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Z Á K O N

z 10. sep tem bra 2004,

kto rým sa mení a do pĺ ňa zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 330/1991 Zb.
o po zem ko vých úpra vách, uspo ria da ní po zem ko vé ho vlast níc tva, po zem ko vých úra doch,

po zem ko vom fon de a o po zem ko vých spo lo čen stvách v zne ní ne skor ších
pred pi sov a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov

Ná rod ná rada Slo ven skej re pub li ky sa uznies la na
tom to zá ko ne:

Čl. I

Zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 330/1991 Zb.
o po zem ko vých úpra vách, uspo ria da ní po zem ko vé ho
vlast níc tva, po zem ko vých úra doch, po zem ko vom fon de
a o po zem ko vých spo lo čen stvách v zne ní zá ko na Slo ven -
skej ná rod nej rady č. 293/1992 Zb., zá ko na Slo ven skej
ná rod nej rady č. 323/1992 Zb., zá ko na Ná rod nej rady
Slo ven skej re pub li ky č. 187/1993 Z. z., zá ko na Ná rod -
nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 180/1995 Z. z., zá ko na
Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 222/1996 Z. z.,
zá ko na č. 80/1998 Z. z., zá ko na č. 256/2001 Z. z., zá ko -
na č. 420/2002 Z. z.,  zá ko na č. 518/2003 Z. z. a zá ko na
č. 217/2004 Z. z. sa mení a do pĺ ňa tak to:

1. V § 1 ods. 1 sa za slo vo „spo je né ho“ vkla da jú slo vá
„vy ko ná va né vo ve rej nom zá uj me“ a na kon ci sa pri pá -
ja jú tie to slo vá: „a pod po ry roz vo ja vi die ka.“.

2. V § 1 ods. 2 písm. a) sa za slo vo „zis te nie“ vkla da jú
slo vá „a nové uspo ria da nie“. 

3. Po znám ka pod čia rou k od ka zu 1aa znie:
„1aa) § 151a až 151n a § 602 Ob čian ske ho zá kon ní ka.“.

4. V § 2 ods. 1 písm. b) sa slo vo „dô jde“ na hrá dza slo -
vom „do šlo“.

5. V § 2 ods. 1 písm. d) sa vy púš �a jú slo vá „k zme ne
hra níc za sta va né ho úze mia obce ale bo“.

6. V § 2 ods. 1 sa vy púš �a jú pís me ná c), e), h) a i).

Do te raj šie pís me ná d), f), g) a j) sa ozna ču jú ako pís -
mená c), d), e) a f).

7. V § 2 ods. 1 písm. d) sa vy púš �a jú slo vá „ale bo hos -
po dá re nia na pôde“.

8. V § 2 ods. 2 sa slo vá „písm. a), e), f) a j)“ na hrá dza jú
slo va mi „písm. a), c), d), e) a f)“.

9. V § 3 ods. 3 sa za slo vo „úprav“ vkla da jú slo vá
„a zis �o va nie zmien dru hov po zem kov pod ¾a sku toč né -
ho sta vu v te ré ne“, slo vá „ka tas trál ne ho úra du“ sa na -

hrá dza jú slo va mi „sprá vy ka tas tra“ a slo vo „pred nos ta“
sa na hrá dza slo vom „ria di te¾“.

10. Nad pis pod § 4 znie: „Ob vod pro jek tu po zem ko -
vých úprav“.

11. V § 4 ods. 1 sa na kon ci pri pá ja jú tie to slo vá: „ok -
rem po zem kov v za sta va nom úze mí obce.1ab)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 1ab znie:
„1ab) § 139a ods. 8 zá ko na č. 50/1976 Zb. o územ nom plá no va ní

a sta veb nom po riad ku (sta veb ný zá kon) v zne ní zá ko na
č. 237/2000 Z. z.“.

12. § 4 sa do pĺ ňa od se kom 3, kto rý znie:
„(3) Ob vod pro jek tu po zem ko vých úprav tvo rí sú hrn

všet kých po zem kov ur če ných na vy ko na nie po zem ko -
vých úprav. Je ohra ni če ný hra ni cou, kto rá od de ¾u je
sú vis lé úze mia po zem kov pat ria cich do po zem ko vých
úprav od sú vis lých úze mí s po zem ka mi vy ňa tý mi z po -
zem ko vých úprav a od po zem kov, kto ré ne bo li za hr nu -
té do po zem ko vých úprav.“.

13. Po znám ka pod čia rou k od ka zu 3a znie:
„3a) Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 180/1995 Z. z.

o nie ktorých opat re niach na uspo ria da nie vlast níc tva
k po zem kom v zne ní ne skor ších pred pi sov.
Zá kon č. 64/1997 Z. z. v zne ní ná le zu Ústav né ho súdu
Slo ven skej re pub li ky č. 224/2001 Z. z.“.

14. V § 6 ods. 1 písm. a) sa vy púš �a jú slo vá „a ná jom -
co via po zem kov“.

15. V § 6 ods. 1 sa za pís me no a) vkla dá nové pís me -
no b), kto ré znie:
„b) ná jom co via po zem kov pod lie ha jú cich po zem ko vým

úpra vám,“.

Do te raj šie pís me ná b) až i) sa ozna ču jú ako pís me -
ná c) až j).

16. V § 6 ods. 1 sa vy púš �a jú pís me ná d) a j).

Do te raj šie pís me ná e) až i) sa ozna ču jú ako pís me -
ná d) až h).

17. V § 7 ods. 1 sa slo vá „na ná vrh účast ní ka“ na hrá -
dza jú slo va mi „ak o to po žia da účast ník [§ 2 ods. 1
písm. b) a c)]“ a na kon ci sa pri pá ja táto veta: „Ob vod ný
po zem ko vý úrad po su dzu je po da né po žia dav ky, a ak sú 
opod stat ne né, za čne ko na nie o po zem ko vých úpra -
vách.“.
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18. V § 7 ods. 2 sa vy púš �a jú slo vá „o ná vr hu“.

19. V § 7 ods. 4 pís me no d) znie:
„d) v spo lu prá ci s or gán mi územ né ho plá no va nia určí

zá väz nos� územ nop lá no va cích pod kla dov v ob vo de
pro jek tu po zem ko vých úprav a mož nos ti ich vy u ži -
tia.“.

20. V § 7 sa od sek 4 do pĺ ňa pís me na mi e) a f), kto ré
zne jú:
„e) za bez pe čí, aby pred roz hod nu tím o ná vr hu na vy ko -

na nie po zem ko vých úprav boli účast ní ci ko na nia
vhod nou for mou a v mies te ko na nia zvy čaj ným spô -
so bom in for mo va ní o plá no va nom ko na ní vrá ta ne
pred bež ne ur če ných ná kla dov spo je ných s po zem -
ko vý mi úpra va mi; ná kla dy sa ne uvá dza jú, ak po -
zem ko vé úpra vy budú na ria de né (§ 2 ods. 2),

f) v spo lu prá ci s ob cou zria di na úče ly prí prav né ho ko -
na nia prí prav ný vý bor, kto rý s prí sluš ným or gá nom
štát nej sprá vy spo lu pra cu je naj mä pri ur čo va ní ob -
vo du po zem ko vých úprav, zis �o va ní zá uj mu vlast ní -
kov a vy pra co va ní ná vr hu sta nov zdru že nia účast ní -
kov po zem ko vých úprav; prí prav ný vý bor za ni ká
zvo le ním pred sta ven stva zdru že nia účast ní kov.“.

21. V § 8 ods. 1 sa za slo vo „po vo le ní“ vkla da jú slo vá
„[§ 2 ods. 1 písm. b)]“ a za slo vo „na ria de ní“ sa vkla da jú
slo vá „[§ 2 ods. 1 písm. a), c) a d) až f)]“.

22. V § 8 ods. 5 sa vy púš �a jú slo vá „ale bo ide o ná jom
po zem kov na pä� ro kov“.

23. V § 8a ods. 2 sa vy púš �a jú slo vá „ale bo na ria de -
né“ a na kon ci sa pri pá ja táto veta: „Pri na ria de ní po -
zem ko vých úprav sa ko na nie ne za sta ví.“.

