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Rozhodnutie
o odvolaní Pavla Cypricha proti rozhodnutiu OÚ Čadca, PLO č. OU-CA-PLO1-2022/000465-153 

zo dňa 30.08.2022 o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia ktoré bolo 
vydané podľa § 10 ods. 6 zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov v projekte 

jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Krásno nad Kysucou, lokalita „Cvrkel - Na Michalkovom“.

Popis konania / Účastníci konania
Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva (ďalej len „OÚ OOP“), ako príslušný 
orgán podľa § 58 ods. 1 z. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon o 
SK“) vo veci včas (12. 09. 2022) podaného odvolania Pavla Cypricha, bytom Kalinov 1992, Krásno nad Kysucou, 
zastúpeného na základe plnej moci Advokátskou kanceláriou JUDr. Stopka, JUDr. Cisarík s. r. o., so sídlom Potočná 
2835/1 A, 022 01 Čadca, IČO: 36866849 (ďalej iba „namietajúci") proti rozhodnutiu Okresného úradu Čadca, 
pozemkový a lesný odbor (ďalej len „OÚ PLO") č. OU-CA-PLO 1-2022/000465-153 zo dňa 30. 08. 2022 (ďalej 
iba „napadnuté rozhodnutie“), ktorým správny orgán 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 (ďalej len „zákon o PÚ") rozhodol o schválení všeobecných zásad 
funkčného usporiadania územia (ďalej iba „VZFUU“) v projekte jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom 
území Krásno nad Kysucou, lokalita „Cvrkel - Na Michalkovom“ (ďalej iba „JPÚ“), rozhodol takto:

Výrok
podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov odvolanie Pavla Cypricha, 
bytom Kalinov 1992, Krásno nad Kysucou, zastúpeného na základe plnej moci Advokátskou kanceláriou JUDr. 
Stopka, JUDr. Cisarík s. r. o., so sídlom Potočná 2835/1 A, 022 01 Čadca, doručené na Okresný úrad Čadca, 
pozemkový a lesný odbor dňa 12. 09. 2022, evidované pod číslom OU-CA-PLO 1-2022/000465-156 zamieta a 
napadnuté rozhodnutie Okresného úradu v Čadci, pozemkový a lesný odbor č. OU-CA-PLO 1 -2022/000465-153 zo 
dňa 30. 08. 2022 potvrdzuje v celom rozsahu.

Odôvodnenie
OÚ PLO na základe doručenej žiadosti spoločnosti AGRO Marec, s. r. o., so sídlom Riečky 973, Klokočov (ďalej len 
„žiadateľ“) zo dňa 02. 10. 2019 nariadil verejnou vyhláškou č. OU-CA-PLO-2019/013655-002 zo dňa 11. 10. 2019 
podľa § 7 ods. 2 zákona o PÚ konanie o začatí pozemkových úprav (ďalej iba „prípravné konanie") v katastrálnom 
území Krásno nad Kysucou, lokalita „Cvrkel - Na Michalkovom“ z dôvodu uvedeného v § 2 ods. 1, písm. b) zákona 
o PÚ, teda z dôvodu, že došlo k podstatným zmenám vo vlastníckych a užívacích pomeroch v obvode pozemkových 
úprav.

V rámci prípravného konania OÚ PLO zistil, že cieľom vypracovania projektu pozemkových úprav je vhodným 
usporiadaním pozemkov vytvoriť vhodné podmienky pre poľnohospodárske využitie pozemkov v obvode 
pozemkových úprav samotnými vlastníkmi, alebo ich nájomcami. Prípravným konaním boli preukázané dôvody,



potreba, účelnosť, naliehavosť a nutnosť riešiť daný stav v navrhovanom obvode v časti katastrálneho územia Krásno 
nad Kysucou, lokalita „Cvrkel - Na Michalkovom“ formou jednoduchých pozemkových úprav v konaní podľa 
zákona o PÚ. Prípravným konaním sa preukázalo, že uskutočnenie pozemkových úprav na predmetných parcelách v 
tomto katastrálnom území je účelné a opodstatnené, preto OÚ PLO rozhodnutím č. OU-CA-PLOl-2020/000136-038 
zo dňa 02. 03. 2020, právoplatné dňa 02. 04. 2020, podľa § 8 ods. 1 v spojení s § 8b a § 8c zákona o PÚ povolil 
pozemkové úpravy formou jednoduchých pozemkových úprav k nehnuteľnostiam v časti katastrálneho územia 
Krásno nad Kysucou, lokalita „Cvrkel - Na Michalkovom“, ktoré sa majú vykonať z dôvodu uvedeného v § 2 ods. 
1 písm. b) zákona o PÚ, teda že došlo k podstatným zmenám vo vlastníckych a užívacích pomeroch v obvode 
pozemkových úprav.

