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ZÁKON
zo 14. decembra 2010,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzahov
k pôde a inému po¾nohospodárskemu majetku v znení neskorích
predpisov a ktorým sa menia a dopåòajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzahov
k pôde a inému po¾nohospodárskemu majetku v znení
zákona è. 42/1992 Zb., zákona è. 93/1992 Zb., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 186/1993 Z. z.,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 205/1996
Z. z., zákona è. 64/1997 Z. z., zákona è. 80/1998 Z. z.,
zákona è. 72/1999 Z. z., zákona è. 175/1999 Z. z., zákona è. 456/2002 Z. z., zákona è. 172/2003 Z. z., zákona
è. 504/2003 Z. z., zákona è. 12/2004 Z. z., zákona
è. 549/2004 Z. z., zákona è. 595/2006 Z. z., zákona
è. 523/2007 Z. z., zákona è. 571/2007 Z. z., zákona
è. 285/2008 Z. z., zákona è. 396/2009 Z. z. a zákona
è. 139/2010 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

4. V § 11 ods. 7 posledná veta znie: Navrhnutý pozemok musí by v poradí
a) v prvom poradí v tom istom katastrálnom území,
v ktorom sa nachádzal pôvodný pozemok alebo inom
katastrálnom území obce, v ktorej katastrálnom
území sa nachádzal pôvodný pozemok,
b) v druhom poradí v katastrálnych územiach obcí bezprostredne susediacich s obcou, v ktorej katastrálnom území sa nachádzal pôvodný pozemok, alebo
c) v treom poradí v okrese, v ktorom sa nachádzal pôvodný pozemok..
5. V § 15 ods. 4 sa vypúajú slová tohto zákona, ak
sa úèastníci zmluvy nedohodnú inak.
6. V § 21a ods. 3 sa za slovo náklady vkladajú slová
spojené s rozhodovacou èinnosou a vydávaním náhradných pozemkov a na konci sa pripájajú tieto slová: prostredníctvom pozemkového fondu.

1. § 9 sa dopåòa odsekom 8, ktorý znie:
(8) Pozemkovým úradom prísluným na konanie vo
veci vydania nehnute¾ností, ktoré preli na tát pod¾a
§ 6 ods. 1 písm. v) je Obvodný pozemkový úrad Kemarok..

7. Za § 34b sa vkladá § 34c, ktorý vrátane nadpisu
znie:

2. V § 11 odsek 2 znie:
(2) V prípade uvedenom v odseku 1 sa oprávnenej
osobe prevedú bezodplatne do vlastníctva iné pozemky
vo vlastníctve tátu v primeranej výmere a kvalite, ako
boli jej pôvodné pozemky a to
a) v prvom poradí v tom istom katastrálnom území,
v ktorom sa nachádzal pôvodný pozemok alebo
v inom katastrálnom území obce, v ktorej katastrálnom území sa nachádzal pôvodný pozemok,
b) v druhom poradí v katastrálnych územiach obcí bezprostredne susediacich s obcou, v ktorej katastrálnom území sa nachádzal pôvodný pozemok, alebo
c) v treom poradí v okrese, v ktorom sa nachádzal pôvodný pozemok,
ak s tým oprávnená osoba súhlasí. Ak oprávnená osoba
s náhradným pozemkom trikrát nesúhlasí, poskytne
sa jej náhrada v peniazoch. Náhradný pozemok sa prevedie na oprávnenú osobu, ak jej bol rozhodnutím priznaný nárok na náhradu za pozemky alebo za spoluvlastnícky podiel k pozemkom, ak výka takého nároku
predstavuje výmeru nad 400 m2, a ak nárok v peniazoch je väèí ako 166 eur. Ak oprávnená osoba nespåòa
podmienky na priznanie nároku na náhradu za pozemky,
náhrada za pozemky sa poskytne v peniazoch..

