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Rozhodnutie
Rozhodnutie o odvolaní

Popis konania / Účastníci konania
Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, pozemkový referát ako príslušný správny orgán podľa § 4 ods.
2 písm. b) a § 4 ods. 4 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v spojení s § 58 ods. 1, § 59, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov vo veci odvolania Zoltána Kissa, trvale bytom Mirošovická 387, 251 64 Mnichovice, Česká republika
podaného proti rozhodnutiu Okresného úradu Galanta, pozemkového a lesného odboru zo dňa 21.04.2022 pod č.
k. OU–GA–PLO–2022/000426-174, v ktorom správny orgán prvého stupňa podľa § 10 ods. 6 zákona č. 330/1991
Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde
a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov schválil všeobecné zásady funkčného usporiadania
územia v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav v obci Váhovce, okres Galanta, v časti katastrálneho
územia Váhovce – areál hospodárskeho dvora, rozhodol

takto:

Výrok
Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, pozemkový referát podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov odvolanie Zoltána Kissa, trvale bytom Mirošovická 387, 251 64
Mnichovice, Česká republika zamieta a rozhodnutie Okresného úradu Galanta, pozemkového a lesného odboru zo
dňa 21.04.2022 pod č. OU–GA–PLO–2022/000426-174 potvrdzuje.

Odôvodnenie
Dňa 15.03.2019 bol na Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „OÚ GA PLO“) doručený
návrh spoločnosti AGROPENTA s. r. o., so sídlom 925 62 Váhovce v zastúpení Ing. Jozefom Šnegoňom, PhD.
(ďalej len „žiadateľ“) o povolenie pozemkových úprav vykonávaných formou jednoduchých pozemkových úprav
(ďalej len „JPÚ“) v časti katastrálneho územia (ďalej len „k. ú.“) Váhovce v areáli hospodárskeho dvora (okres
Galanta) z dôvodu uvedeného v § 2 ods. 1 písm. k) 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 č. 330/1991 Zb.“) – je to potrebné na usporiadanie vlastníckych a užívacích
pomerov v hospodárskych dvoroch. Súčasťou žiadosti o povolenie JPÚ bola príloha – snímka z katastrálnej mapy s
navrhovaným obvodom JPÚ. V súlade s § 20 zákona č. 330/1991 Zb. sa žiadateľ zaviazal financovať projekt JPÚ.

Dňa 10.05.2019 pod č. OÚ-GA-PLO-2019/005924-02 nariadil OÚ GA PLO v zmysle § 7 ods. 2 zákona č. 330/1991
Zb. konanie o začatí pozemkových úprav (prípravné konanie) za účelom zistenia naliehavosti, opodstatnenosti,
hospodárskej účelnosti, určenia hraníc obvodu JPÚ a zistenia záujmu o konanie zo strany vlastníkov, užívateľov a
ostatných účastníkov konania.
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V prípravnom konaní OÚ GA PLO vykonal potrebné zisťovanie, preskúmal predloženú žiadosť a priložené doklady,
zabezpečil si a preskúmal údaje katastra nehnuteľností –grafickú i písomnú časť, zostavil zoznam vlastníkov s
výmerami, vykonal obhliadku v teréne, zabezpečil a stanovil špecifické podmienky pozemkových úprav. Dňa
22.05.2019 prerokoval OÚ GA PLO dôvody a predpoklady začatia pozemkových úprav s obcou a požiadal obec
o zaslanie územnoplánovacej dokumentácie. V podaní zo dňa 15.10.2019 pod č. 1271/2019 (územnoplánovacia
informácia) Obec Váhovce uvádza, že podľa Územného plánu obce Váhovce pozemky nachádzajúce sa v obvode
JPÚ sú určené ako plochy poľnohospodárskej výroby. OÚ GA PLO informoval účastníkov konania o prípravnom
konaní – zverejnením nariadenia prípravného konania na úradnej tabuli v obci. Súčasne bol každý vlastník so
známym pobytom zásielkou určenou do vlastných rúk vyzvaný, aby sa ku konaniu vyjadril – prejavil záujem/
nezáujem o JPÚ v časti k. ú. Váhovce (zisťovaný prieskum záujmu o JPÚ). Dňa 22.05.2019 bol na pracovnom
rokovaní zriadený prípravný výbor a žiadateľ o JPÚ bol vyzvaný, aby navrhol pozemky na účely vyrovnania -
pozemok EKN p. č. 1682/1 – orná pôda vo výlučnom vlastníctve žiadateľa.
V rámci prípravného konania vyhodnotil OÚ GA PLO prieskum záujmu o JPÚ, pričom zo zápisnice zo dňa
23.09.2019 vyplýva, že vlastníci, ktorí majú záujem o JPÚ vlastnia v obvode JPÚ výmeru 111 504 m², čo predstavuje
85,20 % výmery všetkých vlastníkov v obvode JPÚ.