Následne bol v súlade s § 10 zákona o PÚ vypracovaný register pôvodného stavu pre projekt jednoduchých 
pozemkových úprav v katastrálnom území Krásno nad Kysucou -  lokalita „Cvrkel-Na Michalkovom“, ktorý 
spracovala spoločnosť GEOPOZ KYSUCE s. r. o., Komenského 135, Čadca (ďalej len „spracovateľ“). V súlade 
s § 10 ods. 1 zákona o PÚ bol RPS dňa 07. 06. 2021 zverejnený na 30 dní a zároveň boli doručené výpisy z 
RPS každému účastníkovi konania, ktorého pobyt je známy. Po rozhodnutí o námietkach voči výpisom z registra 
pôvodného stavu, ktoré sa týkali určenia hodnoty pozemkov OÚ PLO register pôvodného stavu schválil pod č. OU- 
CA-PL01-2021/000580-113 zo dňa 14. 12. 2021.

Cieľom vypracovania úvodných podkladov bolo okrem zostavenia a schválenia registra pôvodného stavu aj 
vypracovanie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode JPÚ. Podkladom pre spracovanie 
VZFUU boli výsledky účelového mapovania polohopisu a výškopisu v obvode JPÚ, údaje registra pôvodného 
stavu, územnoplánovacia dokumentácia Mesta krásno nad Kysucou, územné systémy ekologickej stability a údaje 
a podklady poskytnuté dotknutými orgánmi štátnej správy a dotknutými správcami verejných zariadení. Návrh 
VZFUU bol v súlade s § 9 ods. 12 zákona o PÚ predložený na prerokovanie združeniu účastníkov JPÚ, Mestu 
Krásno nad Kysucou, dotknutým orgánom štátnej správy a dotknutým správcom verejných zariadení.

Po vypracovaní návrhu VZFUU bol tento v súlade s § 10 ods. 4 zákona o PÚ zverejnený v Meste Krásno nad Kysucou 
a na úradnej tabuli OÚ PLO po dobu 30 dní v období od 21.02.2022 do 29. 03.2022. Úvodné podklady boli doručené 
združeniu účastníkov JPÚ a zároveň OÚ PLO v súlade s § 10 ods. 5 zákona o PÚ oznámil dotknutým orgánom 
štátnej správy ich prerokúvanie. Proti zverejnenému návrhu VZFUU mohli účastníci konania podať námietky do 30 
dní odo dňa jeho zverejnenia. Návrh VZFUU sa zároveň zverejnil na centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) 
a bol doručený v súlade s § 10 ods. 4 zákona o PÚ združeniu účastníkov JPÚ.

OÚ PLO bolo po zverejnení návrhu VZFUU doručených v zákonom stanovenej lehote deväť podnetov, z ktorých 
päť malo povahu námietky voči VZFUU (námietky Štátnej ochrany prírody SR - SCHKO Kysuce, Okresného 
úradu Čadca, odboru starostlivosti o životné prostredie, Slovenského pozemkového fondu, Hydromeliorácií š. p. a 
žiadateľa AGRO Marec s. r. o.). OÚ PLO tieto podnety dňa 03. 05. 2022 prerokoval s predstavenstvom Združenia 
účastníkov pozemkových úprav v k. ú. Krásno nad Kysucou, lokalita „Cvrkel - Na Michalkovom“, ktoré ich v 
prípade, že sa nejednalo o námietku voči VZFUU zobralo na vedomie a k ostatným námietkam vyjadrilo svoj súhlas, 
resp. nesúhlas. Združenie účastníkov JPÚ vyjadrilo svoj čiastočný súhlas s námietkami Slovenského pozemkového 
fondu a spoločnosti AGRO Marec s.r.o. a to v tej časti, ktorá sa týkala prehodnotenia navrhnutých komunikačných 
opatrení za účelom zníženia príspevku vlastníkov na spoločné zariadenia a opatrenia. OÚ PLO následne upovedomil 
namietajúcich o výsledku prerokovania námietok. Spracovateľ VZFUU, spoločnosť GEOPOZ Kysuce s. r. o. na 
základe podnetov Slovenského pozemkového fondu a AGRO Marec s. r. o. prehodnotil navrhnuté komunikácie v 
obvode JPÚ a upravil ich tak, že bolo dosiahnuté zníženie príspevku vlastníkov na spoločné zariadenia a opatrenia 
o 0,6 %. Upravené VZFUU boli dňa 12. 08. 2022 opätovne prerokované so združením účastníkov.