24. § 8b až 11 vrá ta ne nad pi sov zne jú:

„§ 8b

Jed no du ché po zem ko vé úpra vy

Ob vod ný po zem ko vý úrad môže po vo li� ale bo na ria -
di� vy ko na nie po zem ko vých úprav for mou jed no du -
chých po zem ko vých úprav so zjed no du še nou do ku -
men tá ciou, ak sa rie ši len čas� ka tas trál ne ho úze mia
ale bo hos po dár ske ho ob vo du. Pri ná vr hu no vé ho uspo -
ria da nia v ob vo de pro jek tu po zem ko vých úprav na vr -
ho va ný roz sah spo loč ných za ria de ní a opat re ní má len
do pln ko vú funk ciu k exis tu jú cim spo loč ným za ria de -
niam a opat re niam a ne mô že pod stat ne ovplyv ni� ži vot -
né pros tre die.

§ 9

Úvod né pod kla dy

(1) Po na do bud nu tí prá vo plat nos ti roz hod nu tia o po -
vo le ní ale bo na ria de ní po zem ko vých úprav ob vod ný po -
zem ko vý úrad za čne prá ce na
a) pre šet ro va ní, za me ra ní a zo bra ze ní ob vo du po zem -

ko vých úprav a sta bi li zo va ní výz načných lo mo vých
bo dov hra níc ob vo du po zem ko vých úprav, kto ré sa
vy ko ná va jú v rám ci ope rá tu ob vo du pro jek tu po zem -
ko vých úprav,

b) ak tu a li zo va ní bo ni to va ných pôd no e ko lo gic kých jed -
no tiek,

c) vy ho to vo va ní sú pi su úda jov o pô vod ných ne hnu te¾ -
nos tiach a práv nych vz�a hov k nim, ur če ní hod no ty
po zem kov a tr va lých po ras tov v ob vo de po zem ko -
vých úprav, vy ho to vo va ní zo zna mu vlast ní kov, uží -
va te ¾ov po zem kov a osôb pod ¾a § 6 ods. 1 písm. d),
kto ré sú ob sa hom re gis tra pô vod né ho sta vu,

d) ob sta rá va ní ïal ších pod kla dov a sú bo rov in for má -
cií pot reb ných na rie še nie prie sto ro vé ho uspo ria -
da nia a funk čné ho vy u ží va nia úze mia v ob vo de pro -
jek tu po zem ko vých úprav v sú la de s prin cíp mi
tr va lo udr ža te¾ né ho roz vo ja v rám ci ná vr hu miest -
ne ho územ né ho sys té mu eko lo gic kej sta bi li ty na
úče ly po zem ko vých úprav a vše obec ných zá sad
funk čné ho uspo ria da nia úze mia v ob vo de po zem -
ko vých úprav.

(2) Ob vod ný po zem ko vý úrad v ob vo de pro jek tu po -
zem ko vých úprav zos ta ví, zve rej ní a schvá li re gis ter pô -
vod né ho sta vu, kto rý sa skla dá z  úda jov o po zem koch
a práv nych vz�a hoch k nim ku dňu, kto rý určí ob vod ný
po zem ko vý úrad; zme ny práv nych vz�a hov, ku kto rým
do šlo po schvá le ní re gis tra pô vod né ho sta vu, ob vod ný
po zem ko vý úrad vy zna čí v re gis tri pô vod né ho sta vu na
zá kla de úda jov ka tas tra ne hnu te¾ nos tí.6b)

(3) Hod no ta po zem kov v ob vo de pro jek tu po zem ko -
vých úprav sa určí pod ¾a dru hu po zem ku ve de né ho
v ka tas tri ne hnu te¾ nos tí spres ne né ho na zá kla de ko mi -
sio nál ne ho zis te nia (§ 3 ods. 3) v rám ci spres ňo va nia
dru hov po zem kov v ob vo de po zem ko vých úprav (§ 6
ods. 2) a pod ¾a bo ni to va ných pôd no e ko lo gic kých jed -
no tiek.

(4) Bo ni to va ná pôd no e ko lo gic ká jed not ka je zá klad -
nou ma po vou a hod no to vou jed not kou bo ni tá cie po ¾no -
hos po dár skych pôd Slo ven skej re pub li ky;6c) vlast nos ti
pôd no e ko lo gic kej jed not ky sú vy jad re né se dem miest -
nym čí sel ným kó dom.

(5) Ak sa pri vy rov na ní v no vých po zem koch za cho vá
druh pô vod né ho po zem ku (§ 6 ods. 2), hod no ta tr va -
lých po ras tov sa ne mu sí ur či�.

(6) Ak pri vy rov na ní v no vých po zem koch nie sú za -
cho va né dru hy po zem kov, hod no ta tr va lých po ras tov,
kto rá bude ob sa hom re gis tra no vé ho sta vu (§ 12a), sta -
no ví sa pod ¾a § 43 ods. 2.

(7) Hod no ta po zem kov, na kto rých sú vy bu do va né
spo loč né za ria de nia a opat re nia a kto ré sa sta nú sú -
čas �ou ná vr hu plá nu spo loč ných za ria de ní a opat re ní,
určí sa pod ¾a dru hu a bo ni ty pri ¾ah lých po zem kov. To
sa vz�a hu je aj na spo loč né za ria de nia a opat re nia plá -
no va né v pro jek te po zem ko vých úprav.

(8) Ob vod ný po zem ko vý úrad vy pra cu je na úče ly po -
zem ko vých úprav ná vrh miest ne ho územ né ho sys té mu 
eko lo gic kej stability6d) ako pod klad na vše obec né zá sa -
dy funk čné ho uspo ria da nia úze mia v ob vo de po zem ko -
vých úprav.

(9) Vše obec né zá sa dy funk čné ho uspo ria da nia úze -
mia v ob vo de po zem ko vých úprav sa vy pra cú va jú v roz -
sa hu, kto rý zod po ve dá dô vo dom za ča tia po zem ko vých
úprav a pot re bám ïal šie ho ko na nia o po zem ko vých
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úpra vách. Vše obec né zá sa dy funk čné ho uspo ria da nia
úze mia v ob vo de po zem ko vých úprav ob sa hu jú
a) pre hod no te nie ale bo ur če nie re gu la tívu prie sto ro vé -

ho uspo ria da nia a funk čné ho vy u ží va nia úze mia,
b) ná vr hy spô so bu ïal šie ho vy u ží va nia úze mia a štruk -

tú ry kra ji ny v ob vo de pro jek tu po zem ko vých úprav
s cie ¾om, aby sa v nej vzá jom ne zla ïo va li prie sto ro vé
po žia dav ky hos po dár skych a iných čin nos tí člo ve ka
s kra jin no e ko lo gic ký mi pod mien ka mi úze mia,6e)

c) vy me dze nie chrá ne nej čas ti kra ji ny, ak ne vzni ka jú
pod ¾a oso bit né ho pred pi su.6f)

(10) V rám ci vše obec ných zá sad funk čné ho uspo ria -
da nia úze mia v ob vo de po zem ko vých úprav sa vy ko ná -
va jú prie sku my a roz bo ry
a) do prav ných po me rov a tech nic ké ho vy ba ve nia úze -

mia,
b) územ ných vply vov roz vo ja ne po ¾no hos po dár skych

čin nos tí,
c) roz hra ni če nia les nej pôdy a po ¾no hos po dár skej

pôdy, naj vhod nej šie ho spô so bu vy u ži tia po ¾no hos -
po dár skej pôdy a les nej pôdy, za cho va nia a zvy šo va -
nia jej úrod nos ti a pro dukč ných schop nos tí a ochra -
ny pred zne hod no te ním,

d) po žia da viek na tvor bu miest ne ho sys té mu eko lo gic kej
sta bi li ty, po žia da viek na ochra nu prí ro dy a jed not li -
vých prí rod ných zdro jov a pa miat ko vej sta rost li vos ti,

e) pot re by úpra vy vod né ho re ži mu,
f) zmien v štruk tú re po ¾no hos po dár skych pod ni kov

a les ných pod ni kov,
g) sú vis los ti so su sed ný mi ka tas trál ny mi úze mia mi

ale bo ob vod mi po zem ko vých úprav.

