
  
 

Č. j.: OU-NO-PLO-2019/013245                                                      v Námestove, dňa 21.10.2019 
 

 

 

V E R E J N Á  V Y H L Á Š K A 

 

 

ROZHODNUTIE 
 

 

 Okresný úrad Námestovo, pozemkový a lesný odbor (ďalej  len  „OÚ Námestovo, 

PLO“),   ako   príslušný  orgán  podľa  § 23 písm. c) zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane 

a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z .z. o integrovanej 

prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením  § 9 ods. 4 a ods. 16 zákona č. 

180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, v zmysle § 46 zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní v znení  

neskorších predpisov, vo veci žiadosti, ktorú podala Obec Habovka, Pod Grúňom  č. 266/24, 027 

32 Habovka, v zastúpení JUDr. Alojzom Lajčinom, starostom obce, zo dňa 08.07.2019, 

v pochybnostiach či pozemok  je alebo nie je poľnohospodárskou pôdou rozhodol 

 
 

 t a k t o : 

 

podľa § 10 ods.1 a ods.2 písm. a)  zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní 

poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii 

a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len „zákon“) 

 

    pozemky v katastrálnom území Habovka 

 

na novovytvorených parcelách podľa geometrického plánu č. 50096788-22/2019  CKN č. 7625/7 

o výmere 959 m², č. 7674/6 o výmere 135 m²,  podľa geometrického plánu č. 50096788-18/2019 

CKN č. 7623/2 o výmere 212 m², č. 7623/3 o výmere 314 m², č. 7623/4 o výmere 435 m2, č. 

8058/51 o výmere 400 m2, č. 8058/52 o výmere 84 m2, č. 8181/6 o výmere 920 m2, č. 8181/7 

o výmere 209 m2, č. 8181/8 o výmere 24 m2, č. 8230/2 o výmere 246 m2 a geometrického plánu 

č. 50096788-20/2019 CKN č. 8058/41 o výmere 5 m2, č. 8058/53 o výmere 2 m2, č. 8058/54 

o výmere 149 m2, 8058/55 o výmere 128 m2, č. 8058/56 o výmere 40 m2, 

 

nie sú poľnohospodárskou pôdou. 

 

Rozsah a hranice zmeny druhu pozemkov sú stanovené geometrickými plánmi (ďalej len 

„gp“), ktoré vyhotovila ArlandaGEO, s.r.o., Závodná 288, 027 43 Nižná,  gp číslo 50096788-

20/2019 dňa 07.05.2019, úradne overený Okresným úradom Tvrdošín, katastrálnym odborom 

dňa 21.05.2019 pod č. 203/19. č. 50096788-22/2019, gp číslo 50096788-18/2019 dňa 

03.05.2019, úradne overený Okresným úradom Tvrdošín, katastrálnym odborom dňa 04.06.2019 

pod č. 200/19, gp číslo 50096788-22/2019 dňa 14.05.2019, úradne overený Okresným úradom 

Tvrdošín, katastrálnym odborom dňa 30.05.2019 pod č. 218/19. V zmysle vyššie uvedených gp 

 

pozemkový a lesný odbor 

Červeného kríža 62, 029 01  Námestovo 
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dotknuté sú pôvodné parcely v katastrálnom území Habovka, CKN č. 8058/41, 8058/49, 7623, 

8058/17, 7625, 7674 vedené v katastri nehnuteľnosti ako trvalý trávnatý porast a CKN parcely č. 

8181/2, 8230 vedené v katastri nehnuteľnosti ako orná pôda. Ide o pozemky v obci Habovka, 

ktoré tvoria koryto drobného vodného toku Blatná.  

 

 

 

O d ô v o d n e n i e 

 

 

Obec Habovka, Pod Grúňom č. 266/24, 027 32 Habovka, v zastúpení JUDr. Alojzom 

Lajčinom, starostom obce, podala na OÚ Námestovo, PLO žiadosť o vydanie rozhodnutia 

v pochybnostiach o tom, že pozemok v kat. území Habovka, je alebo nie je poľnohospodárskou 

pôdou podľa § 10 ods. 1 a ods. 2 písm. a) zákona. Ide o pozemok, ktorý tvorí koryto vodného 

toku Blatná. 