Po zhodnotení prípravného konania vydal OÚ GA PLO dňa 04.11.2019 rozhodnutie pod č. j. OÚ-GA-
PLO-2019/005924-057, v ktorom podľa § 8 ods. 1 v spojení s § 8h ods. 1 zákona č. 330/1991Zb. povolil v časti k.
ú. Váhovce, v areáli hospodárskeho dvora v okrese Galanta vykonanie pozemkových úprav formou JPÚ z dôvodu
uvedeného v § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 330/1991 Zb. – je to potrebné na usporiadanie vlastníckych a užívacích
pomerov v hospodárskych dvoroch.
V citovanom rozhodnutí OÚ GA PLO podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona č. 330/1991 Zb. určil obvod JPÚ, ktorý tvoria
parcely registra „CKN“ evidované na katastrálnej mape - p. č. 3055/43 a parcely registra „EKN“ evidované na mape
určeného operátu, konkrétne p. č. 1342/1, 1342/2, 1342/5, časti parciel č. 1342/6, 1342/7, 1342/8, 1342/9, 1342/10,
1342/11, p. č 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044/1, 3044/2, 3045, 3046, 3047/1, 3048/101, 3048/102, 3048/103,
3048/104, 3049, 3050/1, 3050/2, 3050/3, 3050/4, 3050/5, 3050/6, 3051/1, 3052/2, 3053/1, 3054, 3055, 3056/1,
3056/2, 3056/3, 3057, 3058, 3059, 3060, 3061, 3062, 3063/1, 3063/2, 3064, 3065, 3066, 3067/1, 3067/2, 3067/3,
3068/1, 3068/2, 3068/3, 3068/4, 3068/5, 3068/6, 3073, 3081/1, časť 3080, 3081/2, 3081/102, 3083/1, 3084/201,
3084/202, 3107 a 3109/1 zapísané na listoch vlastníctva.
V rozhodnutí OÚ GA PLO podľa § 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 330/1991 Zb. určil lehotu na uskutočnenie prvého
zhromaždenia účastníkov JPÚ, podľa § 8 ods. 1 písm. f) zákona č. 330/1991 Zb. určil rozsah a skladbu projektovej
dokumentácie na vypracovanie a vykonanie JPÚ, podľa § 8 ods. 1 písm. d) zákona č. 330/1991 Zb. obmedzil
účastníkov konania a to tak, že bez súhlasu OÚ GA PLO nie je možné v obvode JPÚ meniť spôsob využitia
pozemku, zriaďovať, meniť alebo zrušiť vodohospodárske zariadenia, stavby, na dotknutých pozemkoch, prevádzať
pozemky z poľnohospodárskeho fondu do lesného fondu a robiť podobné zásahy do usporiadania pôdneho fondu.
V rozhodnutí OÚ GA PLO oznámil predpokladaný termín schválenia vykonania JPÚ – 24 mesiacov odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o povolení JPÚ. Cieľom JPÚ je usporiadať vlastnícke a užívacie pomery
v hospodárskom dvore, v ktorom časť pozemkov sa nachádza pod jestvujúcimi budovami vo vlastníctve žiadateľa,
vo vlastníctve fyzických a právnických osôb tak, aby všetci vlastníci mali primerané nové pozemky, ktoré ich nijako
nebudú obmedzovať v ich využívaní.

Po právoplatnosti rozhodnutia pod č. OÚ-GA-PLO-2019/005924-057 zo dňa 04.11.2019 o povolení JPÚ
(právoplatné dňa 09.12.2019) začal OÚ GA PLO práce na obstarávaní podkladov a súborov informácií potrebných
na riešenie priestorového usporiadania a funkčného využívania územia v obvode pozemkových úprav v súlade s
princípmi trvalo udržateľného rozvoja v rámci návrhu všeobecných zásad funkčného usporiadania územia (ďalej
len „VZFUU“) v obvode JPÚ.

Pred zverejnením elaborátu VZFUU v obci predložil správny orgán dňa 09.12.2021 návrh VZFUU na prerokovanie
členom predstavenstva združenia účastníkov JPÚ, zástupcom správcov sietí a organizácií. Zhotoviteľ projektu JPÚ
v časti k. ú. Váhovce, areál hospodárskeho dvora predstavil prítomným účastníkom návrh VZFUU, v ktorom boli
zohľadnené požiadavky uvedené vo vyjadrení Slovenského pozemkového fondu zo dňa 15.06.2021, vydaného pod
č. SPFZ083404/2021, spoločnosti AGROPENTA, s.r.o., zo dňa 10.08.2021, uvedené vo výpise z Uznesenia č.
175 zo dňa 03.09.2021 vydaného obcou Váhovce. Na rokovaní boli prehodnotené šírky účelových komunikácií v
bloku č. 2 a 3 z pôvodnej šírky 3 m na šírku 3,5 m. V rámci návrhu VZFUU bol obvod JPÚ rozdelený do štyroch
projektových blokov, pričom v stanovenom obvode JPÚ sa nachádzajú iba účelové komunikácie, nenachádzajú sa
tam žiadne štátne cesty ani miestne komunikácie. Na zasadnutí členov predstavenstva dňa 16.09.2021 na obecnom
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úrade vo Váhovciach bolo zápisnične odsúhlasené riešenie prístupu na nové pozemky z účelových komunikácií,
ktoré sú definované ako verejné zariadenia a opatrenia (ďalej len „VZO“). V obvode JPÚ sa nenachádzajú žiadne
komunikačné zariadenia a opatrenia, ktoré sú definované ako spoločné zariadenia a opatrenia (ďalej len „SZO“).