(11) Ná vrh vše obec ných zá sad funk čné ho uspo ria -
da nia úze mia v ob vo de po zem ko vých úprav pred lo ží ob -
vod ný po zem ko vý úrad na pre ro ko va nie zdru že niu
účast ní kov, obci a or gá nom uve de ným v § 5 ods. 13.

(12) Za vše obec né zá sa dy funk čné ho uspo ria da nia
úze mia v ob vo de po zem ko vých úprav sa po va žu jú aj
schvá le né les né hos po dár ske plá ny.6a)

(13) Ob vod ný po zem ko vý úrad pred lo ží sprá ve ka tas -
tra na kó pii ka tas trál nej mapy za kres le ný ob vod pro -
jek tu po zem ko vých úprav na účel jeho vy zna če nia v sú -
bo re geo de tic kých in for má cií ka tas tra ne hnu te¾ nos tí.

§ 10

Pre ro kú va nie úvod ných pod kla dov

(1) Ob vod ný po zem ko vý úrad zve rej ní re gis ter pô vod -
né ho sta vu [§ 9 ods. 1 písm. c)] na vhod nom mies te
v obci ale bo jej čas ti na 30 dní a do ru čí re gis ter pô vod -
né ho sta vu zdru že niu účast ní kov. Zá ro veň do ru čí kaž -
dé mu účast ní ko vi, kto ré ho po byt je zná my, vý pis z re -
gis tra pô vod né ho sta vu o po zem koch vlast ní ka
a po ras toch na nich pod lie ha jú cich po zem ko vým úpra -
vám ok rem § 9 ods. 5 vrá ta ne vý pi su spo lu vlas tníc kych
po dielov a o ich hod no te.

(2) Účast ní ci môžu poda� pro ti úda jom v pí som nos -
tiach uve de ných v od se ku 1 ob vod né mu po zem ko vé mu
úra du pí som né ná miet ky v le ho te do 30 dní.

(3) Pri roz ho do va ní o ná miet kach vlast ní kov pro ti vý -
pi su z re gis tra pô vod né ho sta vu sa po stu pu je pod ¾a

§ 16 ods. 2 až 4. Ak sa ná miet ky tý ka jú len ur če nia hod -
no ty po zem ku a po ras tov, roz hod ne o nich ob vod ný
po zem ko vý úrad. Po roz hod nu tí o ná miet kach ob vod ný
po zem ko vý úrad re gis ter pô vod né ho sta vu schvá li.

(4) Ob vod ný po zem ko vý úrad zve rej ní vše obec né zá -
sa dy funk čné ho uspo ria da nia úze mia v ob vo de po zem -
ko vých úprav na vhod nom mies te v obci ale bo jej čas ti
na 30 dní, do ru čí ich zdru že niu účast ní kov a vy zve
účast ní kov po zem ko vých úprav, aby sa k ná vr hu vy -
jad ri li do 30 dní.

(5) Ob vod ný po zem ko vý úrad ozná mi všet kým  do -
tknutým or gá nom štát nej sprá vy, že sa pre ro kú va jú
vše obec né zá sa dy funk čné ho uspo ria da nia úze mia
v ob vo de pro jek tu po zem ko vých úprav. Dotk nu té or -
gá ny štát nej sprá vy sú po vin né ozná mi� svo je sta no vi -
ská k ná vr hu vše obec ných zá sad funk čné ho uspo ria -
da nia úze mia do 30 dní odo dňa do ru če nia. Ak sa
dotk nu tý or gán v tej to le ho te ne vy jad rí, pred po kla dá
sa, že nemá ná miet ky k ná vr hu vše obec ných zá sad
funk čné ho uspo ria da nia úze mia v ob vo de po zem ko -
vých úprav.

(6) Ná miet ky pro ti vše obec ným zá sa dám funk čné ho
uspo ria da nia úze mia v ob vo de po zem ko vých úprav ob -
vod ný po zem ko vý úrad pre ro ku je so zdru že ním účast -
ní kov a pod ¾a vý sled kov pre ro ko va nia roz hod ne
o schvá le ní tých to zá sad. Roz hod nu tie sa do ru čí ve rej -
nou vy hláš kou.

(7) Ob vod ný po zem ko vý úrad môže po schvá le ní vše -
obec ných zá sad funk čné ho uspo ria da nia úze mia v ob -
vo de po zem ko vých úprav za bez pe či� vý stav bu spo loč -
ných za ria de ní a opat re ní v rám ci schvá le ných
vše obec ných zá sad funk čné ho uspo ria da nia úze mia
v ob vo de po zem ko vých úprav. Schvá le ním zá sad na
umies tne nie no vých po zem kov vzni ká štá tu ale bo obci
prá vo uží va nia po zem kov na vr ho va ných na vý stav bu
spo loč ných za ria de ní a opat re ní, z kto ré ho vy plý va prá -
vo usku toč ňo va� vo ve rej nom záujme6g) vý stav bu spo -
loč ných za ria de ní a opat re ní.

(8) Schvá le né vše obec né zá sa dy funk čné ho uspo ria -
da nia úze mia v ob vo de po zem ko vých úprav pod ¾a od se -
ku 6 na hrá dza jú na úče ly vý stav by spo loč ných za ria de -
ní a opat re ní roz hod nu tie o umies tne ní stav by ale bo
roz hod nu tie o vy u ží va ní úze mia.

§ 11

Vy rov na nie

(1) Za po zem ky pod lie ha jú ce po zem ko vým úpra vám
pat rí vlast ní kom po zem kov vy rov na nie zod po ve da jú ce
hod no te ich po zem kov a tr va lých po ras tov, kto ré sa na
nich na chá dza jú; vy rov na nie pat rí aj vlast ní kom spo lu -
vlas tníc kych po dielov, pri čom ob vod ný po zem ko vý
úrad musí zoh ¾ad ni� úbyt ky pre spo loč né za ria de nia
a opat re nia pod ¾a § 12 ods. 7.

(2) Vy rov na nie sa pos ky tu je vlast ní kom po zem kov
a vlast ní kom spo lu vlas tníc kych po dielov na iných po -
zem koch (ïa lej len „nový po ze mok“). Ob vod ný po zem -
ko vý úrad pri vý be re no vých po zem kov pri hlia da na
prevádzkovo-ekonomické po me ry všet kých účast ní kov
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a na okol nos ti, kto ré ovplyv ňu jú vy u ží va nie, zhod no co -
va nie a vý nos z po zem kov. Pri hlia da sa naj mä na
a) prí rod né pod mien ky,
b) vhod nú or ga ni zá ciu pôd ne ho fon du jed not li vých

 po¾nohospodárskych pod ni kov, les ných pod ni kov
a hos po dár skych sub jek tov,

c) po mer jed not li vých dru hov pozemkov7) (kul túr) v ob -
vo de po zem ko vých úprav,

d) vlast nos ti a bo ni tu jed not li vých po zem kov,
e) zá uj my ochra ny ži vot né ho pros tre dia,
f) územ nop lá no va ciu do ku men tá ciu.

 (3) Nové po zem ky majú by� svojím dru hom, vý me -
rou, bo ni tou, po lo hou a hos po dár skym sta vom pri me -
ra né pô vod ným po zem kom, pri čom sa pri hlia da na vý -
ho dy zís ka né po zem ko vý mi úpra va mi.

 (4) Hod no ta no vých po zem kov je pri me ra ná, ak nie
je v po rov na ní s hod no tou pô vod né ho po zem ku (§ 43)
vyš šia ale bo niž šia o viac ako de sa� per cent.

 (5) Nové po zem ky sú pri me ra né, ak roz diel vý me ry
pô vod ných po zem kov a no vých po zem kov ne pre sa hu je
de sa� per cent vý me ry pô vod ných po zem kov. Uve de né
vý me ry a hod no ty pod ¾a od se ku 4 sú plat né po od po čí -
ta ní prí spev ku na spo loč né za ria de nia a opat re nia.

