
OKRESNÝ ÚRAD VRANOV NAD TOPĽOU
POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR

Námestie slobody 5, 093 01  Vranov nad Topľou____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-VT-PLO-2021/000388-145

Vranov nad Topľou
02. 08. 2021

Rozhodnutie

Popis konania / Účastníci konania
Okresný úrad Vranov nad Topľou, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „správny orgán“), ako príslušný orgán
v zmysle § 5 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva,
pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ zákona“), v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov takto rozhodol:

Výrok
I. podľa § 14 ods. 4 zákona schvaľuje vykonanie projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti k.ú.
Kvakovce (ďalej ako „JPÚ Kvakovce“), realizované na podklade rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho
a vytyčovacieho plánu schváleného rozhodnutím č. OU-VT-PLO-2020/000332-137 zo dňa 25.11.2020, ktoré
nadobudlo právoplatnosť dňa 28.12.2020. Geometrický plán č. 01/20 vyhotovený dňa 26.02.2021, autorizačne
overila Ing. Zuzana Šuchaňová dňa 26.02.2021 a úradne overil Okresným úrad Vranov nad Topľou, katastrálny
odbor dňa 24.03.2021 pod č. G2-2/2021. Tento rozdeľovací plán tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia;

II. podľa § 14 ods. 4 zákona dňom právoplatnosti tohto rozhodnutia sa nadobúda vlastníctvo k novým pozemkom
podľa rozdeľovacieho plánu vyhotoveného vo forme geometrického plánu podľa výroku I.;

III. podľa 14 ods. 4 zákona dňom právoplatnosti tohto rozhodnutia nadobúdajú osoby uvedené v Zozname
vyrovnaní v peniazoch, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia, právo na vyrovnanie v peniazoch podľa
rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu;

IV. podľa § 8d ods. 5 zákona je Obec Kvakovce, Domašská č.97/1, 094 02 Slovenská Kajňa povinná do 60 dní odo
dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia poskytnúť plnenie v súlade so Zoznamom vyrovnaní v peniazoch;

V. podľa § 11 ods. 12 zákona dňom právoplatnosti tohto rozhodnutia sa upravujú vecné (práva) bremená podľa
prílohy „Register nového stavu časť B/2 – vlastníci, správcovia a zástupcovia vlastníkov - ťarchy a stavby, ktorá
tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia;

VI. podľa § 14 ods. 8 zákona dňom právoplatnosti tohto rozhodnutia zanikajú nájomné vzťahy k pôvodným
nehnuteľnostiam.

Odôvodnenie
Okresný úrad Vranov nad Topľou, pozemkový a lesný odbor (ďalej ako „správny orgán“ ) na základe žiadosti obce
Kvakovce, Domašská č. 97/1, 094 02 Slovenská Kajňa (ďalej ako „žiadateľ“) o jednoduché pozemkové úpravy
(ďalej ako „JPÚ“) v časti katastrálneho územia (ďalej ako „k. ú.“) Kvakovce (ďalej aj ako „JPÚ Kvakovce“) zo
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dňa 12.10.2017 nariadil dňa 12.12.2017 pod č. OU-VT-PLO-2017/008654-003 podľa § 7 ods. 2 zákona konanie o
začatí JPÚ Kvakovce (prípravné konanie).

Predmetnú žiadosť podal žiadateľ z dôvodu projektového zámeru, ktorým je výstavba Národného centra vodných
športov, oddychu a športovej histórie v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá a z dôvodu usporiadania vlastníckych
vzťahov na pozemkoch a prístupy k pozemkom pre jednotlivých vlastníkov v navrhovanom obvode JPÚ.

Rozhodnutím č. OU-VT-PLO-2018/002376-039 zo dňa 26.6.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31.07.2018,
správny orgán povolil podľa § 8 ods. 1 v spojení s § 8b a § 8d zákona pozemkové úpravy formou JPU z dôvodu
uvedeného v § 2 ods. 1 písm. h) zákona, že je potrebné usporiadať pozemky vzhľadom na ich budúce použitie na
iné účely ako je hospodárenie na pôde.

Spoločnosť CZIPO s.r.o., Kmeťova 36, 040 01 Košice, zastúpená Mgr. Ing. Martinom Dulinom (ďalej ako
„zhotoviteľ projektu“) vyhotovil Register pôvodného stavu (ďalej ako „RPS“). RPS bol v súlade s § 10 ods. 1 zákona
zverejnený formou verejnej vyhlášky v Obci Kvakovce a na úradnej tabuli správneho orgánu od 07.01.2019 do
15.02.2019. Zároveň bol každému účastníkovi, ktorého pobyt je známy, doručený výpis z RPS. Proti výpisom z RPS
boli podané dve námietky. Schválenie RPS bolo oznámené verejnou vyhláškou č. OU-VT-PLO-2019/000088-067
zo dňa 02.04.2019.