 

Žiadosť  bola podaná s cieľom usporiadať druh pozemku v teréne s jeho evidenciou 

v katastri nehnuteľnosti, nakoľko vzhľadom na charakter a spôsob využívania pozemku je 

predmetný pozemok vhodný na preradenie do ostatných plôch. 

 

Pozemok je zameraný gp,  ktorý vyhotovila ArlandaGEO, s.r.o., Závodná 288, 027 43 

Nižná,  gp č. 50096788-20/2019, podľa ktorého  dotknuté sú nové CKN parcely č. 7625/7 

o výmere 959 m², č. 7674/6 o výmere 135 m²,   geometrickým plánom č. 50096788-18/2019, 

podľa ktorého dotknuté sú nové  CKN parcely  č. 7623/2 o výmere 212 m², č. 7623/3 o výmere 

314 m², č. 7623/4 o výmere 435 m2, č. 8058/51 o výmere 400 m2, č. 8058/52 o výmere 84 m2, č. 

8181/6 o výmere 920 m2, č. 8181/7 o výmere 209 m2, č. 8181/8 o výmere 24 m2, č. 8230/2 

o výmere 246 m2 a geometrickým plánom č. 50096788-20/2019, podľa ktorého dotknuté sú nové 

CKN parcely  č. 8058/41 o výmere 5 m2, č. 8058/53 o výmere 2 m2, č. 8058/54 o výmere 149 

m2, 8058/55 o výmere 128 m2, č. 8058/56 o výmere 40 m2, spolu o výmere 4262 m2. Uvedené 

parcely boli oddelené gp  od pôvodných CKN parciel č. CKN č. 8058/41, 8058/49, 7623, 

8058/17, 7625, 7674 vedené v katastri nehnuteľnosti ako trvalý trávnatý porast a CKN parcely č. 

8181/2, 8230 vedené v katastri nehnuteľnosti ako orná pôda. 

Pozemky sa nachádzajú mimo zastaveného územia obce vytýčeného lomovými bodmi 

zastavaného územia obce, ktoré boli premietnuté do odtlačkov katastrálnych máp k 01.01.1990 

(§ 2 písm. i/ zákona).  

 

 K podanej žiadosti sa vyjadrilo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, 

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Odborným stanoviskom zo dňa 21.06.2019 pod 

č. 169/2019/2170107 a Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie pod č. 

OU-TS-OSZP-2019/001093 zo dňa 26.08.2019. 

 

OÚ Námestovo, PLO listom č. OU-NO-PLO-2019/013245 zo dňa 23.09.2019  upovedomil 

všetkých účastníkov konania o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia o zmene druhu 

pozemku podľa § 10 ods. 1 a ods. 2 písm. a) zákona, ak je pochybnosť o tom, či pozemok 

v katastrálnom území Habovka je, alebo nie je poľnohospodárskou pôdou, zároveň zvolal  

miestnu ohliadku, z ktorej bol spísaný záznam zo dňa 15.10.2019 a dal účastníkom konania 

možnosť podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku, aby sa pred vydaním rozhodnutia v predmetnej 

veci mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie 

a to  lehote do 5 dní odo dňa tohto oznámenia. 
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Z podkladov pre vydanie rozhodnutia, zo skutočností  známych správnemu orgánu 

z úradnej činnosti OÚ Námestovo, PLO zistil, že predmetný pozemok nemá  charakter 

poľnohospodárskej pôdy a nie je vhodný na poľnohospodárske využívanie. 

 

Vzhľadom na zosúladenie skutkového stavu so stavom v katastri, na zmeny charakteru 

pozemku, na nevyužívanie pozemkov na poľnohospodárske účely je dôvodné zosúladenie 

evidenčného stavu so skutočným stavom v teréne.  

 

Cieľom podania žiadosti bolo usporiadať  druh pozemku v katastri nehnuteľnosti 

a zosúladiť stav v teréne so stavom v katastri nehnuteľností. Usporiadaním druhu pozemku sa 

odstránia nezrovnalosti a pochybnosti medzi vedením evidencie v operátoch katastra 

nehnuteľností a skutočným stavom v teréne tak, aby riešený pozemok spĺňal  kritériá 

charakteristiky  jednotlivých druhov pozemkov podľa Vyhlášky ÚGKa KSR č. 461/2009 Z. z.  

v znení neskorších predpisov. 