 (6) Ak s tým vlast ník sú hla sí, ne mu sia by� pri vy rov -
na ní do dr ža né kri té riá uve de né v od se koch 4 a 5.

 (7) Ak je pot reb né pre spo loč né za ria de nia a opat re -
nia vy čle ni� ne vy hnut nú vý me ru po ¾no hos po dár skej
pôdy, po u ži jú sa naj prv pô vod né ne kni ho va né po zem ky 
a ná sled ne po zem ky, kto ré pre šli na obec pod ¾a oso bit -
né ho pred pi su.7a)

 (8) Ak s tým vlast ník sú hla sí, vy rov na nie za po zem ky 
ale bo spo lu vlas tníc ke po diely k po zem kom, kto ré tvo ria
po ¾no hos po dár sku pôdu do vý me ry 400 m2, pos kyt ne sa 
v pe nia zoch. Vy rov na nie v pe nia zoch sa vy ko ná me dzi
Slo ven ským po zem ko vým fon dom a vlast ní kom po zem -
kov v le ho te ur če nej v roz hod nu tí o schvá le ní vy ko na nia
pro jek tu po zem ko vých úprav.

 (9) Ak s tým vlast ník sú hla sí, vy rov na nie za po zem -
ky ale bo spo lu vlas tníc ke po diely k po zem kom pat ria -
cim do les né ho pôd ne ho fon du do vý me ry 2 000 m2 sa
pos kyt ne v pe nia zoch. Vy rov na nie v pe nia zoch sa vy ko -
ná me dzi štát nou or ga ni zá ciou les né ho hos po dár stva
a vlast ní kom po zem ku v le ho te ur če nej v roz hod nu tí
o schvá le ní vy ko na nia pro jek tu po zem ko vých úprav.

(10) Ak sa po ze mok na chá dza za hra ni ca mi za sta va -
né ho úze mia obce v úze miach s tre tím, štvr tým ale bo
pia tym stup ňom ochra ny a nie je vo vlast níc tve štá tu
a vlast ník po žia da o vy rov na nie v pe nia zoch, po stu pu je
sa pod ¾a oso bit né ho pred pi su;7b) ten to pos tup sa vz�a -
hu je len na prí pa dy uve de né v od se koch 8 a 9.

(11) Na vy rov na nie v pe nia zoch je pot reb ný sú hlas
vlast ní ka v pí som nej for me. Po do ru če ní toh to sú hla su
ob vod né mu po zem ko vé mu úra du ne mož no sú hlas od -
vo la�. Po zem ky, za kto ré žia da vlast ník vy rov na nie v pe -
nia zoch pod ¾a od se kov 8 až 10, ne smú sa pre vies� ani
za �a ži�. Na ná vrh ob vod né ho po zem ko vé ho úra du sprá -
va ka tas tra vy zna čí po znám ku o zá ka ze vlast ní ka na -
kla da� s tý mi to po zem ka mi. Po vy pla te ní vy rov na nia
v pe nia zoch ne mož no žia da� zme nu vy rov na nia. Ak je
po ze mok za �a že ný prá va mi tre tích osôb, kto ré pre cho -

dom vlast níc ke ho prá va ne za ni ka jú, vy pla tí sa
vy rov na nie vlast ní ko vi po zoh ¾ad ne ní práv tre tích osôb, 
kto ré na po zem ku viaz nu, o čom sa vlast ník pí som ne
upo ve do mí.

(12) Na účel po zem ko vých úprav roz hod nu tím ob -
vod né ho po zem ko vé ho úra du môžu sa zria di� ale bo za -
nik nú� iné vec né prá va k po zem ku.1aa) Pri zria de ní iné -
ho vec né ho prá va ob vod ný po zem ko vý úrad určí mie ru
zoh ¾ad ne nia ujmy v roz de ¾o va com plá ne.

(13) Po zem ky, kto ré pat ria do ob vo du po zem ko vých
úprav a tvo ria spo loč nú ne hnu te¾ nos�, môžu sa roz de -
li�, ak s tým sú hla sia vlast ní ci nad po lo vič nej vý me ry
spo loč nej ne hnu te¾ nos ti.7c)

(14) Na účel po zem ko vých úprav roz hod nu tím ob -
vod né ho po zem ko vé ho úra du mož no zria di� ale bo zru -
ši� po dielo vé spo lu vlas tníc tvo k po zem ku.

(15) Po zem ky ale bo spo lu vlas tníc ke po diely k po zem -
kom, kto ré tvo ria po ¾no hos po dár sku pôdu vo vý me re do
400 m2, kto ré  ne mož no sce li� s ostat ný mi po zem ka mi
vlast ní ka a za kto ré ne bol uplat ne ný ná rok na vy rov na nie 
v pe nia zoch, zlú čia sa do cel ku s ostat ný mi po zem ka mi
ale bo spo lu vlas tníc ky mi po dielmi vlast ní kov do 400 m2

a určí sa ich spo lu vlas tníc ky po diel; to ne pla tí, ak ide
o po zem ky, na kto ré sa vz�a hu je oso bit ný predpis7d).

(16) Ak ide o po zem ky tvo ria ce les ný pôd ny fond, naj -
men šia vý me ra po zem kov na opat re nia pod ¾a od se -
ku 15 je 2 000 m2.

(17) Slo ven ský po zem ko vý fond a štát na or ga ni zá cia
les né ho hos po dár stva na účel po zem ko vých úprav
kúpi po zem ky7e) ale bo spo lu vlas tníc ke po diely k po -
zem kom v ob vo de po zem ko vých úprav uve de ných v od -
se koch 8 a 9 na účel vy tvo re nia väč ších cel kov ale bo pre 
pot re by štá tu, ak ich vlast ní ci po núk nu na pre daj ale bo 
ak vlast ní ci sú hla sia s pre daj om.

(18) Ob vod ný po zem ko vý úrad pre ro ku je s vlast ní -
kom jeho ná vr hy a po žia dav ky na ur če nie no vých po -
zem kov. Pod ¾a vý sled kov pre ro ko va ných pra vi diel uve -
de ných v od se koch 2 a 3 a pod ¾a schvá le ných
vše obec ných zá sad funk čné ho uspo ria da nia úze mia
v ob vo de po zem ko vých úprav a miest nych pod mie nok
ob vod ný po zem ko vý úrad do hod ne so zdru že ním
účast ní kov zá sa dy na umies tne nie no vých po zem kov.

(19) Vlast níc tvo k po zem kom, na kto rých sú umies t -
ne né spo loč né za ria de nia a opat re nia ok rem po zem kov
uve de ných v od se ku 21, na do bud ne obec za ná hra du.
Za ná hra du sa po va žu je vec né pl ne nie vo for me sprá vy
a údrž by spo loč ných za ria de ní a opat re ní.

(20) Po zem ky ur če né na spo loč né za ria de nia a opat -
re nia ne mož no scu dzi� ani za �a ži�. Mož no ich po u ži� len 
na úče ly upra ve né oso bit ným pred pi som.7f)

(21) Po zem ky ur če né pro jek tom po zem ko vých úprav
pre územ ný sys tém eko lo gic kej stability7g) re gio nál ne ho
a nad re gio nál ne ho cha rak te ru pos ky tu je štát. Vlast ní -
kom tých to po zem kov je štát.

(22) Ob me dze nie vy plý va jú ce z oso bit ných predpisov7h)
pre be rá na seba vlast ník no vé ho po zem ku.

(23) Zá sa dy na umies tne nie no vých po zem kov sú
plat né, ak s nimi sú hla sia účast ní ci, kto rí vlast nia naj -
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me nej dve tre ti ny vý me ry po zem kov, na kto rých sú po -
vo le né ale bo na ria de né po zem ko vé úpra vy. Zá sa dy sa
zve rej nia ve rej nou vy hláš kou a do ru čia zná mym vlast -
ní kom do vlast ných rúk. Za sú hlas sa po va žu je aj to, ak
vlast ník ne podá ná miet ku ale bo ná miet ka je ne o pod -
stat ne ná.