Vzhľadom na skutočnosť, že VZFUU sú aj po zapracovaní oprávnených námietok spracované v súlade so zákonom 
o PÚ a súvisiacimi právnymi predpismi OÚ PLO ich rozhodnutím č. OU-CA-PLOl-2022/000465-153 zo dňa 30. 
08. 2022 schválil. V súlade s § 10 ods. 6 zákona o PÚ napadnuté rozhodnutie OÚ PLO doručil verejnou vyhláškou v 
nadväznosti na § 26 ods. 2 zákona o SK tak, že sa vyvesilo po dobu 15 dní na úradnej tabuli OÚ PLO, na intemetovej 
stránke Okresného úradu Čadca, v Meste Krásno nad Kysucou spôsobom miestne obvyklým. Zároveň sa zverejnilo 
na centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET). Do kompletného materiálu VZFUU možno nahliadnuť na OÚ 
PLO.



Následne namietajúci v zákonnej lehote podal proti napadnutému rozhodnutiu odvolanie, pod evidenčným č. OU- 
CA-PLO1-2022/000465-156 na OÚ PLO evidované dňa 12. 10. 2022, v ktorom žiada napadnuté rozhodnutie ako 
nezákonné zrušiť. V odvolaní uvádza tieto skutočnosti, resp. dôvody odvolania:
„1. OÚ Čadca v tomto konaní koná formou doručovania verejnou vyhláškou a to aj s osobami, ktoré sú zomreté a 
preto konanie nespĺňa podmienky ustanovené správnym poriadkom a preto je napadnuté rozhodnutie zmätočné a 
nemôže ani nadobudnúť právoplatnosť. Jedná sa napr. o osoby z LV č. 7333 Kováčová Agneša pod B2, Kováč Ondrej 
pod B3, Kováč František pod B4, Ďurana Ján pod B20, ktorí sú pochovaní na cintoríne v Krásne nad Kysucou a preto 
nemôžu byť vedení ako neznámi a zastúpení SPF, ale musia byť účastníkmi konania ich dedičia inak je to v rozpore 
so správnym poriadkom, pričom OÚ Čadca ignoruje zákonný stav dotknutých osôb a porušuje ich ústavné práva.
2. Z LV č. 7333, 7334,6596, 3595,3704,4935,4940,4945,4944,4946,4964,4999,7356,6613,6675,4733 a 4731 
vyplýva, že OÚ Čadca nekoná s dotknutými osobami. Napr. na LV č. 7333 je pod B 10 zapísané: „Začatie súdneho 
konania podané dňa 27. 04. 2020 na OS Čadca pod zn. 9C/22/2020 -  žaloba o nahradenie prejavu vôle žalovaného 
uzatvoriť kúpnu zmluvu, P-164/2020-288/20“. Subjekty na týchto LV, ktoré podali žaloby sú dotknutými osobami 
a teda malo by sa im doručovať. Správny orgán nemôže konať a doručovať vyvesením tým účastníkom, ktorých 
vlastníctvo bolo napadnuté, ale aj tým, ktorí toto vlastníctvo napadli.
3. OÚ v rozhodnutí tiež nesprávne uvádza z akého dôvodu mal JPU vykonávať, pretože ide o: „scelenie pozemkov 
za účelom výstavby na žiadosť spoločnosti AGRO Marec s. r. o.“. Mesto Krásno nad Kysucou síce spracúva dodatok 
č. 3 k územnému plánu mesta, ale ten je v rozpore s normami SR aj EÚ a preto nebude môcť byť schválený a JPÚ 
budú teda nezákonné a stratia význam. Voči dodatku č. 3 boli riadne podané námietky, o ktorých nebolo rozhodnuté 
a preto je aj rozhodnutie OÚ Čadca z 30. 08. 2022 predčasné.
4. Napadnuté rozhodnutie žiadam ako nezákonné zrušiť a vrátiť na nové konanie, pretože celé konanie je od samého 
počiatku od vydania povolenia JPU nezákonné a postráda základné atribúty správneho poriadku, Zákona o matrikách 
a Ústavy SR.“.
OÚ PLO listom č. OU-CA-PLO1-2022/000465-158 zo dňa 20. 09. 2022 upovedomil dotknutých účastníkov konania 