Oznámením zo dňa 20.12.2021 pod č. OU-GA-PLO-2021/000365-156 podľa § 10 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb.
zverejnil OÚ GA PLO návrh VZFUU v termíne od 20.12.2021 do 19.01.2022 k nahliadnutiu na Obecnom úrade
vo Váhovciach a súčasne na OÚ GA PLO. Účastníci konania boli vyzvaní, aby sa v lehote 30 dní od zverejnenia
alebo doručenia k návrhu VZFUU vyjadrili.

K návrhu VZFUU podali námietky p. Zoltán Kiss, bytom Mirošovická 387, 251 64 Mnichovice, ČR (na OÚ GA
PLO doručená námietka dňa 24.01.2022), Ing. Marta Borbélyová a Zsolt Borbély, Blažov 162, 929 01 Kútniky
(spoločná námietka na OU GA PLO doručená dňa 19.01.2022).

Z obsahu námietok vyplýva, že všetci traja účastníci konania nesúhlasia s novonavrhnutou účelovou komunikáciu
v návrhu VZFUU označenou ako nUK-9, ktorá citujem z námietok „rozdeľuje projektový blok č. 3 na dva pásy
po oboch stranách komunikácie v šírke cca 25 m do cca 30 m (vychádzajúc z mierky výkresov)“, koniec citácie.
V námietkach účastníci konania uvádzajú, že - citujem „je dôvodné predpokladať, že všetky nové pozemky v
projektovom bloku č. 3 bude možné použiť iba na obdobné účely ako sú používané dnes alebo účely, ktoré sú s týmto
priestorom kompatibilné“. Ďalej účastníci konania uvádzajú, že 20 – 30 metrová hĺbka pozemkov sa im nezdá byť
úplne využiteľná a už vôbec nie na „rezidenčné bývanie“. V záverečných troch bodoch k návrhu VZFUU uviedli:
1. „ostatní vlastníci“ (ako tento segregačný pojem používajú VZFUU) nebudú mať na rozdiel od spoločností
AGROPENTA a DAN-FARM a s nimi spojených osôb prístup k svojim novým pozemkom zo žiadnej betónovej
komunikácie,
2. nové pozemky „ostatných vlastníkov“ (ako tento segregačný pojem používajú VZFUU) sa navrhujú v takých
rozmeroch a umiestnení, že ich budúce využitie v danom priestore bude značne sťažené, ak nie priamo vylúčené
3. bez uvedenia dôvodu sa novým verejným zariadením v podobe kanalizačného vedenia s označením nVZO-13
spolu s otvoreným kanálom zaťažuje pozemok p. č. 1342/6 p. Márie Forrovej a p. Terézie Forrovej s neznámymi
bydliskami a nie napr. susedný pozemok p. č. 1342/7 spoločnosti AGROPENTA.

Dňa 01.04.2022 boli na zasadnutí členov predstavenstva združenia účastníkov pozemkových úprav prerokované
námietky všetkých troch účastníkov konania podaných proti návrhu VZFUU. V zmysle zápisnice z tohto rokovania
členovia predstavenstva združenia účastníkov pozemkových úprav hlasovali o námietkach, pričom všetci členovia
predstavenstva sa zhodli na tom, že námietky k návrhu VZFUU sú neopodstatnené. V zápisnici je vysvetlený postup
spracovania návrhu VZFUU, je vysvetlený pojem „ostatní vlastníci“ v bloku č. 3, ktorých práva nie sú žiadnym
spôsobom obmedzené. V zápisnici sa tiež uvádza, že v etape VZFUU sa ešte nenavrhujú nové pozemky, ale riešia sa
verejné zariadenia a opatrenia dopravného charakteru a verejné zariadenia a opatrenia pre ostatné verejnoprospešné
práce. Ďalej je v zápisnici uvedené, že existujúce betónové účelové komunikácie v areáli hospodárskeho dvora
sú dopravné stavby vo vlastníctve žiadateľa. Na rokovaní bolo skonštatované, že z územnoplánovacej informácie
obce Váhovce vyplýva, že pozemky nachádzajúce sa v obvode JPÚ sú určené ako plochy poľnohospodárskej
výroby, čiže z uvedenej informácie je zrejmé, že územie sa v budúcnosti bude využívať na účely poľnohospodárskej
výroby. Členovia predstavenstva sa zaoberali aj námietkou súvisiacou s pozemkom vo vlastníctve p. Forrovej Márie
a p. Forrovej Terézie (EKN p. č. 1342/6 – známy vlastník s neznámym pobytom) a s kanalizačným vedením s
otvoreným kanálom, na ktorom v zmysle návrhu VZFUU je navrhnuté VZO označené ako nVZO-13. Ako je v
zápisnici uvedené, jedná sa o starú investičnú aktivitu Slovenského vodohospodárskeho podniku, ktorá sa môže
v budúcnosti realizovať, preto sa navrhované opatrenie nVZO-13 navrhuje ponechať na pôvodnom pozemku z
pôvodne evidovanej trasy vedenia. Zápisnica bola doručovaná všetkým trom účastníkom konania, čiže o vybavení
svojich námietok boli účastníci konania informovaní.