Prechodné ustanovenie k úpravám
úèinným od 1. marca 2011

3. V § 11 ods. 3 sa vypúa písmeno a).
Doterajie písmená b) a f) sa oznaèujú ako písmená a) a e).

§ 34c

(1) Rokovania o návrhoch náhradných pozemkov
oprávnenými osobami pod¾a § 11 ods. 7 alebo rokovania o ponukách náhradných pozemkov pozemkovým
fondom oprávnenej osobe pod¾a § 11, ktoré neboli do
28. februára 2011 ukonèené podpísaním návrhu zmluvy územným organizaèným útvarom26) alebo zmluvy
medzi pozemkovým fondom a oprávnenou osobou sa
dokonèia pod¾a predpisov úèinných do 1. marca 2011.
(2) Vecné bremeno, zriadené v prospech povinnej
osoby k nehnute¾nostiam vydaným pod¾a § 6 ods. 1
písm. v), zaniká.
(3) Práva a povinnosti povinnej osoby na vydanie nehnute¾ností, ktoré preli na tát pod¾a § 6 ods. 1
písm. v) prechádzajú na právnickú osobu pod¾a osobitného predpisu.27)
Poznámky pod èiarou k odkazom 26 a 27 znejú:

26) § 34 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady è. 330/1991 Zb.
27
) § 50 ods. 3 zákona è. 326/2005 Z. z..

