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Vec
Schválenie registra póvodného stavu projektu pozemkových úprav v katastrálnom území
Radofa

Okresný úrad Zllina - pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán v zmysle § 5

ods, 4 zákona č.330lI99I Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového
vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v
znení neskorších predpisov

podl'a § 10 ods. 3 zákona č. 330/199l Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní
pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových
spoločenstvách v znení neskorších predpisov

schval'uje
register póvodného stavu v katastrálnom území Radoťa, obec Radoťa, okres Kysucké Nové
Mesto, ktorý tvorí prílohu a ktorého zhotovitefom je SGS Holding a.s., M. M. Hodžu 107219,
Banská Bystrica ako súčasť úvodných podkladov projektu pozemkových úprav
v katastrálnom územi Radol'a, nariadených rozhodnutím Okresného úradu Žllina
pozemkového a lesného odboru ě. OU-ZA-PLO1-2020/041855/RNPU/Koc zo dňa 9. 10.

2020 v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) zákona ě.330ll99l Zb. o pozemkových úpravách,
usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a
o pozemkových spoločenstvách v zneni neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon") z dóvodu
potreby usporiadania vlastníckych a užívácich pomerov a odstránenie prekážok ich výkonu
vyvolaných historickým vývojom pred účinnosťou zákona.

od6vodnenie

Bývalý Pozemkový úrad v Čadci pod č. l182l91 zo dňa 9. 10. 199l podťa § 7 zákona
nariadil prípravné konanie pozemkových úprav v katastrálnom území Radoťa z dóvodu
usporiadania vlastníckych a uživacich pomerov a odstránenie prekážok ich výkonu
vyvolaných historickým vývojom pred účinnost'ou zákona.

Cieťom vypracovania projektu pozemkových úprav je racionálne priestorové
usporiadanie pozemkového vlastníctva v katastrálnom územi Radol'a a ostatného
nehnuteťného poťnohospodárskeho a lesného majetku s ním spojeného vykonávané vo
verejnom záujme v súlade s požiadavkami a podmienkami ochrany životného prostredia a

tvorby územného systému ekologickej stability, funkciami pofnohospodárskej krajiny a



prevádzkovo-ekonomickými hťadiskami modemého poťnohospodárstva a lesného

hospodárstva a podpory rozvoja vidieka.

V prípravnom konaní bývalý Obvodný pozemkový úrad v Čadci (ďalej len ,,ObPÚ")
preveril dóvody pozemkových úprav, prešetril obvod pozemkových úprav a pozemky vyňaté

z pozemkových úprav, vykonal potrebné zisťovanie a prerokoval vykonanie pozemkových

úprav s Obecným úradom v Radoli dňa 18. 7.2020 a19. ].2012, bývalou Správou katastra

Kysucké Nové Mesto dňa23.7.2012 a30,7,2012, orgánom ochrany poťnohospodárskej

pódy, orgánom ochrany životného prostredia dňa 3l .7.2012, štátnou ochranou prírody dňa 4.

9. 2OI2, užívatel'mi poťnohospodárskej pódy Poťnohospodárskeho obchodného druŽstva

Radol'a dňa 8. II.2O1) auživatélmi lesnej-pódy dňa I.I0.2OI2. Zároveň ObPÚ v spolupráci

s Obecným úradom Radoťa zasla| vlastníkom informáciu o účele, cieťoch avýzname
pozemkových úprav prostredníctvom letákov, anketových lístkov a verejným informovaním.
Ý súlade s výsledkami zist'ovania a stanoviskami dotknutých orgánov a organizácií dospel

obPÚ k záveru, že uskutočnenie pozemkových úprav v katastrálnom území Radoťa je úěelné

a opodstatnené.

yychádzajúc z uvedených zistení Okresný ,írad Ži|ina - pozemkový a lesný odbor

(d'alej len ,,OÚ-PLO") rozhodnutím ě, OU-ZA-PLOI-2020/041855/RNPU/Koc zo dňa 9. 10.

2020nariadilpodťa§8ods.lzákonapozemkovéúpravyzdóvoduuvedenéhov§2ods.1
písm, a) zákona. V rozhodnutí bol zároveň stanovený obvod pozemkových Úprav.

Po právoplatnosti rozhodnutia o nariadení pozemkových úprav zaěa| OÚ-Pt O

v súlade s § 9 zákona práce na úvodných podkladoch. Ciefom vypracovania Úvodných

podkladov bolo zostavenie registra póvodného stavu (ďalej len, ,,RPS") a vypracovanie

v š e obe cnýc h zásad funkč ného usporiadan ia uzemia (ďal ej len,,VZFU ").

pri spracovaní RPS boli zhotoviteťom a OÚ-PIO vytlžité tieto podklady:

- katastrálny operát - súbor geodetických informácií a súbor popisných informácií katastra

nehnutel'ností,
_ výsledky predchádzajúcich etáp vyhotovených v rámci operátu úvodných podkladov

projektu pozemkových úprav - hranica obvodu projektu pozemkových Úprav, mapa

účelového mapovania polohopisu a výškopisu a mapa hodnoty pozemkov,
verifikované údaje fyzických osób oddelenia správy registrov Ministerstva vnútra

Slovenskej republiky.

obsahom RPS sú písomné údaje - údaje o vlastníkoch, údaje o nehnuteťnostiach

a právnych vzťahoch k nim a grafické údaje - zákres parciel právneho stavu, zákres parciel

registra C KN, zákres komisionálne odsúhlasených druhov pozemkov, zákres areálov hodnoty

pozemkov a zákres hranice obvodu pozemkových úprav vyhotovené na zák|ade údajov

katastra nehnuteťností ku dňu 19. L 2022, aktualizovaných ku dňu 7. lI.2022.

po spracovaní RPS bol tento v súlade s § 10 ods. 1 zákona zverejnený v obci Radoťa

od 20. 7,2022 do 22,8.2022, doručený bolr Združeniu úěastníkov pozemkových Úprav

Radol'a dňa 20. 7, 2022 a zárovei každému účastníkovi, ktorého pobyt bol známy, bol

doručený výpisy z RPS. Proti RPS mohli podat'účastníci písomné námietky v lehote do 30

dní. proti údajom v RPS a výpisom z RPS bolo v stanovenej lehote podaných 28 námietok,

o ktorých nebolo potrebné rozhodnút', nakol'ko sa, netýkali určenia hodnoty pozemkov

a porastov na nich. Výsledok prešetrenia námietok OU-PLO oznámi|jednotlivým ÚČastníkom

listom,

Vzhl'adom na to, že RPS je spracovaný v súlade so zákonom a príslušnými právnYmi

predpismi Okresný úrad Žllina_ pozemkový a lesný odbor tento schválil.



RPS tvorí prílohu a nedoručuje sa účastníkom konania. Do kompletného elaborátu
RPS možno nahliadnut'na Okresnom úrade Žilina- pozemkovom a lesnom odbore.

O schváleníYZFÚ bude rozhodnuté samostatne v zmysle § 10 ods. 6 zákona.

Podl'a § l0 ods, 3 zákona na schválenie registra póvodného stavu sa nevzt'ahuje zákon
č.7111967 Zb, o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

Podl'a § 10 ods. 3 zákona sa schválenie registrapóvodného stavu oznamuje verejnou
vyhláŠkou íak, že sa vyvesí po dobu._15 dní na úradnej tabuli Okresného úradu Žiliná, na
internetovej stránke Okresného úradu Žilina a súčasne sa zverejní v obci Radol'a, spósobom v
mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia

Príloha:
Register póvodného stavu

Doručuje sa:
Učastníkom konania verejnou vyhláškou
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