(24) Ak sú po zem ky v ob vo de po zem ko vých úprav,
kto ré by moh li by� vy ňa té z ob vo du po zem ko vých úprav 
pod ¾a § 4 ods. 2 a na kto rých sa na chá dza jú stav by vo
vlast níc tve štá tu ale bo obce, ako sú cest né ko mu ni ká -
cie, že lez ni ce a vod né plo chy vy bu do va né do 24. júna
1991, môže Slo ven ský po zem ko vý fond ale bo iný správ -
ca po zem kov vo vlast níc tve štá tu pos kyt nú� vlast ní ko vi 
iný po ze mok vo vlast níc tve štá tu. Ur če nie dru hu po -
zem ku sa vy ko ná pod ¾a sta vu v čase pred jeho za sta va -
ním v hod no te plat nej v čase na ria de nia ale bo po vo le -
nia po zem ko vých úprav.“.

Po znám ky pod čia rou k od ka zom 6c až 6g a 7a až 7g
zne jú:
„6c) § 2 a 79 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky

č. 162/1995 Z. z.
6d) § 54 ods. 2 písm. c) zá ko na č. 543/2002 Z. z. o ochra ne

prí ro dy a kra ji ny.
6e) Zá kon č. 543/2002 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov.
6f) § 139a zá ko na č. 50/1976 Zb. v zne ní zá ko na č. 237/2000 Z. z.
6g) § 108 ods. 2 písm. b), d) a k) zá ko na č. 50/1976 Zb.
7a) § 14 a 15 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky

č. 180/1995 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov.
7b) § 63 zá ko na č. 543/2002 Z. z.
7c) Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 181/1995 Z. z.

o po zem ko vých spo lo čen stvách v zne ní zá ko na č. 217/2004
Z. z.

7d) Zá kon č. 64/1997 Z. z. v zne ní ná le zu Ústav né ho súdu
Slo ven skej re pub li ky č. 224/2001 Z. z.

7e) § 19 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 180/1995
Z. z. v zne ní zá ko na č. 419/2002 Z. z.

7f) § 108 zá ko na č. 50/1976 Zb.
7g) § 2 ods. 2 písm. a) zá ko na č. 543/2002 Z. z.
7h) Na prí klad zá kon č. 49/2002 Z. z. o ochra ne pa miat ko vé ho

fon du, zá kon č. 543/2002 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov.“.

25. V § 12 ods. 2 písm. a) sa bod ko čiar ka na hrá dza
čiar kou a vy púš �a jú sa slo vá „k sprie vod nej sprá ve sa
pri kla da jú schvá le né úvod né pod kla dy a do hod nu té
zá sa dy na umies tne nie no vých po zem kov,“.

26. V § 12 ods. 2 sa za pís me no a) vkla dá nové pís me -
no b), kto ré znie:
„b) z úvod ných pod kla dov (§ 9),“.

Do te raj šie pís me no b) sa ozna ču je ako pís me no c).

27. V § 12 ods. 2 sa za pís me no c) vkla dá nový prvý
bod, kto rý znie:
„1. zá sa dy na umies tne nie no vých po zem kov,“, v dru -

hom bode sa vy púš �a jú slo vá „(gra fic ká a pí som ná
čas� vrá ta ne re gis tra no vé ho sta vu)“ a vy púš �a sa
tre tí bod.

Do te raj ší prvý a dru hý bod sa ozna čujú ako dru hý
a tre tí bod.

28. V § 12 ods. 7 sa vy púš �a jú slo vá „a ve rej né“ a za
slo vo „za ria de nia“ sa vkla da jú slo vá „a opat re nia“.

29. V § 12 ods. 8 sa za slo vo „plán“ vkla da jú slo vá „vo
for me umies tňo va cie ho a vy ty čo va cie ho plá nu“, slo vá

„(§ 9 ods. 3)“ sa na hrá dza jú slo va mi „[§ 9 ods. 1
písm. c)]“ a slo vá „ods. 18“ sa na hrá dza jú slo va mi
„ods. 23“.

30. V § 12 od sek 9 znie:
„(9) Pro jekt po zem ko vých úprav sa spra cú va tak, aby 

bol dos ta toč ným pod kla dom na spra co va nie pro jek to -
vej do ku men tá cie v pro jek te po zem ko vých úprav plá -
no va ných spo loč ných za ria de ní a opat re ní a aby ob sa -
ho val úda je ka tas tra ne hnu te¾ nos tí.“.

31. V § 13 ods. 1 sa za slo vo „mies te“ vkla da jú slo vá
„na 30 dní“.

32. V § 13 ods. 2 sa za slo vo „plá nu“ vkla da jú slo vá
„vo for me umies tňo va cie ho a vy ty čo va cie ho plá nu“.

33. V § 13 od sek 5 znie:
„(5) Ak sú po zem ko vé úpra vy po vo le né [§ 2 ods. 1

písm. b) a  c)], pro jekt po zem ko vých úprav schva ¾u je
ob vod ný po zem ko vý úrad po pre ro ko va ní ná mie tok, ak
s ním sú hla sia účast ní ci, kto rí vlast nia naj me nej dve
tre ti ny vý me ry po zem kov, na kto rých sú po vo le né po -
zem ko vé úpra vy.“.

34. V § 13 sa za od sek 5 vkla dá nový od sek 6, kto rý
znie:

„(6) Ak sú po zem ko vé úpra vy na ria de né (§ 2 ods. 2)
ale bo ak kraj ský po zem ko vý úrad ná miet ky za mie tol,
pro jekt po zem ko vých úprav ob vod ný po zem ko vý úrad
schvá li.“.

Do te raj ší od sek 6 sa ozna ču je ako od sek 7.

35. V § 13 ods. 7 sa slo vá „od sek 3 a 4“ na hrá dza jú
slo va mi „od se ky 3, 5 a 6“. 

36. V § 14 ods. 2 sa za slo vo „plá nom“ vkla da jú slo vá
„vo for me umies tňo va cie ho a vy ty čo va cie ho plá nu“ a za
slo vo „plá nu“ sa vkla da jú slo vá „vo for me umies tňo va -
cie ho a vy ty čo va cie ho plá nu“.

37. V § 14 ods. 3 sa za slo vo „plán“ pri pá ja jú tie to slo -
vá: „vo for me umies tňo va cie ho a vy ty čo va cie ho plá nu“.

38. V § 14 ods. 4 sa za slo vá „roz de ¾o va cie ho plá nu“
pri pá ja jú slo vá „vo for me umies tňo va cie ho a vy ty čo va -
cie ho plá nu“ a za slo vá „roz de ¾o va cí plán“ sa vkla da jú
slo vá „vo for me geo met ric ké ho plá nu ale bo vo for me ob -
no vy ka tas trál ne ho ope rá tu no vým ma po va ním“.

39. V § 14 ods. 5 sa slo vá „po ¾no hos po dár skym pôd -
nym fon dom“ na hrá dza jú slo va mi „po ¾no hos po dár -
skou pô dou“.

40. V § 14 ods. 6 sa za slo vo „je“ vkla dá slo vo „zá väz -
ným“.

41. V § 14 ods. 7 sa slo vá „(§ 11 ods. 5 až 19)“ na hrá -
dza jú slo va mi „(§ 11)“.

42. V § 14 od sek 8 znie:
„(8) Dňom na do bud nu tia prá vo plat nos ti roz hod nu -

tia o schvá le ní vy ko na nia pro jek tu po zem ko vých úprav
ale bo ne skor ším dňom uve de ným v roz hod nu tí za ni ka -
jú ná jom né vz�a hy k pô vod ným ne hnu te¾ nos tiam.“.

Strana 4814 Zbierka zákonov č. 549/2004 Čiastka 230



43. V § 15 ods. 1 sa veta „Od vo la nie pro ti roz hod nu -
tiu pod ¾a toh to od se ku nemá od klad ný úči nok“  na hrá -
dza ve tou „Roz hod nu tie pod ¾a toh to od se ku sa ozna -
mu je ve rej nou vy hláš kou a od vo la nie pro ti nemu nemá
od klad ný úči nok.“.