 

Ide o pozemok, ktorý vplyvom prírodných procesov zmenil vlastnosti a charakter pôdneho 

profilu tak, že zodpovedá charakteru nepoľnohospodárskej pôdy, ale v katastri je evidovaný ako 

poľnohospodársky druh pozemku, ide o pozemok, na ktorom sú plochy vodného toku. Pozemok 

nemá charakter poľnohospodárskej pôdy, čím spĺňa predpoklady a podmienky na vyhlásenie za 

ostatnú plochu. Nie je účelne a vhodné predmetné pozemky rekultivovať tak, aby spĺňali kritéria 

poľnohospodárskej pôdy vhodnej na poľnohospodárske využívanie. Preto rozhodol orgán 

ochrany poľnohospodárskej pôdy o usporiadaní druhu pozemku podľa ustanovenia § 10 ods. 1 

a ods. 2 písm. a) zákona. 

 

Povinnosť vlastníka aj užívateľa pozemku usporiadať a zosúladiť poľnohospodársky druh 

pozemku s jeho evidenciou v katastri vyplýva z ustanovenia § 3 ods. 1 písm. d) a ods. 2 zákona. 

 

Účastníci konania, dotknuté  orgány štátnej správy a samosprávy nemajú námietku 

k usporiadaniu druhu pozemku podľa skutočného stavu v teréne. 

 

Okresný úrad Námestovo, pozemkový a lesný odbor posúdil predmetnú žiadosť z dôvodu 

zosúladenia skutkového stavu so stavom evidovaným v katastri nehnuteľnosti a preto rozhodol 

tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.  

V súlade s § 4 ods. 1 písm. a) zákona  č. 145/1995  Z. z.  o správnych poplatkoch  v znení  

neskorších predpisov, sú obce oslobodené od právnych poplatkov.  

 

 Podľa § 10 ods. 4 zákona, ak je v tomto konaní viac ako 20 účastníkov, všetky 

oznámenia, rozhodnutia a iné písomnosti sa im oznamujú verejnou vyhláškou. Vzhľadom 

k tomu, že počet účastníkov konania presahuje dvadsať, toto rozhodnutie sa doručuje verejnou 

vyhláškou. V zmysle § 26 ods. 2 zákona č 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 

predpisov  sa toto rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou 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 a na úradnej tabuli 

v obci Habovka. 
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Poučenie 
 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie na OÚ Námestovo, PLO do 15 dní odo 

dňa jeho doručenia. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých riadnych 

opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti.                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Juraj Ligoš 

             vedúci odboru 

 

 

 

Doručí sa 

1.Účastníci konania podľa listu vlastníctva: 8385, 8297, 7818, 7819, 8498, 7420, 8413, 7393, 

8737, 8736, 9584, 9583, 7369, 8328, 7275, 7275, 7276, 8491, 7289, 7590, 9467, 7039, 7306, 

9499, 7800, 7956, 7291, 7276, 8846, 8705, 8193, 8039, 8014, 7184, 7976, 8039, 7184, 8281, 

9528, 8155, 8838 a 9490 

2.Obec Habovka, Pod Grúňom 266/24, 027 32 Habovka (za účelom zverejnenia) 

 

Na vedomie po právoplatnosti 

Okresný úrad Tvrdošín, katastrálny odbor, Medvedzie 254, 027 44 Tvrdošín  

 

 

 

 

 

 

Dátum vyvesenia na úradnej tabuli v obci: 

 

od ................................... do ................................ (podpis zodpovednej osoby, pečiatka) 

 

 

Dátum vyvesenia na úradnej tabuli OÚ Námestovo, PLO 

 

 

od ................................... do ................................ (podpis zodpovednej osoby, pečiatka) 

 

 


	V súlade s § 4 ods. 1 písm. a) zákona  č. 145/1995  Z. z.  o správnych poplatkoch  v znení  neskorších predpisov, sú obce oslobodené od právnych poplatkov.