Èl. II
Zákon Slovenskej národnej rady è. 330/1991 Zb.
o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového
vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde
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a o pozemkových spoloèenstvách v znení zákona Slovenskej národnej rady è. 293/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady è. 323/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 187/1993 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 180/1995 Z. z.,
zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 222/1996 Z. z., zákona è. 80/1998 Z. z., zákona
è. 256/2001 Z. z., zákona è. 420/2002 Z. z., zákona
è. 518/2003 Z. z., zákona è. 217/2004 Z. z., zákona
è. 523/2004 Z. z., zákona è. 549/2004 Z. z., zákona
è. 571/2007 Z. z., zákona è. 285/2008 Z. z., zákona
è. 66/2009 Z. z., zákona è. 499/2009 Z. z., zákona
è. 136/2010 Z. z. a zákona è. 139/2010 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 34 sa v odseku 1 dopåòajú vety: Sídlom
pozemkového fondu je Bratislava. Pozemkový fond
môe zriaïova územné organizaèné útvary a urèova
ich sídla..
2. V § 34 ods. 4 písm. a) sa za slová do vlastníctva
oprávnených osôb pozemky vkladajú slová alebo im
poskytne finanènú náhradu.
3. § 34 sa dopåòa odsekom 19, ktorý znie:
(19) Pozemkový fond prevedie iadate¾ovi náhradné
pozemky v poradí, v akom sú iadosti o vydanie pozemkov doruèené pod¾a centrálnej evidencie elektronickej
podate¾ne..
Èl. III
Zákon è. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 180/1995 Z. z. o niektorých
opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom
v znení neskorích predpisov v znení zákona
è. 217/2004 Z. z., zákona è. 549/2004 Z. z., zákona
è. 571/2007 Z. z., zákona è. 285/2008 Z. z. a zákona
è. 139/2010 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 6 odsek 2 znie:
(2) V prípade uvedenom v odseku 1 sa oprávnenej
osobe prevedú bezodplatne do vlastníctva iné pozemky
vo vlastníctve tátu (ïalej len náhradný pozemok)
v primeranej výmere a bonite, v akej boli jej pôvodné pozemky, a to
a) v prvom poradí v tom istom katastrálnom území,
v ktorom sa nachádzal pôvodný pozemok alebo
v inom katastrálnom území obce, v ktorej katastrálnom území sa nachádzal pôvodný pozemok,
b) v druhom poradí v katastrálnych územiach obcí bezprostredne susediacich s obcou, v ktorej katastrálnom území sa nachádzal pôvodný pozemok, alebo
c) v treom poradí v okrese, v ktorom sa nachádzal pôvodný pozemok,
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ak s tým oprávnená osoba súhlasí, alebo oprávnenej
osobe sa poskytne finanèná náhrada. Ak oprávnená
osoba s náhradným pozemkom trikrát nesúhlasí, poskytne sa jej náhrada v peniazoch. Náhradný pozemok
sa prevedie na oprávnenú osobu, ak jej bol rozhodnutím
priznaný nárok na náhradu za pozemky alebo za spoluvlastnícky podiel k pozemkom, ak výka takého nároku
predstavuje výmeru nad 400 m2 a ak nárok v peniazoch
je väèí ako 166 eur. Ak oprávnená osoba nespåòa podmienky na priznanie nároku na náhradu za pozemky,
náhrada za pozemky sa poskytne v peniazoch..
2. V § 6 ods. 7 sa veta Navrhnutý pozemok musí by
v okrese, ktorého súèasou je katastrálne územie,
v ktorom sa nachádzal pôvodný pozemok. nahrádza
vetou:
Navrhnutý pozemok musí by
a) v prvom poradí v tom istom katastrálnom území,
v ktorom sa nachádzal pôvodný pozemok alebo
v inom katastrálnom území obce, v ktorej katastrálnom území sa nachádzal pôvodný pozemok,
b) v druhom poradí v katastrálnych územiach obcí bezprostredne susediacich s obcou, v ktorej katastrálnom území sa nachádzal pôvodný pozemok, alebo
c) v treom poradí v okrese, v ktorom sa nachádzal pôvodný pozemok..
3. V § 6 ods. 9 sa vypúa písmeno a).
Doterajie písmená b) a f) sa oznaèujú ako písmená a) a e).
4. Za § 8b sa vkladá § 8c, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 8c
Prechodné ustanovenie k úpravám
úèinným od 1. marca 2011
Rokovania o výzvach oprávnených osôb Slovenskému
pozemkovému fondu alebo správcovi pod¾a § 6 ods. 6 na
vydanie náhrady, rokovania o návrhoch náhradných
pozemkov pod¾a § 6 ods. 7 alebo rokovania o ponukách
Slovenského pozemkového fondu alebo správcu náhradného pozemku pod¾a § 6 s oprávnenou osobou, ktoré neboli do 28. februára 2011 ukonèené podpísaním
návrhu zmluvy územným organizaèným útvarom30) alebo zmluvy medzi Slovenským pozemkovým fondom alebo správcom a oprávnenou osobou sa dokonèia pod¾a
predpisov úèinných do 1. marca 2011..
Poznámka pod èiarou k odkazu 30 znie:

30) § 34 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady è. 330/1991 Zb.

Èl. IV
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. marca 2011.

Ivan Gaparoviè v. r.
Richard Sulík v. r.
Iveta Radièová v. r.
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UZNESENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 13. augusta 2010 è. 543
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 229/1991 Zb.
o úprave vlastníckych vzahov k pôde a inému po¾nohospodárskemu majetku
v znení neskorích predpisov a ktorým sa menia a dopåòajú niektoré zákony

Vláda Slovenskej republiky uznesením z 13. augusta
2010 è. 543 èas D./D.1. rozhodla o zruení uznesenia
vlády Slovenskej republiky z 25. mája 2010 è. 351, ktorým sa vydáva Zoznam katastrálnych území, v ktorých
Slovenský pozemkový fond nemôe vo verejnom záujme
poskytnú ako náhradu pozemok (publikované v Zbier-

ke zákonov Slovenskej republiky v èiastke 95 pod èíslom 239/2010). Súèasne pod¾a § 1 ods. 2 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 1/1993 Z. z.
o Zbierke zákonov vláda Slovenskej republiky rozhodla
o uverejnení tohto uznesenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Iveta Radièová v. r.
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