OZNAM PRE OBČANOV
Náhradné užívanie poľnohospodárskych pozemkov

Poslanec NR SR Martin Fecko člen výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
upozorňuje všetkých občanov , ktorý užívajú poľnohospodársku pôdu nie vlastnú, ale cudziu
a mali to vyčlenené cez pozemkový úrad resp. pozemkový odbor okresného úradu s príslušným
rozhodnutím a chcú túto pôdu aj naďalej užívať, aby v lehote do 28.2.2018 podali žiadosť na
pozemkový a lesný odbor príslušného okresného úradu o vydanie nového rozhodnutia na
tento pozemok. Pracovníci odboru upresnia aké doklady je potrebné doložiť podľa zákona č.
504/2003 Z.z.. Nepodaním žiadosti do daného termínu užívanie náhradného pozemku zaniká.
Prosím, nezmeškajte to občania. Ďakujem.

Toľko ku popisu informácie a pokiaľ je niečo nejasné, tak kontakt na mňa je
0908/979 510.
Vysvetlenie ide o tzv. náhradné užívanie poľnohospodárskych pozemkov t. j. že
neužívate vlastný pozemok, ale cudzí, ktorý Vám bol odovzdaný pozemkovým úradom resp.
odborom pozemkovým a lesným príslušného okresného úradu v období od roku 1991 do roku
2008. Riešilo sa to cez § 15 zákona 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách (slangovo sa to
nazývalo vyčlenenie pozemku cez pätnástku). Takéto vyčleňovanie vyplynulo z veľkej
rozdrobenosti pozemkov, ktoré vlastnili naši občania a neboli obrábania schopné ich podiely
čo v jednotlivých parcelách mali. Pre názornosť priemerný gazda na Slovensku mal pôdu
rozdrobenú v 15 až 36 pozemkoch pri celkovej výmere niekoľko málo ha poľno- hospodárskej
pôdy. Keďže po roku 1989 bol veľký dopyt po obrábaní pôdy, tak sa to riešilo náhradným
užívaním s garanciou štátu. Tento § 15 bol v roku 2008 zrušený a preto je potrebné vydať nové
rozhodnutie pre tých vlastníkov, ktorí užívajú takýto (cudzí) pozemok, pričom nemusia byť
podnikatelia a chcú tento pozemok užívať aj naďalej. Je potrebné aby do 28.2.2018 sa takto
dotknutí občania ohlásili a dali žiadosť na príslušný okresný úrad odbor pozemkový a lesný.
Pracovníci odboru následne usmernia čo je potrebné doložiť ku žiadosti. Lesných pozemkov
by sa to týkať nemalo, nakoľko tie sa odovzdávali len vlastníkom lesa a vo vlastníckych
hraniciach príslušných parciel. No niekde sa môže aj to vyskytnúť, hlavne tam, kde boli
porastené lesným porastom bývalé pasienky prípadne orná pôda a nikto druh pozemku
(kultúru) nezmenil. Podrobnosti si môžu občania naštudovať prípadne v zákone č. 504/2003
Z.z. o nájme poľnohospodárskej pôdy,.... a konkrétne v § 12b a §24 c.