v súlade s § 56 zákona o SK o podanom odvolaní, a zároveň ich vyzval, aby sa k odvolaniu vyjadrili v stanovenej 
lehote. V stanovenej lehote, dňa 26. 09. 2022 bolo OÚ PLO doručené vyjadrenie jedného z účastníkov konania, 
JUDr. Martina Šusteka, evidované pod č. OU-CA-PLO 1-2022/00465-160, ktorý považuje odvolanie namietajúceho 
za právne irelevantné a uvádza ďalej dôvody:
„Pavol Cyprich v prvom rade namieta okruh účastníkov konania, kde poukazuje na ustanovenia § 14 ods. 1 zákona 
o SK s tým, že účastníkmi konania sú aj tzv. mŕtve osoby. V danom smere však odvolateľ opomína ustanovenie § 
6 zákona o PÚ, ktorý predstavuje osobitnú právnu úpravu vo vzťahu k pozemkovým úpravám. Toto ustanovenie 
upravuje, že účastníkmi konania sú okrem iného vlastníci pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav a 
Slovenský pozemkový fond. V zmysle ustanovenia § 6 ods. 5 zákona o PÚ Slovenský pozemkový fond a správca 
v konaní v konaní vo veciach pozemkových úprav vykonávajú práva vlastníka nehnuteľností vo vlastníctve štátu 
a zastupujú neznámych vlastníkov pozemkov alebo vlastníkov pozemkov, ktorých miesto pobytu nie je známe.
V zmysle ustanovenia § 34 ods. 4 zákona o PÚ Slovenský pozemkový fond je účastníkom pozemkových úprav 
ohľadne majetku uvedeného v odseku 3. V dôsledku uvedeného nemáme za to, žeby sa konalo s osobami, ktoré 
nemajú spôsobilosť na práva a povinnosti, nakoľko za osoby, ktoré sú neznáme koná Slovenský pozemkový fond a 
prebiehajúce dedičské konanie nemá vo vzťahu k pozemkových úpravám odkladný účinok.
V druhom rade namieta, že účastníkom konania mali byť osoby, ktoré podali žaloby, a ktoré sú na týchto listoch 
vlastníctva i ďalších zapísané. V tomto smere je nevyhnutné poukázať, že zápisy na listoch vlastníctva neobsahujú 
údaj o oprávnenej osobe, ale obsahujú len poznámku o začatí súdneho konania o nahradení prejavu vôle. Primárne 
ide o uplatnenie nároku na nadobudnutie vlastníckeho práva, kde sa bude aplikovať ustanovenie § 6 ods. 4 zákona 
o PÚ a teda, že ten kto sa stane vlastníkom pozemku v priebehu konania o pozemkových úpravách, nemôže 
namietať výsledky doterajšieho konania. Rozhodnutie o nahradení prejavu vôle má konštitutívne účinky a až do 
momentu rozhodnutia súdu sa osoba zapísaná na liste vlastníctva považuje za právoplatného vlastníka. Okrem toho 
ustanovenie § 6 ods. 1 v spojitosti a § 6 ods. 3 zákona o PÚ síce ustanovuje, že osoba, ktorá o sebe tvrdí, že spĺňa 
niektorý z predpokladov uvedených v odseku 1 písm. a) až e), že je účastníkom konania, ale účastníkom konania 
sa spravidla stane na základe vlastnej procesnej aktivity.
V neposlednom rade namieta dôvody nariadenia pozemkových úprav -  a to neexistencia doplnku č. 3 k územnému 
plánu Mesta krásno nad Kysucou. Uvedené námietky však mal účastník uplatniť pri rozhodovaní o nariadení 
pozemkových úprav a v rámci rozhodnutia o VZFUU už tieto námietky nemajú žiadny základ a miesto. Poukazujem, 
že uvedené rozhodnutie je právoplatné a vykonateľné a nemožno ho už v súčasnosti z týchto dôvodov preskúmať“.

