




 
PJPÚ v časti k.ú. Sokolovce, lokalita Areál bývalého JRD Sokolovce 

PROJEKT JEDNODUCHÝCH POZEMKOVÝCH ÚPRAV V ČASTI 
KATASTRÁLNEHO ÚZEMIA SOKOLOVCE,  

LOKALITA AREÁL BÝVALÉHO JRD SOKOLOVCE 
 

ZÁSADY UMIESTNENIA NOVÝCH POZEMKOV (ZUNP)  
 
A. Zásady vyplývajúce zo 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) : 

 
1. Jednoduché pozemkové úpravy (ďalej len JPÚ) sa vykonávajú z dôvodu, že je to potrebné na 

usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov v hospodárskom dvore (§ 2 ods. 1 písm. k) zákona). 
Špecifikácia postupov v uvedenom type jednoduchých pozemkových úprav je upravená v § 8h 
zákona.  

 
2. Obvod projektu JPÚ tvorí samostatný odvod pozemkov v hospodárskom dvore a samostatný obvod 

pozemkov na účely vyrovnania.  
 

3. Vlastníkom pozemkov v hospodárskych dvoroch sa vyrovnanie poskytuje v pozemkoch. Nové 
pozemky sa vlastníkom poskytnú v rovnakej hodnote, akú majú pôvodne pozemky, pričom 
ustanovenia § 11 ods. 1 až 6 zákona a sa nepoužijú.  
 

4. Ak vlastník pozemnej stavby, ktorá sa nachádza v obvode hospodárskeho dvora, vlastní v obvode 
projektu JPÚ pozemky, má prednostný nárok na umiestnenie nových pozemkov pod touto pozemnou 
stavbou.  
 

5. Ak vlastník pozemnej stavby, ktorá sa nachádza v obvode hospodárskeho dvora, nevlastní v obvode 
projektu JPÚ pozemky, pod pozemné stavby v jeho vlastníctve sa prednostne umiestnia pozemky, 
ktoré spravuje alebo s ktorými nakladá Slovenský pozemkový fond podľa § 24 ods.3 zákona.  

 
6. Na účely posúdenia platnosti zásad umiestnenia nových pozemkov sa výmera pozemkov počíta len 

v samostatnom obvode pozemkov v hospodárskom dvore. 
 

7. Ten, kto sa stane vlastníkom pozemku v priebehu konania o pozemkových úpravách, nemôže 
namietať výsledky doterajšieho konania. (§ 6 ods. 4 zákona) 
 

8. Na účel pozemkových úprav môže okresný úrad rozhodnutím podľa § 14 ods. 4 zriadiť alebo zrušiť 
iné vecné právo k pozemku. Pri zriadení iného vecného práva okresný úrad určí mieru zohľadnenia 
ujmy v rozdeľovacom pláne. (§ 11 ods. 12 zákona) 

 
 
 
 
 
B. Zásady dohodnuté s účastníkmi JPÚ : 
 

9. Ako prístup k novým pozemkoch v hospodárskom dvore (v mape ZUNP označený ako HD) bude 
slúžiť miestna obslužná komunikácia Priemyselná ulica (v mape ZUNP označená ako MO-1) a dva 
existujúce hospodárske zjazdy (v mape ZUNP označené ako HZ1 a HZ2) z Piešťanskej ulice, ktorú 
tvorí cesta č. II/507. Samostatný obvod pozemkov na účely vyrovnania (v mape ZUNP označený 
ako NO) je prístupný z poľnej cesty (v mape ZUNP označená ako P-1). 
 

10. Obvod JPÚ je rozdelený do nasledovných lokalít : 1. hospodársky dvor (v mape ZUNP označený 
ako HD) a 2. samostatný obvod pozemkov na účely vyrovnania (v mape ZUNP označený ako NO). 
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11.  Zhotoviteľ JPÚ bude pri návrhu nového usporiadania pozemkov postupovať takto : 
a) vlastník, fyzická osoba, sa preukáže platným občianskym preukazom, v prípade 

splnomocnenca v súlade s § 6 ods. 6 zákona aj splnomocnením na zastupovanie s úradne 
osvedčeným podpisom splnomocniteľa (ak ho už v minulosti nedoložil správnemu orgánu), 
vlastník, právnická osoba, sa preukáže dokladom osvedčujúcim právnu subjektivitu 
s preukázaním, že prítomný zástupca je štatutárnym zástupcom s právom rozhodovať, 

b) každému vlastníkovi sa vypočíta výška jeho nároku z výmery pôvodných pozemkov 
v štruktúre podľa umiestnenia v jednotlivých lokalitách, 

c) na základe výšky nároku vlastníka zhotoviteľ navrhne umiestnenie jeho nových pozemkov, 
prípadne navrhne umiestnenie v novom pozemku ako spoluvlastníka v spoluvlastníckom 
podiele, 

d) prednosť v umiestnení vlastníctva na požadované miesto určuje väčšia výmera vlastníctva 
v obvode hospodárskeho dvora. 
 

12. Na prerokovanie návrhu umiestnenia nových pozemkov podľa § 12 ods. 6 zákona budú vlastníci 
pozývaní v poradí podľa veľkosti ich vlastníctva, od najväčšieho nároku po najmenší. Pozvaný 
vlastník, ktorý nepríde na toto prerokovanie v určenom termíne stratí výhodu prednostného výberu 
umiestnenia svojich nových pozemkov a bude opätovne písomne pozvaný v novom termíne, ak sa 
nedohodne inak so zhotoviteľom.  
 

13. Pri umiestňovaní nových pozemkov, pokiaľ to bude možné, môžu byť v prípade záujmu vlastníkov 
rešpektované príbuzenské vzťahy, resp. partnerské vzťahy a nové pozemky sa budú umiestňovať 
podľa ich požiadaviek. 
 

14. Vlastníkom sa odporúča, aby po schválení týchto ZUNP o akejkoľvek zmene svojho vlastníctva v 
obvode JPÚ písomne informovali správny orgán.  
 

15. Písomne oznámené zmeny vo vlastníctve k pôvodným pozemkom budú v novom stave zhotoviteľom 
rešpektované do času, kedy dôjde k prerokovaniu návrhu umiestnenia nových pozemkov podľa § 12 
ods. 6 zákona s prvým pozvaným účastníkom JPÚ, ak sa písomne nedohodne inak so zhotoviteľom.  
 

16. V prípade vzájomne si odporujúcich požiadaviek účastníkov konania je zhotoviteľ oprávnený 
navrhnúť usporiadanie pozemkov v danom mieste po prerokovaní a dohode s účastníkmi konania, so 
správnym orgánom, s predstavenstvom ZÚJPÚ a v súlade so schválenými ZUNP. 
 

17. Ak pri umiestňovaní nových pozemkov dôjde k rôznym nezhodám (sporom) medzi vlastníkmi, 
prípadne pri potrebe individuálneho riešenia rôznych situácií, rozhodne o riešení predstavenstvo 
ZÚJPÚ na svojom zasadnutí za prítomnosti dotknutých vlastníkov a správneho orgánu, a to 
hlasovaním alebo žrebom. 
 

 
Schválené predstavenstvom ZÚ JPÚ dňa 5.12.2022 




