OKRESNÝ
ÚRAD

pozemkový

LEVICE

a

lesný

odbor

pozemkové oddelenie
Rozmarínova

4

934 O 1 Levice

OU-LV-PLOl-2021/000552-101

Levice, 18.1.2021

ROZHODNUTIE
Okresný

úrad

Levice, pozemkový a lesný odbor ( dalej len „OU-L V-PLO"), ako
príslušný
orgán v zmysle §5 ods.4
zákona
c.330/1991
Zb.
o pozemkových
úpravách, usporiadaní
pozemkového
vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom
fonde
a o pozemkových
spolocenstvách, v znení neskorších
predpisov (dalej len „zákon o PÚ"), v súlade s §46 zákona
c.71/1967
Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov rozhodol
takto:

podla §1 O ods.6 zákona c. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách,
usporiadaní pozemkového
vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o
pozemkových spolocenstvách v znení
neskorších
predpisov
schvaluje
všeobecné

zásady funkcného
usporiadania územia (dalej len „VZFUÚ") v obvode projektu
pozemkových úprav vykonávané formou jednoduchých pozemkových úprav v k.ú.
Svodov,
Mikula, Kukucínov, lokalita MVE Želiezovce,ktorých zhotovitelom
je GKUL s.r.o., Rozmarínová
01 Levice,
6,934
aktoré
boli zverejnené verejnou vyhláškou od 28.10.2020
do 27.11.2020
a následne
doplnené na základe
vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých
správcov verejných zariadení.

Odôvodnenie
D11a 29.05.2018
bola dorucená
na
Okresný úrad Levice, pozemkový a lesný odbor žiadost
Želiezovce s.r.o., Budyšínska 36, 83102 Bratislava
o
povolenie pozemkových úprav,
vykonávané formou jednoduchých pozemkových úprav v casti k.ú. Svodov,
Mikula, Kukucínov,
lokalita MVE Želiezovce, spolu s grafickými
prílohami s návrhom obvodu pozemkových úprav, z
dôvodu usporiadania pozemkového vlastníctva
JPÚ.
v obvode
Na základe
výsledkov prípravného konania, OU-LV-PLO
podla §8 ods.! a §Sb ods. l
PÚ rozhodnutím
zákona
o
c. OU-LV-PL0-2019/001690-040
dna 30.01.2019, povolil
zo
pozemkové úpravy vykonávané formou jednoduchých pozemkových
úprav v casti katastrálneho
územia
Svodov, Mikula, Kukucínov, lokalita MVE Želiezovce ( dalej ako „JPÚ"
) z dôvodu
uvedeného
v
§2 ods. l písm. h) zákona, že je potrebné usporiadat pozemky vzhladom
ich
na
budúce použitie na iné úcely, ako je hospodárenie
na
pôde a v spojení s §8d zákona, jednoduché
pozemkové úpravy vykonávané z dôvodu
budúceho
použitia pozemkov na iné úcely ako
hospodárenie na pôde, ktoré bolo zverejnené na úradnej tabuli mesta
Želiezovce a obce
MVE

2

Kukucínov

a

webových

úradnej

na

tabuli

OU-LV-PLO

od

31.01.2019

do

15.02.2019

a

súcasne

sídlach.

na

ich

projektu JPÚ je racionálne
priestorové usporiadanie vlastníckych
súlade
v
s
územnoplánovacou dokumentáciou
(územným plánom
mesta
Želiezovce)a skutocným stavom v teréne po úprave koryta vodného toku a
výstavbe
vodného diela Malej vodnej elektrárne
Želiezovce.
Cielom
vypracovania úvodných podkladov JPÚ bolo zostavenie
registra pôvodného stavu
a vypracovanie
všeobecných zásad funkcného usporiadania územia v obvode projektu JPÚ.
VZFUÚ sa podla §9 ods. l O zákona o PÚ
vypracúvajú v rozsahu, ktorý zodpovedá
dôvodom
zacatia
pozemkových úprav a potrebám dalšieho konania o pozemkových úpravách.
VZFUÚ obsahujú:
a) prehodnotenie alebo urcenie
regulatívu priestorového usporiadania a funkcného
využívania územia, ktorý je v súlade so záväznou
castou
územnoplánovacej dokumentácie,
najmenej v rozsahu podla odseku 11 a z toho vyplývajúceho verejného záujmu
podla § 1 zákona
Cielom

