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Stanovisko
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb.
o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch,
pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a o zmene
a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach
na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov
Všeobecne k návrhu:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vypracovalo návrh zákona, ktorým sa mení
a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového
vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších
predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých
opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov na základe Plánu
legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2013 a úloh, ktoré vyplynuli z Koncepcie usporiadania
pozemkového vlastníctva v Slovenskej republike.
Návrh zákona rieši predovšetkým úpravu jednoduchých pozemkových úprav v prípadoch, keď je potrebné
na území menšom, ako je príslušné katastrálne územie, riešiť usporiadanie pozemkov.
V prvom rade je to úprava zákonných postupov pri jednoduchých pozemkových úpravách pre poľnohospodárske
a lesné využitie pozemkov, nakoľko je predpoklad, že po vykonaní pozemkových úprav sa pozemkové vlastníctvo
bude naďalej postupne meniť. Vlastníci sa môžu rozhodnúť o novom usporiadaní pozemkov, a to vzhľadom
na zmenu obhospodarovania pozemkov alebo zmenu vlastníctva, napríklad skúpením pozemkov v jednej
ucelenej časti územia jedným vlastníkom alebo viacerými vlastníkmi. Ďalej ide o prípady, keď je vhodné sceliť
pozemky, aj keď na území ešte neprebehli pozemkové úpravy, ale jednoduchými pozemkovými úpravami
sa splní účel scelenia, pričom ich vykonanie neovplyvní pozemkové úpravy vo zvyšnej časti územia a nemá
nároky na realizáciu prístupových komunikácií a ekologických zariadení.
Druhú skupinu tvoria postupy pri jednoduchých pozemkových úpravách, ktoré sa vykonávajú z iných dôvodov
ako je hospodárenie na pôde. Konanie o pozemkových úpravách má široké možnosti využitia pri usporiadaní
pozemkového vlastníctva, nie vždy musí ísť o účel poľnohospodárskej výroby alebo lesnej výroby. Hlavne ide
o riešenie scelenia pozemkov a vytvorenie ideálnych tvarov pre výstavbu napríklad rodinných domov,
rekreačných chát, záhradkových osád, ale aj pre dokončenie čiastočne vysporiadaných pozemkov pod cestami,
vodnými plochami, hospodárskymi dvormi alebo pri realizácii veľkých investičných zámerov.Pri týchto konaniach
nie je potrebné použiť všetky postupy ako pri bežných pozemkových úpravách, ktoré sa podľa zákona nariaďujú.
Navrhovaný zákon vytvorí podmienky na zjednodušenie procesu konania v jednoduchých pozemkových
úpravách a určí rozsah potrebných podkladov, vyhotovovaných pre zmenu usporiadania pozemkov.
Tretiu skupinu tvoria jednoduché pozemkové úpravy, v prípadoch investičnej výstavby, ktorá svojím zásahom
do terajšieho usporiadania pozemkov spôsobí po jej výstavbe obmedzenie obhospodarovania dotknutých
pozemkov. Realizáciou výstavby, hlavne líniových stavieb, ako sú cesty, železnice, vodné cesty, vodné plochy,
ale aj priemyselných parkov a rozsiahlej bytovej výstavby, dochádza k rozbitiu pôvodných pozemkov a k ich
zneprístupneniu. Investor bude mať zo zákona povinnosť odstrániť tento negatívny jav a uviesť pozemky
do takého stavu, aby nakladanie s nimi nebolo obmedzené.
Návrh zákona súčasne upravuje postupy, ktoré vyplynuli zo skúseností v konaniach už v minulosti riešených
pozemkových úprav.

Predložený návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy, pretože výnos z pokút uložených
za porušenie navrhovaného zákona bude príjmom štátneho rozpočtu. Navrhovaný zákon bude mať pozitívny
vplyv aj na podnikateľské prostredie, pretože umožní viacerým subjektom lepšie využitie pozemkového
vlastníctva. Návrh zákona nebude mať sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie a na informatizáciu
spoločnosti.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne
záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými
je Slovenská republika viazaná, ako aj s právnymi aktmi Európskej únie.
Návrh zákona nebude predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.
Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. apríla 2014.
Navrhovaný zákon bol predmetom riadneho medzirezortného pripomienkového konania. Vyhodnotenie
uplatnených pripomienok je súčasťou predloženého materiálu. Na rokovanie sa predkladá bez rozporov.

Stanovisko AZZZ SR :
AZZZ SR berie predložený materiál na vedomie.
Záver :
AZZZ SR odporúča materiál na ďalšie legislatívne konanie.

