedeným v rozhodnutí o schválení vykonania 
projektu PÚ, ktorý bol dohodnutý na 31.10.2021. Začiatok užívania nových pozemkov od  01.11.2021.  

4. ZÁVER 
Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní bol vypracovaný zhotoviteľom projektu JPÚ 

Petrovce v spolupráci so správnym orgánom. Následne bol predložený na prerokovanie predstavenstvu 
združenia účastníkov pozemkových úprav na rokovaní dňa 04.05.2021, ktoré tento dohodnutý postup 
prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní odsúhlasilo.  

Podľa § 14 ods. 5 projekt pozemkových úprav je záväzný pre všetkých účastníkov pozemkových 
úprav, pre rozhraničenie pozemkov medzi lesnými pôdnym fondom a poľnohospodárskou pôdou a pre 
zmeny druhu pozemku.  

Podľa § 14 ods. 6 zákona o pozemkových úpravách projekt pozemkových úprav je podkladom pre 
územnoplánovaciu dokumentáciu a tvorbu lesných hospodárskych plánov. Pre výstavbu spoločných 
zariadení  a opatrení uvedených v § 12 ods. 4 písm. a) až d) nahrádza schválený projekt pozemkových úprav 
rozhodnutie o využívaní územia, rozhodnutie o umiestnení stavby, vypracované v súlade so záväznou 
časťou územnoplánovacej dokumentácie, rozhodnutie o odňatí poľnohospodárskej pôdy a rozhodnutie 
o vyňatí lesného pozemku. 

 
 

 
Za zhotoviteľa projektu JPÚ v časti k.ú. Petrovce: ADYTON s.r.o. , Bendíkova 7, 080 01 Prešov 
Ing. Ondrej Ščepita, PhD. 
Dňa: 26.04.2021 
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