44. V § 16 ods. 6 sa nad slo vo „súd“ umies tňu je od -
kaz 15a.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 15a znie:
„15a) § 247 až 250k Ob čian ske ho súd ne ho po riad ku.“.

45. § 18 znie:

„§ 18

(1) Ná kla dy spo je né s po zem ko vý mi úpra va mi na ria -
de ný mi správ nym or gá nom [§ 2 ods. 1 písm. a), d), e)
a f)] uhrá dza štát. Výš ku ná kla dov určí ob vod ný po -
zem ko vý úrad.

(2) Ná kla dy spo je né s po zem ko vý mi úpra va mi po vo -
le ný mi správ nym or gá nom [§ 2 ods. 1 písm. b)] uhrá dza 
štát. Na tie to ná kla dy pri spie va su mou usta no ve nou
vše obec ne zá väz ným práv nym pred pi som zdru že nie
účast ní kov, kto ré prí spe vok roz de lí na jed not li vých
účast ní kov pod ¾a hod no ty no vých po zem kov a vý hod
účast ní kov z vy ko na nia po zem ko vých úprav. Ak účast -
ní ci ko na nia ne súh la sia s roz de le ním prí spev kov, roz -
de lí ich ob vod ný po zem ko vý úrad.

(3) Spo loč né za ria de nia a opat re nia plá no va né a vy -
ko na né v rám ci po zem ko vých úprav vlast ní obec, v kto -
rej  ob vo de sa na chá dza jú, ok rem spo loč ných za ria de ní 
a opat re ní uve de ných v § 11 ods. 21.

(4) Za vý pis z re gis tra pô vod né ho sta vu uhra dí kaž dý
vlast ník pa u šál nu ná hra du 100 Sk. Ak cel ko vá vý me ra
všet kých po zem kov vlast ní ka je men šia ako 5 000 m2,
pa u šál na ná hra da sa ne vy be rá. Fi nanč né pros tried ky
vy be rá a vy má ha pred sta ven stvo zdru že nia účast ní kov
a po u ži je ich na za bez pe če nie svoj ho ma te riál ne ho
a tech nic ké ho vy ba ve nia. O po u ži tí pre byt ku fi nanč -
ných pros tried kov roz ho du je zdru že nie účast ní kov.

(5) Ak účast ník po ru še ním toh to zá ko na spô so bí zvý -
še nie ná kla dov na vy pra co va nie pro jek tu po zem ko vých 
úprav, je po vin ný ich uhra di�. Výš ku ná kla dov po pre -
ro ko va ní so zdru že ním účast ní kov určí ob vod ný po -
zem ko vý úrad.“.

46. V § 19 ods. 1 sa čiar ka za slo vom „vlast ník“ na -
hrá dza bod kou a vy púš �a jú sa slo vá „správ ca ale bo
zdru že nie účast ní kov“.

47. V § 19 od sek 2 znie:
„(2) Ak spo loč né za ria de nia a opat re nia slú žia aj tre -

tím oso bám, kto rý mi sú ma ji te lia re kre ačných za ria de -
ní a prie my sel ných pod ni kov, pri spie va jú tie to oso by
na ná kla dy uve de né v od se ku 1. Ak ne dô jde k do ho de
o výš ke prí spev ku, určí ho na ná vrh vlast ní ka spo loč -
né ho za ria de nia a opat re nia ob vod ný po zem ko vý
úrad.“.

48. V § 20 sa za slo vá „na pôde“ vkla da jú slo vá „[§ 2
ods. 1 písm. c)]“.

49. V § 21 sa slo vá „§ 19“ na hrá dza jú slo va mi „§ 18“.

50. V § 21 sa na kon ci pri pá ja táto veta: „To ne pla tí
na po stu py uve de né v § 15.“.

51. V  §  23 ods. 1 sa v úvod nej vete za slo vom „oso -
bou“ bod ka na hrá dza čiar kou a vkla da jú sa slo vá „kto -
ré vzni ká na pr vom zhro maž de ní účast ní kov po zem ko -
vých úprav [§ 8 ods. 1 písm. c)].“.

52. V § 23 ods. 1 písm. b) sa na kon ci pri pá ja jú tie to
slo vá: „ak ne jde o prí pa dy, keï ná kla dy uhrá dza v ce -
lom roz sa hu štát [§ 2 ods. 1 písm. a), d), e) a f)],“.

53. V § 23 ods. 1 sa vy púš �a pís me no c).

54. V § 24 ods. 8 sa na kon ci pri pá ja jú tie to slo vá: „po
vy bu do va ní všet kých v pro jek te po zem ko vých úprav
plá no va ných spo loč ných za ria de ní a opat re ní.“.

55. § 24 sa do pĺ ňa  od sek mi 9 až 11, kto ré zne jú:
„(9) Zdru že nie účast ní kov sa evi du je v re gis tri zdru -

že ní účast ní kov po zem ko vých úprav na prí sluš nom ob -
vod nom po zem ko vom úra de.

(10) Do re gis tra zdru že ní účast ní kov po zem ko vých
úprav sa za pi su jú tie to úda je a ich  zme ny:
a) ná zov zdru že nia účast ní kov,
b) síd lo zdru že nia účast ní kov,
c) or gá ny zdru že nia účast ní kov,
d) dá tum zá pi su a vý ma zu,
e) dá tum vzni ku a zá ni ku zdru že nia.

(11) Zdru že nie účast ní kov ne vy ko ná va čin nos ti na
účel pod ni ka nia a na do bud nu tia zis ku.“.

56. § 25 znie:

„§ 25

(1) Prá ce pri prí pra ve úvod ných pod kla dov, vy ho to -
ve ní a vy ko na ní pro jek tu po zem ko vých úprav, rea li zá -
cií v pro jek te po zem ko vých úprav plá no va ných spo loč -
ných za ria de ní a opat re ní a ostat ných úko nov v ko na ní
o po zem ko vých úpra vách vy ko ná va jú na zá kla de zmlu -
vy s ob vod ným po zem ko vým úra dom fy zic ké oso by
a práv nic ké oso by opráv ne né na tie to čin nos ti pod ¾a
oso bit ných pred pi sov,16) ak majú opráv ne nie vy da né
mi nis ter stvom na pro jek to vé prá ce v od bo re po zem ko -
vých úprav [§ 43 ods. 1 písm. e)].

(2) Geo de tic ké čin nos ti na vy ho to ve nie a vy ko na nie
pro jek tu po zem ko vých úprav sa ove ria auto ri zač ne
pod ¾a oso bit né ho pred pi su.16a) Úrad né ove re nie geo de -
tic kých čin nos tí sa vy ko ná po vy tý če ní a ozna če ní lo -
mo vých bo dov hra níc no vých po zem kov  v te ré ne v ob -
vo de pro jek tu po zem ko vých úprav pred schvá le ním
(po tvr de ním) vy ko na nia pro jek tu po zem ko vých úprav
ob vod ným po zem ko vým úra dom.

(3) Ak tie to prá ce vy ko ná va ob vod ný po zem ko vý úrad 
pros tred níc tvom svo jich za mest nan cov, na hrá dza
opráv ne nie vy da né mi nis ter stvom na pro jek to vé prá ce
v od bo re po zem ko vých úprav [§ 43 ods. 1 písm. e)] spl -
ne nie kva li fi kač né ho pred po kla du pod ¾a oso bit né ho
pred pi su.16b)

Čiastka 230 Zbierka zákonov č. 549/2004 Strana 4815



(4) Prí sluš né or gá ny a or ga ni zá cie pos ky tu jú bez plat -
ne ob vod né mu po zem ko vé mu úra du a oso be opráv ne nej 
pod ¾a od se ku 1 pot reb né úrad né pod kla dy a in for má cie
z ob las ti ka tas tra ne hnu te¾ nos tí, les né ho hos po dár stva, 
územ né ho plá no va nia, eko ló gie a ïal šie. Pot reb né pod -
kla dy a in for má cie pos ky tu jú aj účast ní ci po zem ko vých
úprav. Ob vod ný po zem ko vý úrad môže vy žia da� aj spra -
co va nie zna lec ké ho po sud ku ale bo ex per tí zy.