Správny orgán zverejnil Návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia (ďalej ako „VZFUÚ“) v obvode
JPÚ Kvakovce, verejnou vyhláškou č. OU-VT-PLO-2019/000088-070 zo dňa 24.06.2019. Proti Návrhu VZFUÚ
neboli doručené žiadne námietky, ale boli doručené dve stanoviská orgánov štátnej správy, ktoré zhotoviteľ projektu
zapracoval do návrhu VZFUÚ na základe výzvy správneho orgánu č. OU-VT-PLO-2019/000088-078 zo dňa
16.08.2019.Správny orgán v súlade s § 10 ods. 6 zákona rozhodnutím č. OU-VT-PLO-2019/000088-079 zo dňa
09.09.2019 schválil VZFUÚ. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 10.10.2019.

Po spracovaní zásad umiestnenia nových pozemkov (ďalej len „ZUNP“) bol návrh podľa § 11 ods. 23 zákona
zverejnený verejnou vyhláškou v Obci Kvakovce od 18.10.2019 do 04.11.2019 a na úradnej tabuli správneho
orgánu od 17.10.2019 do 31.10.2019. Všetkým známym vlastníkom bol doručený Návrh ZUNP do vlastných rúk
od 18.10.2019 do 05.12.2019. K zverejnenému Návrhu ZUNP bolo doručených 6 námietok. Platnosť ZUNP pre
projekt JPÚ vykonávaných v časti
k. ú. Kvakovce bola oznámená verejnou vyhláškou č. OU-VT-PLO-2020/000332-099 zo dňa 07.01.2020.

V termínoch 16.1.2020 a 17.1.2020 a 11.2.2021 sa uskutočnilo individuálne prerokovanie umiestnenia nových
pozemkov s vlastníkmi pozemkov v súlade s ustanovením § 12 ods. 6 zákona. Vyhotovené zápisnice obsahovali
požiadavky, ktoré boli dňa 27.02.2020 prednesené Združeniu účastníkov pozemkových úprav JPÚ Kvakovce
a následne zhotoviteľom projektu zapracované do návrhu rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a
vytyčovacieho plánu.

Projekt JPÚ podľa § 13 ods. 1 zákona bol zverejnený na Obecnom úrade v Kvakovciach a bol doručený Združeniu
účastníkov JPÚ dňa 19.06.2020. Súčasne bol každému účastníkovi, ktorého miesto pobytu je známe, doručený
výpis z rozdeľovacieho plánu. Proti rozdeľovaciemu plánu, resp. výpisom z rozdeľovacieho plánu boli doručené
2 námietky.

Správny orgán schválil rozhodnutím č. OU-VT-PLO-2020/000332-137 zo dňa 25.11.2020 rozdeľovací plán vo
forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu pre projekt JPÚ Kvakovce a plán verejných a spoločných zariadení
a opatrení v obvode JPÚ Kvakovce podľa ustanovenia § 13 ods. 6 zákona. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť
dňa 28.12.2020.

Správny orgán dňa 15.12.2020 pod. č. OU-VT-PLO-2020/000332-142 nariadil podľa § 14 ods. 1 zákona vykonanie
schváleného projektu JPÚ v časti k.ú. Kvakovce. Vykonanie projektu spočíva vo vytýčení bodov hraníc nových
pozemkov v teréne a ich odovzdaní vlastníkom a vyhotovení rozdeľovacieho plánu vo forme geometrického plánu.
Spolu s nariadením vykonania projektu JPÚ bol zverejnený so Združením účastníkov JPÚ Kvakovce dohodnutý
postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní.
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Vytýčenie lomových bodov hraníc nových pozemkov sa uskutoční v termíne august 2021 – september 2021 z dôvodu
opatrení súvisiacich s ochorením Covid-19. Tieto opatrenia sú postavené na regionálnom systéme v závislosti od
stupňa varovania podľa Covid automatu.

Pred schválením vykonania projektu JPÚ bol ku dňu 15.03.2021 aktualizovaný register pôvodného stavu na právny
stav spolu s rozdeľovacím plánom podľa § 14 ods. 2 zákona. Na vykonanie tejto aktualizácie Okresný úrad Vranov
nad Topľou, katastrálny odbor na základe výzvy správneho orgánu, pozastavil zápisy do katastra nehnuteľností ku
dňu 15.02.2021 v obvode projektu JPÚ.