Po prerokovaní a vybavení námietok podaných proti návrhu VZFUU v obvode JPÚ OÚ GA PLO rozhodnutím pod
č. OU-GA-PLO-2022/000426-174 zo dňa 21.04.2022 podľa § 10 ods. 6 zákona č. 330/1991 Zb. VZFUU v obvode
projektu JPÚ v obci Váhovce, okres Galanta, v časti k. ú. Váhovce, areál hospodárskeho dvora, schválil. Rozhodnutie
bolo v zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 330/1991 Zb. doručované verejnou vyhláškou.

Proti rozhodnutiu o schválení VZFUU pod č. OU-GA-PLO-2022/000426-174 zo dňa 21.04.2022 (ďalej len
„napadnuté rozhodnutie“) podal p. Zoltán Kiss, trvale bytom Mirošovická 387, 251 64 Mnichovice, Česká republika
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(ďalej len „odvolateľ“) odvolanie, ktoré bolo na OÚ GA PLO doručené najskôr e-mailom dňa 23.05.2022 a následne
dňa 25.05.2022 doplnené písomne.

Z obsahu odvolania vyplýva, že odvolateľovi z odôvodnenia napadnutého rozhodnutia nie je zrejmé, akými úvahami
bol OÚ GA PLO vedený pri hodnotení námietok podaných odvolateľom proti návrhu VZFUU, nedozvedel sa,
na základe akého práva môže OÚ GA PLO porušovať odvolateľove ústavou SR zaručené práva, odvolateľ kladie
otázku, na základe akého práva uprednostňuje OÚ GA PLO súťažiteľa (navrhovateľa predmetnej pozemkovej
úpravy) pred inými, prečo sa OÚ GA PLO snaží vyhovieť súťažiteľovi v priebehu vlastníckych hraníc na úkor
ostatných a pod.

Listom zo dňa 26.05.2022 pod č. OÚ-GA-PLO-2022/000426 v súlade s § 56 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov upovedomil OÚ GA PLO účastníkov konania s obsahom podaného odvolania
a vyzval ich, aby sa v lehote 10 dní od doručenia upovedomenia k odvolaniu vyjadrili.

O podanom odvolaní OÚ GA PLO nerozhodol, preto dňa 24.06.2022 odvolanie spolu s kompletným
administratívnym spisom k veci sa viažucim v súlade s § 57 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov predložil odvolaciemu orgánu na Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov (ďalej
len „OÚ TT OOP“ alebo aj ako „odvolací orgán“).

K odvolaniu OÚ TT OOP uvádza nasledovné:

Podľa § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.: Rozhodnutie správnych
orgánov musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci. Správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o
skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely.
Podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.: Rozhodnutie musí byť v súlade
so zákonmi a ostatnými právnymi predpismi, musí ho vydať orgán na to príslušný, musí vychádzať zo spoľahlivo
zisteného stavu veci a musí obsahovať predpísané náležitosti.

Podľa § 2 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb.: pozemkové úpravy sa vykonávajú najmä, ak
a) je to potrebné na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov a odstránenie prekážok ich výkonu vyvolaných
historickým vývojom pred účinnosťou tohto zákona,
b) došlo k podstatným zmenám vo vlastníckych a užívacích pomeroch v obvode pozemkových úprav (§ 3),
c) došlo alebo má dôjsť k investičnej výstavbe, ktorá podstatne ovplyvní hospodárenie na pôde alebo životné
podmienky v obvode pozemkových úprav alebo v jeho ucelenej časti tým, že rozdelí pozemky vlastníkov, obmedzí
prístup k pozemkom alebo sťaží ich užívanie,
d) je to potrebné v záujme obnovenia alebo zlepšenia funkcií ekologickej stability v územnom systéme a celkového
rázu poľnohospodárskej krajiny,
e) má dôjsť k obmedzeniu poľnohospodárskej alebo lesnej výroby z dôvodu vyhlásenia ochranných pásiem,
chránených území alebo z iných dôvodov,
f) sa v katastrálnom území vyčlenilo do bezplatného dočasného náhradného užívania viac ako 25 percent výmery
poľnohospodárskej pôdy,
g) je potrebné riešiť dôsledky živelných pohrôm,1aaa)
h) je potrebné usporiadať pozemky vzhľadom na ich budúce použitie na iné účely, ako je hospodárenie na pôde,
i) je to potrebné na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov v súvislosti s rozsiahlou zmenou štátnej hranice,
j) je to potrebné na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom, ktoré sa nachádzajú pod
osídleniami marginalizovaných skupín obyvateľstva (ďalej len „osídlenie“),
k) je to potrebné na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov v hospodárskych dvoroch.

Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb.: Pozemkové úpravy sa vykonávajú spravidla naraz pre celé katastrálne
územie, ktoré tvorí obvod pozemkových úprav.

Podľa § 3 ods. 2 zákona č. 330/1991 Zb.: Ak to nebráni účelu pozemkových úprav alebo ak je to v záujme jeho
dosiahnutia, môže sa obvod pozemkových úprav určiť inak.

Podľa § 4 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb.: Pozemkovým úpravám podliehajú všetky pozemky v obvode pozemkových
úprav.



5 / 8

Podľa § 7 ods. 2 zákona č. 330/1991 Zb. pred rozhodnutím o nariadení alebo povolení pozemkových úprav okresný
úrad nariadi konanie o začatí pozemkových úprav (ďalej len „prípravné konanie“) na účel
a) preverenia dôvodov, naliehavosti a hospodárskej účelnosti vykonania pozemkových úprav,
b) určenia hraníc obvodu pozemkových úprav, určenia pozemkov, ktoré sú vyňaté z pozemkových úprav,
c) zistenia záujmu vlastníkov o pozemkové úpravy začaté z dôvodov podľa § 2 ods. 1 písm. b) a h); záujem je
preukázaný, ak s pozemkovými úpravami súhlasia vlastníci najmenej polovičnej výmery pozemkov, ktoré tvoria
obvod projektu pozemkových úprav a o prejavenom záujme spíše okresný úrad zápisnicu,
d) zistenia záujmu vlastníkov o pozemkové úpravy začaté z dôvodov podľa § 2 ods. 1 písm. j) a k), pričom záujem
vlastníkov sa zisťuje a vyhodnocuje len v samostatnom obvode pozemkov pod osídlením alebo v samostatnom
obvode pozemkov v hospodárskom dvore; záujem vlastníkov sa preukazuje rovnako ako je uvedené v písmene c).

Podľa § 7 ods. 3 zákona č. 300/1991 Zb. na nariadenie prípravného konania sa nevzťahuje všeobecný predpis o
správnom konaní.

Podľa § 7 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb.: V prípravnom konaní okresný úrad najmä
a) vykoná potrebné zisťovanie,
b) prerokuje dôvody a predpoklady začatia pozemkových úprav s obcou,
c) prerokuje s orgánom štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností potreby revízie údajov katastra nehnuteľností,
d) v spolupráci s orgánmi územného plánovania určí záväznosť územnoplánovacích podkladov v obvode projektu
pozemkových úprav a možnosti ich využitia,
e) zabezpečí, aby pred rozhodnutím o návrhu na vykonanie pozemkových úprav boli účastníci konania vhodnou
formou a v mieste konania zvyčajným spôsobom informovaní o plánovanom konaní,
f) v spolupráci s obcou zriadi na účely prípravného konania prípravný výbor; prípravný výbor sa nezriaďuje, ak
nevzniká združenie účastníkov pozemkových úprav podľa § 23 ods. 4,
g) obstará odborné posudky a vyjadrenia potrebné na konanie o pozemkových úpravách,
h) vyzve Slovenský pozemkový fond alebo správcu, aby v lehote 15 dní odo dňa doručenia výzvy navrhol pozemky
na účely vyrovnania vo vlastníctve štátu, ktoré sú umiestnené v tom istom okrese, v ktorom mal vlastník pôvodné
pozemky pred zmenou štátnej hranice, ak ide o pozemkové úpravy vykonávané z dôvodu podľa § 2 ods. 1 písm. i),
i) vyzve obec, na ktorej území sa nachádza osídlenie alebo jeho časť, aby v lehote 15 dní odo dňa doručenia výzvy
navrhla pozemky na účely vyrovnania, ktoré obec vlastní, ak ide o pozemkové úpravy vykonávané z dôvodu podľa
§ 2 ods. 1 písm. j), a zároveň vyzve Slovenský pozemkový fond, aby v tej istej lehote navrhol pozemky na účely
vyrovnania vo vlastníctve štátu, ktoré sú umiestnené v tom istom okrese, v ktorom sa nachádza prevažná časť
osídlenia,
j) vyzve žiadateľa, aby v lehote 15 dní odo dňa doručenia výzvy navrhol pozemky na účely vyrovnania, ktoré má
vo svojom výlučnom vlastníctve a ktoré sú umiestnené v tom istom katastrálnom území, v ktorom sa nachádza
hospodársky dvor, ak ide o pozemkové úpravy vykonávané z dôvodu podľa § 2 ods. 1 písm. k),
k) zisťuje vhodnosť navrhnutých pozemkov na účely vyrovnania pre vykonanie pozemkových úprav.