(5) Za mest nan ci ob vod né ho po zem ko vé ho úra du a oso -
by uve de né v od se ku 1 a ich za mest nan ci sú pri pl ne ní
úloh pod ¾a toh to zá ko na opráv ne ní v pot reb nom roz sa hu
vstu po va� na po zem ky v ob vo de po zem ko vých úprav ale bo 
na po zem ky s nimi sú vi sia ce, vy ko ná va� na nich pot reb né
prá ce a umies tňo va� na nich geo de tic ké znač ky.“.

57. Po znám ka pod čia rou k od ka zu 16 znie:
„16) § 44 zá ko na č. 50/1976 Zb. v zne ní ne skor ších pred pi sov.

§ 4 a 5 zá ko na Slo ven skej ná rod nej rady č. 138/1992 Zb.
o auto ri zo va ných ar chi tek toch a auto ri zo va ných sta veb ných
in ži nie roch v zne ní zá ko na č. 533/2003 Z. z.“.

58. V § 26 sa na kon ci pri pá ja táto veta: „Ak roz hod -
nu tie o ob me dze ní účast ní kov po zem ko vých úprav nie
je sú čas �ou roz hod nu tia pod ¾a § 8, ozna mu je sa ve rej -
nou vy hláš kou.“.

59. Po znám ka pod čia rou k od ka zu 22b znie:
„22b) § 18 zá ko na č. 229/1991 Zb.

§ 16 ods. 1 písm. b) a c) zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej
re pub li ky č. 180/1995 Z. z.
§ 6 ods. 1 písm. b) až d) zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej
re pub li ky č. 181/1995 Z. z.“.

60. Po znám ka pod čia rou k od ka zu 25 znie:
„25) § 6 ods. 1 písm. d) zá ko na č. 229/1991 Zb.

Zá kon č. 503/2003 Z. z. o na vrá te ní vlast níc tva k po zem kom
a o zme ne a do pl ne ní zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej
re pub li ky č. 180/1995 Z. z. o nie ktorých opat re niach na
uspo ria da nie vlast níc tva k po zem kom v zne ní ne skor ších
pred pi sov v zne ní zá ko na č. 217/2004 Z. z.“.

61. Po znám ky pod čia rou k od ka zom 43 až 45 a 47
a 48 zne jú:
„43) § 6 ods. 4 zá ko na č. 229/1991 Zb.

§ 3 ods. 5 zá ko na č. 503/2003 Z. z. 
44) § 6 ods. 5 zá ko na č. 229/1991 Zb.

§ 3 ods. 6 zá ko na č. 503/2003 Z. z.
45) § 6 ods. 7 zá ko na č. 229/1991 Zb.

§ 3 ods. 5 zá ko na č. 503/2003 Z. z.
47) § 10 ods. 3 zá ko na č. 229/1991 Zb.

§ 21a ods. 3 zá ko na č. 229/1991 Zb.
48) § 16 ods. 1 prvá veta zá ko na č. 229/1991 Zb.

§ 6 ods. 2 zá ko na č. 503/2003 Z. z. v zne ní zá ko na č. 217/2004 
Z. z.“.

62. Za § 42d sa vkla da jú § 42e až 42g, kto ré zne jú:

„§ 42e

Ak sa v ob vo de pro jek tu po zem ko vých úprav na chá -
dza po ze mok, na kto rý bol uplat ne ný reš ti tuč ný
nárok56) po schvá le ní vy ko na nia pro jek tu po zem ko vých 
úprav, roz hod nu tie sa vydá po stu pom pod ¾a oso bit né -
ho pred pi su.56)

§ 42f

Ko na nia o po zem ko vých úpra vách za ča té pred dňom
na do bud nu tia účin nos ti toh to zá ko na, ak ne bol pro -

jekt po zem ko vých úprav zve rej ne ný v obci na vhod nom
mies te (§ 13 ods. 1), do kon čia sa pod ¾a usta no ve ní toh -
to zá ko na.

§ 42g

Oce ňo va nie po zem kov v ko na niach o po zem ko vých
úpra vách, kto ré sa za ča li pred 1. ja nu árom 2004, vy ko -
ná sa pod ¾a ce no vých pred pi sov plat ných do 31. de -
cem bra 2003.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 56 znie:
„56) Zá kon č. 229/1991 Zb. v zne ní ne skor ších pred pi sov.

Zá kon č. 503/2003 Z. z. v zne ní zá ko na č. 217/2004 Z. z.“.

63. V § 43 ods. 1 písm. b) sa slo vá „§ 9“ na hrá dza jú
slo va mi „§ 9 ods. 1 až 7 a ods. 9 až 13,“.

64. V § 43 ods. 1 písm. d) sa slo vá „(§ 18 ods. 1 a § 19
ods. 1)“ na hrá dza jú slo va mi „(§ 18 ods. 2),“.

65. V § 43 ods. 2 sa slo vá „spô so be oce ňo va nia po -
zem kov“ na hrá dza jú slo va mi „ur če ní hod no ty po zem -
kov a po ras tov na nich“.

66. V § 43 sa za od sek 2 vkla dá nový od sek 3, kto rý
znie:

„(3) Po dro bnos ti o spô so be vy ho to ve nia a ná le ži tos ti
ná vr hu miest ne ho územ né ho sys té mu eko lo gic kej sta -
bi li ty pod ¾a § 9 ods. 8 usta no ví vše obec ne zá väzný práv -
ny pred pis, kto rý vydá mi nis ter stvo po do ho de s Mi nis -
ter stvom ži vot né ho pros tre dia Slo ven skej re pub li ky.“.

Do te raj ší od sek 3 sa ozna ču je ako od sek 4.

Čl. II

Zá kon č. 229/1991 Zb. o úpra ve vlast níc kych vz�a hov 
k pôde a iné mu po ¾no hos po dár ske mu ma jet ku v zne ní
zá ko na č. 559/1991 Zb., zá ko na č. 42/1992 Zb., zá ko na 
č. 93/1992 Zb., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re -
pub li ky č. 186/1993 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo -
ven skej re pub li ky č. 205/1996 Z. z., zá ko na č. 64/1997
Z. z., zá ko na č. 80/1998 Z. z., zá ko na č. 72/1999 Z. z.,
zá ko na č. 175/1999 Z. z., zá ko na č. 456/2002 Z. z., zá -
ko na č. 172/2003 Z. z., zá ko na č. 504/2003 Z. z. a zá ko -
na č. 12/2004 Z. z. sa do pĺ ňa tak to:

1. V § 11 sa od sek 1 do pĺ ňa pís me nom h), kto ré znie:
„h) po ze mok sa na chá dza v ob vo de pro jek tu po zem ko -

vých úprav a jeho vy ko na nie bolo schvá le né.10c)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 10c znie:
„10c) § 14 ods. 4 zá ko na Slo ven skej ná rod nej rady č. 330/1991 Zb.

o po zem ko vých úpra vách, uspo ria da ní po zem ko vé ho
vlast níc tva, po zem ko vých úra doch, po zem ko vom fon de
a o po zem ko vých spo lo čen stvách v zne ní ne skor ších
pred pi sov.“.

2. Za § 34 sa vkla dá nový § 34a, kto rý znie:

„§ 34a

Ma je tok pod ni ku ale bo tie čas ti ma jet ku, kto ré ne bo -
lo mož né z akých ko¾ vek dô vo dov pri va ti zo va� od 19. au -
gus ta 1991 a pod nik bol zru še ný a vy ma za ný z ob chod -
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né ho re gis tra,25) Mi nis ter stvo hos po dár stva Slo ven skej
re pub li ky ho vrá ti do sprá vy fon du.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 25 znie:
„25) § 47 ods. 1 zá ko na č. 92/1991 Zb. o pod mien kach pre vo du

ma jet ku štá tu na iné oso by v zne ní ne skor ších pre dpi sov.“.