Rozdeľovací plán bol vyhotovený dňa 26.02.2021 vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu č. 01/20, úradne
overený Okresným úrad Vranov nad Topľou, katastrálny odbor dňa 24.03.2021 pod č. G2-2/2021. Rozdeľovací
plán vo forme geometrického plánu, ktorého súčasťou je aj register nového stavu a toto rozhodnutie o schválení
vykonania projektu JPÚ sú podľa § 14 ods. 4 zákona právne relevantnými listinami pre vykonanie zmien v katastri
nehnuteľností.

Dňom právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania projektu JPÚ Kvakovce zanikajú pôvodné vlastnícke práva
k pozemkom v obvode projektu JPÚ Kvakovce a vlastníci podľa registra nového stavu nadobúdajú vlastníctvo k
novým pozemkom tak, ako je uvedené v II. bode výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Dňom právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania projektu JPÚ Kvakovce nadobúdajú osoby uvedené v
Zozname vyrovnaní v peniazoch právo na vyrovnanie v peniazoch, ktoré sa vykoná v lehote určenej vo výroku IV.
tohto rozhodnutia medzi osobami uvedenými v bode III. a Obcou Kvakovce, ktorá nové pozemky nadobudne.

Schválený projekt JPÚ Kvakovce je podľa § 14 ods. 5 zákona záväzný pre všetkých účastníkov JPÚ.

V zmysle ustanovenia § 14 ods. 4 zákona rozhodnutie o schválení vykonania projektu pozemkových úprav sa oznámi
verejnou vyhláškou. Okresný úrad, v súlade s § 26 ods. 2 správneho poriadku doručenie verejnou vyhláškou vykoná
tak, že 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.

Poučenie
Poučenie:
Podľa § 14 ods. 4 zákona proti rozhodnutiu o schválení vykonania projektu pozemkových úprav sa nemožno odvolať.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

Doručuje sa: úradná tabuľa, webové sídlo
- Všetkým účastníkom konania v časti k.ú. Kvakovce formou verejnej vyhlášky na úradnej tabuli a webovom sídle
Obce Kvakovce, Obecný úrad, Domašská č.97/1, 094 02 Slovenská Kajňa
- Všetkým účastníkom konania v časti k.ú. Kvakovce formou verejnej vyhlášky na úradnej tabuli a webovom sídle
Okresného úradu Vranov nad Topľou, pozemkového a lesného odboru, Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad
Topľou
- Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava, IČO: 42 156 424 - úradná tabuľa
verejnej správy

Po právoplatnosti:
- Okresný úrad Vranov nad Topľou, katastrálny odbor, Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou

Počet príloh: 3
- Rozdeľovací plán vo forme GP č. 01/20, G2-2/2021
- Zoznam vyrovnaní v peniazoch
- Register nového stavu časť B/2 – vlastníci, správcovia a zástupcovia vlastníkov - ťarchy a stavby
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Ing. Jozef Kulan
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10305

Doručuje sa
Obec Kvakovce, Kvakovce 97, 094 02  Kvakovce, Slovenská republika
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Ulica Kollárova 8 , 917 02  Trnava, Slovenská republika
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PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV JPU KVAKOVCE 
 

       

Katastr. územie: 
 

Kvakovce(830127) 
 

 

Dátum:  
 

 

30.03.2021 
 

 

Str.1 
 

Obec: 
 

Kvakovce (528820) 
 

   

Vyhotovil: CZIPO s.r.o. 
 

 

 

ZOZNAM VYROVNANÍ V PENIAZOCH 
 

  

Okres: 
 

Vranov nad Topľou (713) 
 

  

Adresa:  Kmeťova 36 , Košice, PSČ:04001 

 

 

      

Kraj: 
 

Prešovský (7) 
 

   
    

          

 
 

VLA: (21) osobné číslo - (20) vlastník pôvodného pozemku 
BSM: (23) osobné číslo - (22) manžel vlastníka v BSM 

(25) osobné číslo - (24) správca alebo zástupca sumárny nárok na 
vyrovnanie v 

peniazoch v € 

20, 21, 22, 23 24,25 V01 

VLA: 70 - WAGNEROVÁ Mária, nar. 23.4.1942, Slovenskej jednoty 48, KOŠICE, PSČ:04001, SR    219,625 
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