Podľa § 7 ods. 8 zákona č. 330/1991 Zb.: Prípravný výbor podľa odseku 4 písm. f) spolupracuje s okresným
úradom najmä pri určovaní obvodu pozemkových úprav, zisťovaní záujmu vlastníkov a vypracovaní návrhu stanov
združenia účastníkov pozemkových úprav. Prípravný výbor zaniká zvolením predstavenstva združenia účastníkov
pozemkových úprav. Ak predstavenstvo združenia účastníkov pozemkových úprav nie je zvolené, plní do zvolenia
jeho funkciu v konaní o pozemkových úpravách prípravný výbor; okresný úrad eviduje prípravný výbor v registri
združení účastníkov pozemkových úprav.

Podľa § 9 ods. 10 zákona č. 330/1991 Zb.: Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode
pozemkových úprav sa vypracúvajú v rozsahu, ktorý zodpovedá dôvodom začatia pozemkových úprav a
potrebám ďalšieho konania o pozemkových úpravách. Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode
pozemkových úprav obsahujú
a) prehodnotenie alebo určenie regulatívu priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, ktorý je
v súlade so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie, najmenej v rozsahu podľa odseku 11 a z toho
vyplývajúceho verejného záujmu podľa § 1,
b) návrhy spôsobu ďalšieho využívania územia a štruktúry krajiny v obvode projektu pozemkových úprav s
cieľom, aby sa v nej vzájomne zlaďovali priestorové požiadavky hospodárskych a iných činností človeka s
krajinnoekologickými podmienkami územia,6e)
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c) vymedzenie chránenej časti krajiny, ak nevznikajú podľa osobitného predpisu.6f)
Podľa § 9 ods. 11 zákona č. 330/1991 Zb.: V rámci všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode
pozemkových úprav sa vykonávajú prieskumy a rozbory
a) dopravných pomerov a technického vybavenia územia,
b) územných vplyvov rozvoja nepoľnohospodárskych činností,
c) rozhraničenia lesnej pôdy a poľnohospodárskej pôdy, najvhodnejšieho spôsobu využitia poľnohospodárskej pôdy
a lesnej pôdy, zachovania a zvyšovania jej úrodnosti a produkčných schopností a ochrany pred znehodnotením,
d) požiadaviek na tvorbu miestneho systému ekologickej stability, požiadaviek na ochranu prírody a jednotlivých
prírodných zdrojov a pamiatkovej starostlivosti,
e) potreby úpravy vodného režimu,
f) zmien v štruktúre poľnohospodárskych podnikov a lesných podnikov,
g) súvislosti so susednými katastrálnymi územiami alebo obvodmi pozemkových úprav.
Podľa § 9 ods. 12 zákona č. 330/1991 Zb.: Návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode
pozemkových úprav predloží okresný úrad na prerokovanie združeniu účastníkov, obci a dotknutým orgánom štátnej
správy a dotknutým správcom verejných zariadení.

Podľa § 10 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb.: Okresný úrad zverejní návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania
územia v obvode pozemkových úprav na obvyklom mieste v obci a doručí ho združeniu účastníkov. Proti návrhu
podľa prvej vety možno podať námietky okresnému úradu v lehote 30 dní od jeho zverejnenia alebo doručenia.
Podľa § 10 ods. 5 zákona č. 330/1991 Zb.: Okresný úrad oznámi všetkým dotknutým orgánom štátnej správy, že
sa prerokúvajú všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav. Dotknuté orgány
štátnej správy sú povinné oznámiť svoje stanoviská k návrhu všeobecných zásad funkčného usporiadania územia
do 30 dní odo dňa doručenia. Ak sa dotknutý orgán v tejto lehote nevyjadrí, predpokladá sa, že nemá námietky k
návrhu všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav.
Podľa § 10 ods. 6 zákona č. 330/1991 Zb.: Námietky proti všeobecným zásadám funkčného usporiadania územia
v obvode pozemkových úprav okresný úrad prerokuje so združením účastníkov a podľa výsledkov prerokovania
rozhodne o schválení týchto zásad. Rozhodnutie sa doručí verejnou vyhláškou. O výsledku prerokovania upovedomí
okresný úrad toho, kto námietku podal.