OÚ OOP preskúmal odvolaním napadnuté rozhodnutie a predchádzajúce konanie v celom rozsahu a konštatuje:



Dňa 02. 10. 2019 bola doručená na OU PLO písomná žiadosť spoločnosti AGRO Marec, s. r. o., so sídlom Riečky 
973, Klokočov, zaevidovaná pod č. OU-CA-PLO-2019/013655, o povolenie konania o jednoduchých pozemkových 
úpravách v časti katastrálneho územia Krásno nad Kysucou, lokalita „Cvrkel -  Na Michalkovom“ podľa § 8b zákona 
o PÚ. Žiadosť na vykonanie jednoduchých pozemkových úprav navrhovateľ podal podľa ustanovenia § 2 ods. 1 
písm. b) zákona o PÚ, a to z dôvodu, že došlo k podstatným zmenám vo vlastníckych a užívacich pomeroch v 
obvode pozemkových úprav. V žiadosti žiadateľ ďalej navrhol obvod pozemkových úprav, pričom navrhol pozemky 
v katastrálnom území Krásno nad Kysucou, lokalita „Cvrkel -  Na Michalkovom“ s parcelným číslom KN-C 7420/1 
(časť), 7420/34, 7420/35, 7420/36, 7420/45, 7420/59, 7420/60, 7420/61, 7420/132, 7420/136, 7420/138, 7420/190, 
7420/264, 7420/283, 7420/298, 7420/354 (časť), 7420/368, 7420/402, 7420/403, 7420/404, 7420/405, 7420/406, 
7420/407, 7420/408, 7420/409, 7420/410, 7420/411, 7420/412, 7420/413, 7420/414, 7420/415, 7420/416, 
7420/417, 7420/418, 7420/420, 7420/421, 7420/422, 7420/423, 7420/424, 7420/425, 7420/427, 7420/428, 
7420/429,7420/430, 7420/442, 7420/443, 7420/445,7420/484, 7420/486, 7420/487,7420/488, 12447/1. K žiadosti 
bol priložený aj mapový podklad so znázornením navrhovaného obvodu JPÚ a to aj s identifikáciou predmetných 
pozemkov na parcely registra E KN. K tomu bol pripojený aj navrhovaný zoznam účastníkov konania podľa platných 
údajov KN, zoznam dotknutých parciel a zmluva o dielo zo dňa 30. 09. 2019, ktorú navrhovateľ uzatvoril s firmou 
GEOPOZ KYSUCE s. r. o. na vyhotovenie JPÚ v danej lokalite.

OÚ PLO po preskúmaní žiadosti v súlade s § 7 ods. 2 zákona o PÚ verejnou vyhláškou č. OU-CA- 
PLO-2019/013655-002 zo dňa 11. 10. 2019 nariadil konanie o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území 
Krásno nad Kysucou, lokalita „Cvrkel -  Na Michalkovom“ z dôvodu uvedeného v § 2 ods. 1, písm. b) zákona o PÚ. 
Cieľom navrhovaných JPÚ je vhodným usporiadaním pozemkov vytvoriť vhodné podmienky pre poľnohospodárske 
využitie pozemkov v obvode pozemkových úprav samotnými vlastníkmi, alebo ich nájomcami. OÚ PLO následne 
v spolupráci s mestom zriadil dňom 17. 10. 2019 v súlade s § 7 ods. 4, písm. f) zákona o PÚ prípravný výbor pre 
konanie o JPÚ a v zmysle § 3 ods. 3 zákona o PÚ aj komisiu na zisťovanie priebehu hraníc obvodu pozemkových 
úprav a zisťovanie druhov pozemkov podľa skutočného stavu v teréne (ďalej len „komisia pre obvod PPÚ“).

OÚ PLO následné v rámci prípravného konania požiadal o vyjadrenie k JPÚ dotknuté organizácie a štátne orgány. 
V súlade s § 7 ods. 6 zákona o PÚ pozval na prerokovanie, resp. požiadal o stanovisko užívateľa pozemkov v 
obvode jednoduchých pozemkových úprav -  Agrodružsívo JM, Rejdová, Slovenský pozemkový fond, RO Žiuna. 
Slovenský pozemkový fond sa, ako správca majetku štátu a zástupca neznámych vlastníkov a vlastníkov s neznámym 
pobytom listom zo dňa 14. 01. 2020 vyjadril, že nemá výhrady k zahájeniu konania o JPÚ. Ostatní oslovení sa 
vyjadrili, že nemajú voči JPÚ námietky s tým, že Okresný úrad Čadca -  odbor starostlivosti o životné prostredie, 
Národná diaľničná spoločnosť a. s., Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Stredoslovenská distribučná, a. 
s., Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., SPP -  Distribúcia a. s. OÚ PLO oznámili polohu svojich zariadení, 
investičné zámery, povinnosť rešpektovať ochranné a bezpečnostné pásma jednotlivých inžinierskych sietí, alebo 
iných chránených území, resp. objektov. V súlade s § 7 zákona o PÚ a v súlade s nariadením prípravného konania 
zabezpečil OÚ PLO rokovania s Mestom Krásno nad Kysucou a s Okresným úradom Čadca, katastrálnym odborom. 
OÚ PLO prerokoval so zúčastnenými stranami podanú žiadosť, prerokoval navrhovaný obvod pozemkových úprav 
a cieľ pozemkových úprav a prerokoval predpokladaný postup konania a vykonanie jednoduchých pozemkových 
úprav. Požiadal Okresný úrad Čadca, katastrálny odbor o stanovenie špecifických podmienok pre vypracovanie 
projektu pozemkových úprav, k čomu došlo dňa 21. 10. 2019, kedy bol zároveň aj prerokovaný stav operátu KN a 
potreba jeho revízie v k. ú. Krásno nad Kysucou s ohľadom na predmetnú lokalitu. Z rokovaní s Mestom Krásno 
nad Kysucou vyplynulo, že záväznú územnoplánovaciu dokumentáciu (ďalej len „UPD“) v tejto lokalite tvorí 
Územný plán Mesta Krásno nad Kysucou schválený uznesením MZ dňa 09. 03. 2007 pod č. 84/2007, Doplnok 
č. 1 k Územnému plánu Mesta Krásno nad Kysucou schválený uznesením MZ dňa 14. 01. 2008 pod č. 3/2008 a 
Doplnok č. 2 k Územnému plánu Mesta Krásno nad Kysucou schválený uznesením MZ dňa 16. 03.2 016 pod č. 
17/2016. Lokalita „Cvrkel - Na Michalkovom“ podľa navrhnutého obvodu JPÚ j e určená v zmysle UPD ako plocha 
na poľnohospodárske využitie ako poľnohospodárska pôda. Z uvedeného vyplýva, že dôvody JPÚ sú v súlade s 
platným územným plánom Mesta Krásno nad Kysucou. Preto komisia pre obvod PPÚ v spolupráci s prípravným 
výborom po terénnej obhliadke zo dňa 25. a 28. 10. 2019 a po zvážení stanovísk jednotlivých oslovených organizácií 
upravila navrhovaný obvod JPÚ, pričom ho dňa 17. 02. 2020 stanovila tak, ako je to uvedené v bode 2 výroku 
rozhodnutia o povolení JPÚ č. OU-CA-PL01-2020/000136-038 zo dňa 02. 03. 2020, právoplatné dňa 02. 04. 2020.