Čl. III

Zá kon č. 503/2003 Z. z. o na vrá te ní vlast níc tva k po -
zem kom a o zme ne a do pl ne ní zá ko na Ná rod nej rady
Slo ven skej re pub li ky č. 180/1995 Z. z. o nie ktorých
opat re niach na uspo ria da nie vlast níc tva k po zem kom
v zne ní ne skor ších pred pi sov v zne ní zá ko na
č. 217/2004 Z. z. sa mení a do pĺ ňa tak to:

1. V § 6 sa od sek 1 do pĺ ňa pís me nom h), kto ré znie: 
„h) po ze mok sa na chá dza v ob vo de pro jek tu po zem ko -

vých úprav a jeho vy ko na nie bolo schvá le né.18a)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 18a znie:
„18a) § 14 ods. 4 zá ko na Slo ven skej ná rod nej rady č. 330/1991

Zb.“.

2. V § 6 ods. 2 sa vy púš �a jú slo vá „vo výš ke usta no ve -
nej pod ¾a oso bit né ho predpisu18a)“ vrá ta ne po znám ky
pod čia rou k od ka zu 18a.

3. Za § 8 sa vkla dá § 8a, kto rý znie:

„§ 8a

Pri pos kyt nu tí fi nanč nej ná hra dy opráv ne nej oso be
pod ¾a § 6 ods. 2 sa po stu pu je pod ¾a usta no ve nia ce no -
vé ho pred pi su plat né ho ku dňu na do bud nu tia účin -
nos ti zá ko na č. 229/1991 Zb. o úpra ve vlast níc kych
vz�a hov k pôde a iné mu po ¾no hos po dár ske mu ma jet -
ku.“.

Čl. IV

Zá kon č. 64/1997 Z. z. o uží va ní po zem kov v zria de -
ných zá hrad ko vých osa dách a vy po ria da ní vlast níc tva
k nim v zne ní ná le zu Ústav né ho súdu Slo ven skej
republiky č. 224/2001 Z. z. sa mení a do pĺ ňa tak to:

1. V § 4 od seku 1 sa vy púš �a jú slo vá „naj me nej však
0,30 Sk za m2“ a po znám ka pod čia rou k od ka zu 10
znie:
„10) § 43 ods. 2 zá ko na Slo ven skej ná rod nej rady č. 330/1991 Zb.

v zne ní zá ko na č. 549/2004 Z. z.“.

2. V § 11 ods. 2 sa na kon ci pri pá ja táto veta: „Pri ur -
če ní hod no ty po zem ku a po ras tu na ňom sa po stu pu je
pod ¾a oso bit né ho pred pi su.10)

3. V § 11 ods. 5 písm. c) sa slo vo „sú“ na hrá dza slo va -
mi „boli do 31. de cem bra 2003“.

Čl. V

Zá kon č. 504/2003 Z. z. o ná jme po ¾no hos po dár -
skych po zem kov, po ¾no hos po dár ske ho pod ni ku a les -

ných po zem kov a o zme ne nie ktorých zá ko nov sa mení 
tak to:

1. V § 8 ods. 1 sa vy púš �a jú slo vá „Ak nie je do hod nu -
té inak“.

2. V § 10 ods. 1 sa slo vá „ceny po ¾no hos po dár skej
pôdy ur če nej pod ¾a bo ni to va nej pôd no e ko lo gic kej jed -
not ky“ na hrá dza jú slo va mi „hod no ty po ¾no hos po dár -
skej pôdy ur če nej pod ¾a oso bit né ho pred pi su.11a)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 11a znie:
„11a) § 43 ods. 2 zá ko na Slo ven skej ná rod nej rady č. 330/1991 Zb.

v zne ní zá ko na č. 549/2004 Z. z.“.

3. V § 23 sa slo vá „ceny po ¾no hos po dár skej pôdy ur -
če nej pod ¾a bo ni to va nej pôd no e ko lo gic kej jed not ky“
na hrá dza jú slo va mi „hod no ty po ¾no hos po dár skej pôdy
ur če nej pod ¾a oso bit né ho pred pi su.11a)“.

Čl. VI

Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 180/1995 Z. z. o nie ktorých opat re niach na uspo ria -
da nie vlast níc tva k po zem kom v zne ní zá ko na Ná rod nej 
rady Slo ven skej re pub li ky č. 131/1996 Z. z., zá ko na
č. 80/1998 Z. z., zá ko na č. 219/2000 Z. z., zá ko na
č. 193/2001 Z. z., zá ko na č. 419/2002 Z. z. a zá ko na
č. 503/2003 Z. z. sa mení tak to:

V § 22 ods. 1 písm. a) a b) sa slo vá „ceny po zem ku“
na hrá dza jú slo va mi „hod no ty po ¾no hos po dár skej pôdy
ur če nej pod ¾a oso bit né ho pred pi su.51)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 51 znie:
„51) § 43 ods. 2 zá ko na Slo ven skej ná rod nej rady č. 330/1991 Zb.

v zne ní zá ko na č. 549/2004 Z. z.“.

Čl. VII

Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 181/1995 Z. z. o po zem ko vých spo lo čen stvách
v zne ní zá ko na č. 217/2004 Z. z. sa mení a do pĺ ňa tak -
to:

1. V § 10 ods. 2 sa za slo vo „ob vod né mu“ vkla dá slo vo
„les né mu“, čiar ka za slo vom „spo lo čen stiev“ sa na hrá -
dza bod kou a vy púš �a jú sa slo vá „a prí sluš né mu les né -
mu úra du“.

2. V § 11 ods. 2 sa vy púš �a dru há veta.

3. V § 27 ods. 1 sa za slo vo „ob vod ný“ vkla dá slo vo
„les ný“.“

Čl. VIII

Pred se da Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky sa spl -
no moc ňu je, aby v Zbier ke zá ko nov Slo ven skej re pub li -
ky vy hlá sil úpl né zne nie zá ko na Slo ven skej ná rod nej
rady č. 330/1991 Zb. o po zem ko vých úpra vách, uspo -
ria da ní po zem ko vé ho vlast níc tva, po zem ko vých úra -
doch, po zem ko vom fon de a o po zem ko vých spo lo čen -
stvách, ako vy plý va zo zmien a do pl ne ní vy ko na ných
zá ko nom Slo ven skej ná rod nej rady č. 293/1992 Zb.,
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zá ko nom Slo ven skej ná rod nej rady č. 323/1992 Zb.,
zá ko nom Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 187/1993 Z. z., zá ko nom Ná rod nej rady Slo ven skej
re pub li ky č. 180/1995 Z. z., zá ko nom Ná rod nej rady
Slo ven skej re pub li ky č. 222/1996 Z. z., zá ko nom
č. 80/1998 Z. z., zá ko nom č. 256/2001 Z. z., zá ko nom

č. 420/2002 Z. z.,  zá ko nom č. 518/2003 Z. z., zá ko -
nom č. 217/2004 Z. z. a tým to zá ko nom.

Čl. IX

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. no vem bra 2004.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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550

O Z N Á  M E  N I E
Mi nis ter stva za hra nič ných vecí Slo ven skej re pub li ky

Mi nis ter stvo za hra nič ných vecí Slo ven skej re pub li ky ozna mu je, že 10. feb ru ára 2004 bola de po zi tá ro vi, vlá de Po¾ -
skej re pub li ky, odo vzda ná nóta o vy po ve da ní Do ho vo ru o vzá jom nom uzná va ní ek vi va len tnos ti do kla dov o ab sol vo -
va ní stred ných od bor ných a vy so kých škôl a rov na ko do kla dov o ude le ní ve dec kých hod nos tí a ti tu lov pod pí saného
v Pra he 7. júna 1972.

Plat nos� do ho vo ru sa skon či la 13. au gus ta 2004 na zá kla de člán ku 5 do ho vo ru.

Čiastka 230 Zbierka zákonov č. 550/2004 Strana 4819



  

















 