Ako je vyššie v tomto rozhodnutí uvedené, pozemkové úpravy formou JPÚ boli povolené rozhodnutím vydaným
OÚ GA PLO pod č. OU-GA-PLO 2019/005924-057 zo dňa 04.11.2019, právoplatným dňa 09.12.2019. Citované
rozhodnutie vydal OÚ GA PLO po prešetrení žiadosti žiadateľa na správny orgán doručenej dňa 15.03.2019 o
povolenie JPÚ v časti k. ú. Váhovce v areáli hospodárskeho dvora (okres Galanta) z dôvodu uvedeného v § 2 ods. 1
písm. k) zákona č. 330/1991 Zb. – je to potrebné na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov v hospodárskych
dvoroch a na základe vyhodnotenia prípravného konania nariadeného verejnou vyhláškou zo dňa 10.05.2019 pod
č. OÚ-GA-PLO-2019/005924-02. V rámci prípravného konania dospel OÚ GA PLO k záveru, že bolo vykonané
potrebné zisťovanie, boli určené hranice obvodu JPÚ spĺňajúce požiadavku na optimálne priestorové a funkčné
usporiadanie, bol preukázaný záujem o JPÚ, bolo preukázané financovanie JPÚ ako aj dôvodnosť a účel JPÚ.

Návrh VZFUU vychádza z prírodných podmienok daného územia, stavu pozemkov a iných dostupných podkladov
o upravovanom území. Pri spracovaní VZFUU v konaní o JPÚ boli použité údaje z terénneho prieskumu, podklady
dotknutých organizácií získaných v rámci prípravného konania a podklady zo spracovania účelového mapovania
polohopisu a výškopisu v obvode projektu JPÚ. Výsledkom VZFUU je vymedzenie kostry SZO a VZO (v
prípade areálu hospodárskeho dvora v časti k. ú. Váhovce iba VZO, SZO sa v obvode JPÚ nenachádzajú ani sa
žiadne nenavrhujú), ktoré následne zadefinujú výsledné pôdne celky určené pre organizáciu nových pozemkov.
Pri spracovaní etapy VZFUU v obvode projektu JPÚ v časti k. ú. Váhovce, areál hospodárskeho dvora boli
použité výsledky predchádzajúcich etáp spracovaných v rámci JPÚ, predovšetkým výsledky účelového mapovania
polohopisu a výškopisu v obvode JPÚ, znalecký posudok vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov v
obvode JPÚ, mapa hodnoty pozemkov, údaje registra pôvodného stavu, dokumenty z elaborátu prípravného konania,
vyjadrenia dotknutých správcov VZO v obvode projektu JPÚ, Územný plán regiónu Trnavského samosprávneho
kraja a iné odborné podklady o území.
Na základe prieskumov, rozborov a analýz súčasného stavu bol obvod projektu JPÚ v etape VZFUU rozdelený
do štyroch projektových blokov, pričom hranice jednotlivých projektových blokov sú zobrazené vo Výslednej
mape č. 1 ako grafickej časti etapy VZFUU. Výmery jednotlivých projektových blokov sú uvedené v technickej
správe VZFUU – časť C, v tabuľke č. 1, pričom v časti 4.2.1.2 Návrh VZO dopravného charakteru tejto technickej
správy sú opísané jednotlivé bloky s možnosťou umiestnenia nových pozemkov. OÚ TT OOP upozorňuje na
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pojem umiestňovania nových pozemkov v jednotlivých blokoch „podľa možnosti“, ako je uvedené vo vyššie
citovanom článku. Umiestňovanie nových pozemkov v jedn. blokoch bude totiž podmienené pravidlami – zásadami
stanovenými v rámci etapy Zásady umiestnenia nových pozemkov (ďalej len ZUNP“).

Podľa § 11 ods. 18 zákona č. 330/1991 Zb. „Okresný úrad prerokuje s vlastníkom jeho návrhy a požiadavky
na určenie nových pozemkov. Podľa výsledkov prerokovaných pravidiel uvedených v odsekoch 2 a 3 a podľa
schválených VZFUU v obvode pozemkových úprav a miestnych podmienok okresný úrad dohodne so združením
účastníkov ZUNP“.
ZUNP predstavujú pravidlá, na základe ktorých sa budú navrhovať nové pozemky v rozdeľovacom pláne v etape
návrhu nového usporiadania pozemkov v obvode projektu. Vychádzajú a majú byť v súlade so zákonom č. 330/1991
Zb., so schválenými VZFUU a majú zohľadňovať záujmy účastníkov konania.