12b
(1) Ak rozhodnutie o schválení zjednodušeného rozdeľovacieho plánu vykonania
urýchleného usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov podľa osobitného predpisu12d)
(ďalej len „doterajšie rozhodnutie“) nestratilo platnosť, môže vlastník pozemku, ktorému
bol vyčlenený iný pozemok do bezplatného náhradného užívania (ďalej len „doterajší
náhradný pozemok“) podať na okresný úrad návrh na začatie konania o vydaní rozhodnutia
o vzniku podnájomného vzťahu k doterajšiemu náhradnému pozemku v prospech tohto
vlastníka na čas do
a) nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových
úprav12e) alebo do neskoršieho dňa uvedeného v tomto rozhodnutí,
b) výmazu podniku z obchodného registra bez právneho nástupcu,
c) právoplatnosti rozhodnutia o odňatí pozemku z poľnohospodárskej pôdy12f) alebo
d) prevodu alebo prechodu vlastníctva pozemku, za ktorý bol vyčlenený doterajší náhradný
pozemok.
(2) Vlastník, ktorý podal návrh podľa odseku 1 (ďalej len „navrhovateľ“), v návrhu uvedie
a) názov katastrálneho územia,
b) doterajšie rozhodnutie, ktorým mu bol doterajší náhradný pozemok vyčlenený do
užívania,
c) označenie lokality a ďalšie jemu známe údaje o doterajšom náhradnom pozemku.
(3) Prílohou k návrhu podľa odseku 1 je
a) zoznam poľnohospodárskych pozemkov vo vlastníctve navrhovateľa, na ktoré nemá
uzavretú nájomnú zmluvu,
b) čestné vyhlásenie o neuzavretí nájomnej zmluvy na pozemky podľa písmena a).
(4) Okresný úrad rozhodne, že vzniká podnájomný vzťah podľa odseku 1, ak sa preukáže,
že
a) navrhovateľ je osobou, ktorej bol vyčlenený doterajší náhradný pozemok,
b) doterajšie rozhodnutie nestratilo platnosť,12g)
c) navrhovateľ vlastní v katastrálnom území poľnohospodársku pôdu podľa odseku 3 písm.
a) najmenej vo výmere doterajšieho náhradného pozemku, pričom výmera sa vypočíta ako
súčet výmer pripadajúcich na spoluvlastnícke podiely vo vlastníctve navrhovateľa na
dotknutých pozemkoch, a
d) doterajší náhradný pozemok je identifikovateľný v teréne a identický so zjednodušeným
rozdeľovacím plánom.
(5) Ak sa nepreukážu skutočnosti podľa odseku 4, okresný úrad rozhodne, že nevzniká
podnájomný vzťah k doterajšiemu náhradnému pozemku.
(6) Rozhodnutie podľa odseku 4 okrem všeobecných náležitostí obsahuje označenie
pozemku, ku ktorému vzniká navrhovateľovi podnájomný vzťah; neoddeliteľnou súčasťou
rozhodnutia je grafické zobrazenie tohto pozemku.
(7) Dňom právoplatnosti rozhodnutí podľa odsekov 4 a 5 doterajšie rozhodnutie stráca
platnosť.

(8) Účastníkom konania podľa odseku 1 je navrhovateľ. Rozhodnutia podľa odsekov 4 a 5
sa doručujú navrhovateľovi do vlastných rúk. Proti rozhodnutiu podľa odseku 4 nie je
možné podať odvolanie.
(9) Okresný úrad vedie evidenciu rozhodnutí podľa odseku 4, navrhovateľov a doterajších
náhradných pozemkov, ku ktorým vznikol podnájomný vzťah.
(10) Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má s vlastníkom, ktorému bol vyčlenený
doterajší náhradný pozemok, uzatvorenú nájomnú zmluvu na tento doterajší náhradný
pozemok (ďalej len „hospodáriaci subjekt“), môže v mene tohto vlastníka konať vo veci
vydania rozhodnutia podľa odseku 1. Ak hospodáriaci subjekt podá v mene vlastníka návrh
podľa odseku 1, vstupuje tento vlastník do postavenia navrhovateľa. Prílohou návrhu podľa
odseku 1 je aj nájomná zmluva na doterajší náhradný pozemok. Účastníkom konania je
hospodáriaci subjekt a vlastník, ktorému bol vyčlenený doterajší náhradný pozemok.
Rozhodnutia podľa odsekov 4 a 5 sa doručujú hospodáriacemu subjektu a vlastníkovi,
ktorému bol vyčlenený doterajší náhradný pozemok, do vlastných rúk. Ustanovenia odsekov
1 až 9 sa použijú primerane.
(11) Na konanie podľa odsekov 1 až 10 sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom
konaní,12h) ak tento zákon v § 24c neustanovuje inak.

24c

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2017
(1) Návrh podľa § 12b ods. 1 možno podať do 28. februára 2018.
(2) Konanie o návrhu podľa § 12b ods. 1 začne uplynutím lehoty podľa odseku 1. Okresný
úrad rozhodne o návrhu podľa § 12b ods. 1 do 29. februára 2020.