OÚ PLO v rámci prípravného konania v súlade s § 7 ods. 2 písm. c) zákona o PÚ zistil záujem vlastníkov o 
pozemkové úpravy. Na zistenie záujmu bola zvolená forma ankety spojenej s vysvetľujúcim listom. Záujem bol 
vyhodnotený v zápisnici zo dňa 18.02.2020 a z týchto údajov vyplýva, že z celkového počtu 977 vlastníkov prejavilo
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záujem o JPÚ 596 vlastníkov, prípadne ich zástupcov, ktorí podľa údajov 1SKN vlastnia 74,2 % celkovej výmery 
pozemkov v navrhovanom obvode JPÚ. Tým bola splnená podmienka súhlasu nadpolovičnej väčšiny vlastníkov s 
vykonaním pozemkových úprav z celkovej výmery obvodu JPÚ uvedená v § 7 ods. 2, písrn. c) zákona o PÚ. 370 
vlastníkov sa nevyjadrilo a nesúhlas s vykonaním pozemkových úprav vyjadrili 11 vlastníci, ktorí v obvode JPÚ 
vlastnia iba 2,8 % výmery pôdy.

OÚ PLO vykonal na základe údajov poskytnutých katastrálnym odborom Okresného úradu Čadca aj analýzu 
údajov pre projekt pozemkových úprav. Z výsledkov analýzy, ako aj celého prípravného konania vyplynulo, že 
súčasné usporiadanie pozemkov je vzhľadom na cieľ pozemkových úprav nevyhovujúce, nakoľko umiestnenie, 
neprístupnosť a rozdrobenosť pozemkov, ako aj veľký počet spoluvlastníckych vzťahov k nim neumožňuje 
vlastníkom ani ich správcom vhodne s pozemkami nakladať, alebo ich poľnohospodársky využívať. Územie je 
potrebné optimálne usporiadať novou vhodnou priestorovou organizáciou pozemkov, pričom je potrebné navrhnúť 
iný tvar a veľkosť pozemkov, tak aby sa znížil počet pozemkov jedného vlastníka, ako aj počet spoluvlastníckych 
podielov v jednej parcele a taktiež navrhnúť vhodnú sieť komunikácií, ktoré nové pozemky sprístupnia, čím sa 
sprehľadnia nielen vlastnícke vzťahy, ale aj prípadný prenájom poľnohospodárskej pôdy. Na základe prerokovaní 
stavu katastrálneho operátu s katastrálnym odborom je tiež zrejmé, že aj mapové podklady k evidencii vlastníctva 
sú na zlej technickej úrovni a navyše nezodpovedajú reálnej držbe pozemkov, čo komplikuje ich identifikáciu v 
teréne. Pritom od začiatku evidencie vlastníckych práv došlo k úplnej zmene vlastníckych pomerov a to postupným 
drobením vlastníctva, keď na začiatku vlastnil 1 parcelu väčšinou 1, prípadne 2 vlastníci -  dnes to je aj niekoľko 
desiatok. Pritom tieto zmeny pokračujú aj naďalej, čo dokazuje aj prípad navrhovateľa JPÚ firmy AGRO Marec 
s. r. o., ktorý v priebehu posledných 2 rokov odkúpil v obvode JPÚ spoluvlastnícke podiely vo výmere cca 3 ha, 
čo predstavuje cca 1/13 výmery obvodu JPÚ. Navrhovateľ má zároveň záujem na tejto pôde aj hospodáriť. Došlo 
aj k zmene užívacích pomerov, pretože do roku 1952 na pôde hospodárili drobní vlastníci a to každý na svojich 
reálne vydelených pozemkoch. Potom prevzalo užívacie práva najskôr JRD Krásno nad Kysucou a v 60. rokoch 20. 
storočia ŠM Čadca, ktoré na tejto ploche hospodárili už veľkovýrobným spôsobom v scelenom stave. Odvtedy ostala 
aj časť pôdy neobrábaná a zarástla nelesnou drevitou vegetáciou (dnes cca 13 % územia obvodu JPÚ), pričom tento 
stav pretrval až dodnes. Po roku 1989 prevzali obhospodarovanie pôdy postupne podniky PPD Krásno nad Kysucou, 
potom Agrodružstvo Krásno nad Kysucou a v súčasnosti je obhospodarovateľom Agrodružstvo JM Rejdová. Z 
uvedeného vyplýva, že došlo a stále dochádza k podstatným zmenám vo vlastníckych a užívacích pomeroch v 
obvode JPÚ.

Prípravným konaním sa preukázalo, že uskutočnenie pozemkových úprav na predmetných parcelách v tomto 
katastrálnom území je účelné a opodstatnené, preto OÚ PLO rozhodnutím č. OU-CA-PLO1-2020/000136-038 zo 
dňa 02. 03. 2020, právoplatné dňa 02. 04. 2020, podľa § 8 ods. 1 v spojení s § 8b a § 8c zákona o PÚ povolil 
pozemkové úpravy formou jednoduchých pozemkových úprav k nehnuteľnostiam v časti katastrálneho územia 
Krásno nad Kysucou, lokalita „Cvrkel - Na Michalkovom“, ktoré sa majú vykonať z dôvodu uvedeného v § 2 ods. 
1 písm. b) zákona o PÚ a to, že došlo k podstatným zmenám vo vlastníckych a užívacích pomeroch v obvode 
pozemkových úprav.

Podľa § 7 ods. 2 zákona o PÚ 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 § 8 ods. 1 zákona o PÚ okresný úrad po zhodnotení výsledkov prípravného konania, ak sa preukážu dôvody 
podľa § 2 ods. 1, rozhodne o nariadení pozemkových úprav podľa § 2 ods. 2 alebo rozhodne o povolení pozemkových 
úprav podľa § 2 ods. 3. Rozhodnutie okrem všeobecných náležitostí obsahuje
a) určenie obvodu pozemkových úprav,
b) určenie pozemkov, ktoré sú vyňaté z obvodu pozemkových úprav,
c) lehotu na uskutočnenie prvého zhromaždenia účastníkov pozemkových úprav,



d) obmedzenie účastníkov, ak bolo nariadené podľa § 26,
e) zoznam pozemkov zahrnutých do obvodu projektu pozemkových úprav podľa § 4 ods.4.
í) pri jednoduchých pozemkových úpravách aj rozsah a skladbu projektovej dokumentácie pre vypracovanie a 
vykonanie projektu pozemkových úprav s odôvodnením.

Následne OÚ PLO v súlade s § 10 ods. 3 zákona o PÚ dňa 14. 12. 2021, po rozhodnutí o námietkach účastníkov 
konania voči výpisom z registra pôvodného stavu, ktoré sa týkali určenia hodnoty pozemkov register pôvodného 
stavu schválil pod č. OU-CA-PLO1-2021/000580-113.

Podľa § 10 ods. 3 zákona o PÚ, v znení platnom v čase vydania napadnutého rozhodnutia, ak sa námietky týkajú len 
určenia hodnoty pozemku a porastov na nich, rozhodne o nich okresný úrad. Po rozhodnutí o námietkach okresný 
úrad register pôvodného stavu schváli.

Podľa § 9 ods. 12 zákona o PÚ, plamom v čase vydania napadnutého rozhodnutia, 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 o PÚ, platnom v čase vydania napadnutého rozhodnutia, 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 o PÚ, platnom v čase vydania napadnutého rozhodnutia, 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 o PÚ, platnom v čase vydania napadnutého rozhodnutia, 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.

K jednotlivým dôvodom namietajúceho, ktoré uvádza vo svojom odvolaní, OÚ OOP po preskúmaní spisového 
materiálu a predchádzajúceho konania OÚ PLO konštatuje:

K bodu 1. odvolania -  OÚ PLO doručil napadnuté rozhodnutie formou verejnej vyhlášky a to z dôvodu, že 
to ustanovuje § 10 ods. 6 zákona o PÚ. Pri tejto forme doručovania správny orgán doručuje listiny všetkým 
účastníkom konania rovnako bez ohľadu na to, či sa jedná o známych, alebo neznámych vlastníkov, vlastníkov s 
neznámym pobytom, zákonných zástupcov, správcov, dedičov po zomrelých vlastníkoch atď. Z uvedeného dôvodu 
považujeme námietku voči opomínaniu, resp. ignorovaniu dedičov po zomrelých vlastníkoch v tomto prípade za 
irelevantnú. Len pre úplnosť dodávame, že čo sa týka zastupovania niektorých vlastníkov Slovenským pozemkovým 
fondom v konaní o pozemkových úpravách, správny orgán v tomto prípade postupuje v súlade s § 6 ods. 5 
zákona o PÚ, podľa ktorého SPF vo veciach pozemkových úprav zastupuje neznámych vlastníkov, alebo vlastníkov 
pozemkov, ktorých miesto pobytu nie je známe, pričom vychádza z platných údajov katastra nehnuteľností, kde sa 
v uvedených prípadoch miesto pobytu vlastníka skutočne neuvádza. Nakoľko zákon o PÚ je špeciálnym zákonom 
pre vykonávanie pozemkových úprav, sú jeho ustanovenia v tomto prípade nadriadené obdobným ustanoveniam 
správneho poriadku.

K bodu 2. odvolania -  ako je uvedené v predchádzajúcom bode, správny orgán pri doručovaní rozhodnutia formou 
verejnej vyhlášky doručuje rozhodnutie všetkým účastníkom konania rovnako bez ohľadu na to o aký typ účastníka 
sa jedná, a teda aj účastníkom súdneho sporu o parcely, ktoré sa nachádzajú v obvode JPU.

K bodu 3. odvolania -  tvrdenie namietajúceho o tom, že JPU sa vykonávajú z dôvodu „scelenia pozemkov za účelom 
výstavby na žiadosť spoločnosti AGRO Marec s. r. o.“ nie je pravdivé. Toto konanie bolo povolené rozhodnutím OÚ



PLO č. OU-CA-PL01-2020/000136-038 zo dňa 02. 03. 2020, právoplatné dňa 02. 04. 2020 z dôvodu uvedeného v § 
2 ods. 1 písm. b) zákona o PÚ, teda z dôvodu, že došlo k podstatným zmenám vo vlastníckych a užívacích pomeroch 
v obvode pozemkových úprav, pričom táto skutočnosť sa uvádza aj v odôvodnení napadnutého rozhodnutia. Preto 
si myslíme, že napadnuté rozhodnutie nie je nezákonné, ani predčasné.

K bodu 4. odvolania -  OÚ OOP po preskúmaní predchádzajúceho konania a príslušného spisového materiálu dospel 
k záveru, že celé doterajšie konanie o JPU, ako aj napadnuté rozhodnutie je v súlade so zákonom o PÚ, zákonom 
o SK a z toho vyplýva, že aj v súlade s Ústavou SR.
Podľa § 6 ods. 5 zákona o PÚ, platnom v čase vydania napadnutého rozhodnutia Slovenský pozemkový fond a 
správca v konaní vo veciach pozemkových úprav vykonávajú práva vlastníka nehnuteľností vo vlastníctve štátu a 
zastupujú neznámych vlastníkov pozemkov alebo vlastníkov pozemkov, ktorých miesto pobytu nie je známe.

OÚ OOP sa v neposlednom rade stotožňuje s vyjadrením jedného z účastníkov konania, JUDr. Martina Sustcka k 
podanému odvolaniu namietajúceho.

Na základe vyššie uvedeného OÚ OOP konštatuje, že VZFUU boli v JPÚ zostavené a schválené v súlade so zákonom 
o PÚ a ostatnými dotknutými právnymi predpismi, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 
rozhodnutia.

Poučenie
Podľa § 59 ods. 4 zákona o SK proti rozhodnutiu odvolacieho orgánu o odvolaní sa nemožno ďalej odvolať. Toto 
rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

JUDr. Adriána Bérešová 
vedúca odboru

informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
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