vztahov

o

vypracovania

k nehnutelnostiam

PÚ,

b) návrhy spôsobu dalšieho
využívania územia a štruktúry krajiny v obvode projektu
pozemkových úprav s cielom, aby sa v nej vzájomne zladovali
priestorové požiadavky
hospodárskych a iných cinnostícloveka
s krajinnoekologickýmipodmienkami
územia.

VZFUÚ sa vychádzalo najmä z limitov využitia
územia, s dôrazom na ochranu
a tvorbu
životného
prostredia. Boli využité, získané
stanoviská
orgánov a organizácií, obce,
predstavenstva združenia úcastníkov pozemkových úprav, prieskumy a
rozbory podla §9 ods.11
zákona o PÚ a výsledky predchádzajúcich
etáp projektu JPÚ.
Návrh
VZFUÚ bol podla §9 ods.12 zákona o PÚ
prerokovaný s predstavenstvom
združenia
úcastníkov
Želiezovce na rokovaniach dna 15. I 0.2020
pozemkových úprav a s mestom
Pri tvorbe

a

23.10.2020.

Po spracovaní
VZFUÚ bo Ii tieto podla § 1 O ods.4 zákona o PÚ
zverejnené verejnou
vyhláškou v meste Želiezovce a obci Kukucínov
od 28.10.2020
do 27.11.2020, ako aj na OU-LV
a na
Centrálnej úradnej elektronickej tabuli. Boli dorucené združeniu úcastníkov
pozemkových
úprav a úcastníci pozemkových úprav boli vyzvaní, aby sa k návrhu vyjadrili do 30 dní.
Zároven
OU-LV-PLO,
podla § 1 O ods. 5 zákona o PÚ oznámil
dotknutým orgánom štátnej správy
a dotknutým správcom verejných
zariadení, že sa prerokúvajú VZFUÚ a dorucil im ich.
V zákonnej lehote
nebola
na
OU-LV-PLO
dorucená
žiadna
námietka.
Boli dorucené
3
vyjadrenia, resp. stanovísk
orgánov štátnej správy a správcov verejných zariadení a to od:
Úrad Nitrianskeho
samosprávneho kraja, Rázusova
2A, Nitra, požaduje v celom procese
riešenia
pozemkových úprav rešpektovat Územnýplán regiónu Nitrianskeho
kraja schválený
uznesením
c. 113/2012
a jeho záväznú
cast vyhlásenú Všeobecne
nariadením
záväzným
NSK c.
2/2012
a zároven
Zmeny a doplnky c. 1 schválené uznesením
c. 111/2015
a ich
záväznú
cast
vyhlásenú Všeobecne záväzným nariadením NSK c. 6/2015.
-

OU-L V Odbor

-

1

písm. u)

zákona

o

starostlivosti
ochrane
prírody

o

životné

prostredie,

dáva

záväzné

stanovisko

podla §

9 ods.

:

Lokalita
Želiezovce v k. ú. Svodov, Mikula a Kukucínov, sa nachádza
MVE
území
na
prvým stupnom ochrany v zmysle zákona o ochrane prírody a
územie
na
nezasahuje
s vyšším
stupnom ochrany. Do riešeného
územia
nezasahujú územia európskeho významu uvedené vo
Výnose MŽP SR c 3/2004-5.1 zo 14.7.2004, ktorým sa vydáva
území európskeho
národný zoznam
významu ani územia uvedené v Opatrení MŽP SR z 7.12.2017 c. 1/2017,
ktorým sa mení a dopÍna
výnos MŽP SR zo 14.7.2004
c. 3/2004-5.1.
s

V

predmetnom území sa
Okresný úrad Levice,
RUSES

riešený

okresu
ako

Levice

nachádza
odbor

(momentálne

rieka

Hron

starostlivosti

je

v

štádiu

s ramennou
o

životné

schvalovacieho

sústavou

prostredie
procesu),

a

brehovým

porastom.
nadväznosti
na
nový
kde je vodný tok Hrona

v

nadregionálny biokoridor hydrický a v navrhovaných manažmentových opatreniach
je
navrhované
rozšírit
plochy brehových porastov s použitím pôvodných biotopov vhodných druhov
drevín, požaduje do navrhovaných opatrení zahrnút
požiadavku doplnenia prípadne rozšírenia
brehových porastov okolo toku Hron (tam, kde je to možné na šírku cca 50
nie je,
m, kde to možné

3

tak

aspon realizovat
výsadbu brehových porastov minimálne
líniového
charakteru), rovnako aj na
bývalých mrtvych ramien realizovat
výsadbu pôvodných stanovištne
vhodných drevín (
napr. jasen štíhly, vrba biela, brest hrabolistý, dub).
Slovenský pozemkový fond oznámil, že nemá námietky k návrhu VZFUÚ JPÚ Svodov,
Mikula, Kukucínov, lokalita MVE Želiezovce.
Zhotovitel
došlé
stanoviská
zobral
na
vedomie, ktorých obsah využije v nasledovných
JPÚ.
etapách projektu
miestach

-

§ 1 O ods. 7 zákona o PÚ schválené VZFUÚ v obvode projektu JPÚ nahrádzajú na
úcely výstavby spolocných zariadení a opatrení rozhodnutie
o umiestnení
stavby, ak ide o prípady
uvedené
v§ 12 ods.4 písm. a) až d) zákona o PÚ, rozhodnutie
o využívaní územia
vypracované v
súlade
castou
so
zavaznou
rozhodnutie
územnoplánovacej dokumentácie,
odnatí
o
polnohospodárskej pôdy a rozhodnutie
o vynatí lesného
pozemku.
Podla

VZFUÚ
rozhodnutím

sú

OU-L

spracované
V-PLO

v

ich

súlade

schvaluje

so

zákonom

vo

zverejnenom

príslušnými právnymi predpismi,

a

a

týmto

znení.

Poucenie
Proti

rozhodnutiu

je prípustné odvolanie do 15 dní odo dna jeho dorucenia na OURozmarínová
odbor,
lesný
4, 93401 Levice. V zmysle § 1 O ods.6 zákona o PÚ sa
toto
rozhodnutie
dorucuje verejnou vyhláškou tak, že sa vyvesí na úradnej tabuli tunajšieho úradu
dobu 15 dní. Posledný den tejto lehoty je dnom dorucenia.
na
Súcasne
rozhodnutie
sa
zverejní na
Želiezovce a obce Kukucínov
úradnej tabuli mesta
spôsobom v mieste obvyklým a na Centrálnej
LV

tomuto

pozemkový

a

úradnej elektronickej
Dorncuje

sa

Želiezovce, mestský

1. Mesto

vyvesenie)
2. Obec Kukucínov,
vyvesenie)
3. úradná

tabuli.

tabula

obecný

Želiezovce, Ul.

úrad

úrad

Kukucínov,

SNP

Kukucínov

2, 937

01

Želiezovce

19, 937 01 p. Želiezovce

-

-

2x, (1 x

na

2x, (lx

na

OU-LV

4. a/a

Ing.

Miloš

Mrkvica

vedúci

Potvrdenie

Vyvesené

doby vyvesenia :
2 1 JAN. 2021
od

:

·

do

:

f./
..

:

?/1..

peciatka, podpis

odboru

:
.