OÚ TT OOP dáva do pozornosti aj ustanovenie v § 12 ods. 6 zákona č. 330/1991 Zb., podľa ktorého „Okresný
úrad prerokuje návrh nového usporiadania pozemkov s dotknutými vlastníkmi pozemkov a z prerokovania vyhotoví
zápis. Ak sa vlastník opakovane bez ospravedlnenia rokovania nezúčastní, považuje sa návrh nového usporiadania
pozemkov za prerokovaný“. Podľa § 13 ods. 2 zákona č. 330/1991 Zb. „Účastníci a združenie účastníkov môžu
podať okresnému úradu proti rozdeľovaciemu plánu a výpisu z rozdeľovacieho plánu námietky do 30 dní od ich
zverejnenia alebo doručenia“.

Zo znenia ustanovení vyplýva, že odvolateľ si počas konania JPÚ na základe výzvy (pozvánky) okresného úradu
alebo zhotoviteľa projektu môže uplatniť svoje požiadavky a návrhy na určenie nových pozemkov, má možnosť
podať námietku, ak nebude súhlasiť s novým usporiadaním pozemkov, má teda možnosť domáhať sa svojich
práv a brániť ich v zmysle zákona č.330/1991 Zb.. Z prerokovania návrhu nového usporiadania pozemkov s
účastníkom konania sa spíše zápisnica, v ktorej budú zaznamenané požiadavky vlastníka a ktorá bude podkladom
pre projektovanie nových pozemkov.

OÚ TT OOP poznamenáva, že konanie podľa zákona č. 330/1991 Zb. nemožno považovať za protiústavné konanie,
keďže v našom právnom systéme platí prezumpcia ústavnosti a zákonnosti právnych predpisov, čo znamená, že
právne predpisy hierarchicky usporiadané podľa právnej sily sa považujú za súladné s ústavou, kým sa nepreukáže
opak. O tom, že zákon je v rozpore s ústavou môže rozhodnúť len Ústavný súd Slovenskej republiky. V prípade,
že je v zbierke zákonov zverejnený nález, v ktorom ústavný súd vyslovuje nesúlad zákona s ústavou, tak od tohto
okamihu sa nesmie takýto predpis (jeho časť) aplikovať. Nesúlad tohto zákona s ústavou nebol doposiaľ rozhodnutím
ústavného súdu vyslovený.

K bodu odvolania – akými úvahami bol správny orgán prvého stupňa vedený pri hodnotení dôkazov pri vydaní
napadnutého rozhodnutia, ako sa vyrovnal s návrhmi a námietkami účastníkov konania podaných proti návrhu
VZFUU a ich vyjadreniami k podkladom rozhodnutia, OÚ TT OOP uvádza, že správny orgán prvého stupňa
napadnuté rozhodnutie o schválení VZFUU podľa § 10 ods. 6 zákona č. 330/1991 Zb. vydal až po prerokovaní návrhu
VZFUU obcou, členmi predstavenstva združenia účastníkov JPÚ, zástupcami správcov sietí a organizácií (§ 9 ods.
12 zákona č. 330/1991 Zb.), zverejnenia návrhu VZFUU na obci (§ 10 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb.) a prerokovania
námietok podaných proti návrhu VZFUU dňa 01.04.2022 (§ 10 ods. 6 zákona č. 330/1991 Zb.). Zápisnica zo
dňa 01.04.2022 vo veci prerokovania námietok podaných proti návrhu VZFUU, v ktorej boli uvedené dôvody,
prečo predstavenstvo vyhodnotilo námietky ako neopodstatnené, bola doručená všetkým účastníkom konania o
námietkach.

Vychádzajúc z vyššie uvedeného odvolací orgán dospel k záveru, že napadnuté rozhodnutie OÚ GA PLO pod č.
OU–GA–PLO–2022/000426-174 zo dňa 21.04.2022 je na základe uvedených skutočností zákonné.

Postup správneho orgánu prvého stupňa vyhodnotil OÚ TT OOP v súlade so zákonom č. 330/1991 Zb.. Na základe
prešetrených a vyššie zistených skutočností odvolací orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.

Poučenie
Proti rozhodnutiu odvolacieho orgánu o odvolaní sa nemožno ďalej odvolať podľa
§ 59 ods. 4 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Toto rozhodnutie je podľa § 177 a
nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku preskúmateľné súdom po nadobudnutí právoplatnosti.
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V zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 330/1991 Zb. sa toto rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 2
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov tak, že sa vyvesí po dobu 15 dní na úradnej
tabuli tunajšieho úradu. Súčasne sa rozhodnutie zverení na úradnej tabuli v obci Váhovce.

Vyvesené dňa:.................................. Pečiatka, podpis:...............................

Zvesené dňa:.................................... Pečiatka, podpis:..............................

PhDr. Vanesa Šteinerová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10006

Doručuje sa
Obec Váhovce, Váhovce 329, 925 62  Váhovce, Slovenská republika

Na vedomie
Zoltán Kiss, Mirošovická 387, 251 64 Mnichovice, Česká republika, Česko
Eva Goconová, predstavenstvo ZÚJPÚ - hospodársky dvor Váhovce, Széchényiho 2004/8, Dunajská Streda
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto


