
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva ZÚJPÚ Vojenské I. zo dňa 02. 09. 2020 

 

Pracovné stretnutie bolo zvolané Okresným úradom Námestovo, pozemkovým a lesným 

odborom na základe požiadavky mesta Námestovo pozvánkou pod č. OU-NO-PLO1-2020/000183-

233 zo dňa 26. 08. 2020.   

 

Predseda predstavenstva privítal zúčastnených a skonštatoval, že predstavenstvo je 

uznášaniaschopné (počet prítomných členov :6, zástupkyňa SPF ospravedlnila svoju neúčasť). 

Následne sa ujal slova zhotoviteľ pozemkových úprav, p. Brandys.  

 

Pracovné stretnutie bolo zvolané za prítomnosti vlastníkov - Halčin Marián bytom Nižná, Metesová 

Daniela, Námestovo, p. Balušík bytom Námestovo, p. Kubiridžák bytom Námestovo. 

 

Predmetom stretnutia boli dva hlavné body: 

 

Bod. 1. / Prejednanie cesty MK-13  s p. Danielou Metesovou z hľadiska projektu pozemkových 

úprav a ďalšieho postupu. 

 

P. Metesová sa vyjadrila, že pokiaľ budú súhlasiť všetci vlastníci v dotknutej časti územia, ktoré je 

mimo obvod, vyčlenia pozemok o šírke 4,5 metra pozdĺž EKN parcely 1304 na budúcu prístupovú 

cestu.  

Predseda predstavenstva  sa vyjadril, že je za to, aby sa plánovaná cesta MK-13 posunula ďalej 

a aby sa realizovala bez účasti vyňatých  pozemkov. 

 P. Metesová sa následne vyjadrila, že nesúhlasí s návrhom komunikácie MK-4, keďže sa takto 

znehodnotia pozemky. Z tohto dôvodu požiadala, aby došlo k úprave uvedenej komunikácie.  

Zhotoviteľ sa vyjadril k návrhu Mk-4 tak, že táto cesta je navrhnutá v súlade s územným plánom 

mesta, avšak s tým, že pokiaľ predstavenstvo odsúhlasí zmenu tejto cesty, tá sa zapracuje do návrhu.  

Členovia predstavenstva navrhli, aby sa cesta MK 13 realizovala za účasti vyňatých vlastníkov, 

s tým, že to bude právne ošetrené zmluvou o budúcej zmluve.  

 

K uvedenému návrhu priebehu cesty MK- 13 sa vyjadrila vedúca odd. výstavby p. Medvecká, ktorá 

vysvetlila, že takýto postup (podieľanie sa na ceste vlastníkmi mimo obvodu a mestom) je 

problematické z hľadiska vydávania stavebných povolení na časti, ktorá je mimo obvodu, keďže sa 

nedá určiť,  kedy bude dokončený projekt pozemkových úprav, a ako sa budú realizovať inžinierske 

siete a prístupové cesty v danom území. Z tohto hľadiska je lepšie, ak si v časti, ktorá je mimo 

obvodu,  budú vlastníci realizovať vlastnú prístupovú komunikáciu.  

 

P. Metesová sa vyjadrila, že potrebuje čas na rozmyslenie v tejto veci a svoje stanovisko k riešeniu 

MK 13 predloží predstavenstvu do 15. septembra. K tomu sa vyjadril aj zhotoviteľ pozemkových 

úprav, ktorý uviedol, že ak do 15. septembra nepredložia dotknutí vlastníci uvedenej časti, 

nachádzajúcej sa mimo obvod, žiadosť na zmenu obvodu, bude sa MK 13 realizovať bez ich účasti, 

tak, že sa v celej šírke posunie ďalej do obvodu.  

Stretnutia sa zúčastnil aj Ing. Marián Halčin, účastník pozemkových úprav a zároveň aj jeden 

z vlastníkov pozemkov, ktoré sú vylúčené z pozemkových úprav, ktorý namietal zahrnutie časti 

BR-9 do obvodu pozemkových úprav, s tým, že uvedení vlastníci neboli o začatí JPÚ na ich 

pozemkoch upovedomení. Zhotoviteľ pozemkových úprav ale vysvetlil, že títo vlastníci boli  
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oboznámení so zahrnutím svojich pozemkov do obvodu, čo potvrdila aj zamestnankyňa mestského 

úradu a uviedol, že ak sa chcú vlastníci v tejto časti z obvodu JPÚ vyňať, všetci musia preložiť 

žiadosť o vyňatie z obvodu, s tým, že táto požiadavka sa bude prejednávať na ďalšom zasadnutí 

predstavenstva.   

 

Bod.2./ Prejednanie žiadosti p. Kubiridžáka o vyňatie CKN parcely č. 2027/113 a CKN 

parcely č. 2027/111 z obvodu pozemkových úprav. 

 

P. Kubiridžák svoju žiadosť odôvodnil tým, že so začlenením parcely do obvodu nesúhlasili už 

predchádzajúci vlastníci. Pred vydaním stavebného povolenia za účelom vyriešenia prístupu musel 

odpredať časť svojho pozemku spoločnosti OVS a v súčasnej dobe mu z dôvodu zabezpečenia 

prístupu platí nájom. Uviedol, že sa už podieľal výmerou 400 m2 zo svojho pozemku. Ďalej uviedol, 

že z dôvodu zabezpečenia prístupu bol nútený kúpiť CKN parcelu č. 2027/111 za nemalé peniaze 

a preto nesúhlasí s tým, aby sa podieľal ešte svojím pozemkom na spoločných zariadeniach 

a opatreniach a žiada o vyňatie uvedených parciel z obvodu pozemkových úprav.  

Medzitým sa ujal slova ďalší zo zúčastnených osôb p. Balušík, ktorý uviedol, že jediná platná 

úprava v tomto území je ÚP mesta a pozemok na Vojenskom kúpil za komerčné ceny, s tým, že 

cezeň podľa ÚP nevedie cesta. „Nakoniec sa však musel odsunúť z pravej strany, argument bol, že 

tadiaľ vedie cesta, s čím som súhlasil, a z pravej strany som dal ten trojuholník.“   

 

Následne p. Balušík požiadal o uvedenie do zápisnice, že týmto oficiálne žiada o vyňatie CKN 

parcely č. 2027/19 a CKN p. č. 2027/134 z obvodu pozemkových úprav, z dôvodu, že už prispel 

240 metrami. Následne vysvetlil, že je ochotný pristúpiť ku kompromisom – „do pravého rohu 

zachádza cesta 9 metrov a som ochotný pristúpiť na kompromis. Trojuholník z prednej strany som 

ochotný vymeniť za trojuholník vzniknutý na druhej strane, čiže som ochotný vymeniť viac za 

menej. Ja som to konzultoval s právnikmi a bolo mi potvrdené, že zastavané pozemky nie sú 

súčasťou pozemkových úprav a to, že štát núti ľudí rozčleniť si pozemok kvôli poplatkom za 

vyňatie, nič nemení na tom, že stále ide o jeden veľký pozemok, jednu parcelu.“ 

   

K uvedenému sa vyjadril zhotoviteľ JPÚ, ktorý uviedol, že predstavenstvo už na stretnutí konanom 

dňa 10. 3. 2020 prijalo zásadu podľa ktorej všetci, ktorí prispeli SEVAk-u pri riešení prístupovej 

cesty, sa o to menšou mierou budú podieľať na spoločných zariadeniach a opatreniach. Ďalej sa 

vyjadril, že pokiaľ vylúčime z obvodu všetkých dotknutých vlastníkov v prednej časti, podiel 

ostatných vlastníkov na spoločných zariadeniach a opatreniach sa zvýši o 0,2%.  

 

Zhotoviteľ pozemkových úprav ďalej uviedol, že vie o tom, že p. Balušík a p. Kubiridžák mali pri 

vybavovaní stavebného povolania veľa problémov, a s tým spojených nákladov, a to najmä pri 

vysporiadaní prístupovej cesty, boli prví v tejto časti, všetko si museli vybaviť sami,  je však 

potrebné nájsť riešenie, akým spôsobom zohľadniť to, čo títo vlastníci už zo svojho majetku 

doposiaľ vložili naviac.   

 

Ing. Vrábľová sa následne vyjadrila, že pred začatím pozemkových úprav sa informovala, či mesto 

prejednalo začatie pozemkových úprav s vlastníkmi C-čkových parciel. K tomu sa vyjadril 

zhotoviteľ, že z obvodu JPÚ neboli vyňaté tie, ktoré sú evidované ako poľnohospodárska pôda.  
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Následne sa vyjadrili aj členovia predstavenstva tak, že súhlasia, aby boli tieto pozemky vyňaté, na 

základe predložených platných dokladov od stavebného úradu Námestovo od p. Kubiridžáka, s tým, 

že sa bude hľadať spôsob, ako pokryť týmto vzniknutý výpadok (0,2%) bez toho, aby to bolo na 

ujmu ostatným účastníkom.  

 

P: Brandys : vypočítam koľko by mali prispievať pri 14% príspevku po odrátaní toho príspevku, 

ktorým sa už p. Kubiridžák a p. Balušík doteraz podieľali.  

 

Najbližší dátum stretnutia predstavenstva bol navrhnutý na  21. septembra, s tým, že p. Vranová 

správnemu orgánu tento dámu má upresniť na základe potvrdenia predstavenstvom, dovtedy sa p. 

Metesová vyjadrí. Na budúcom zasadnutí sa bude prejednávať MK 13 a zároveň aj žiadosť p. 

Kubiša.  

 

Hlasovanie o predložených žiadostiach:  

 

Počet prítomných členov predstavenstva: 5, neprítomní: 2 členovia (zástupkyňa SPF a predseda 

predstavenstva, ktorý sa z druhej časti zasadnutia ospravedlnil). Predstavenstvo je 

uznášaniaschopné.  

Hlasovanie o vylúčení CKN parcely č. 2027/111 a CKN parcely č. 2027/113 z obvodu JPÚ 

Vojenské I.  

Prítomní: 5 členov 

Za: hlasovali 4 členovia (p. Mušák, p. Ferletjaková, p. Balcerčík, p. Koľada) 

Zdržal sa: 1 člen (p. Genšor) 

Žiadosť p. Kubiridžáka bola schválená.  

 

Hlasovanie o vylúčení CKN parcely č. 2027/19 v celej časti, okrem trojuholníka nachádzajúceho 

sa v budúcej prístupovej komunikácii, z obvodu JPÚ Vojenské I.  

Prítomní: 6 členov (predseda predstavenstva sa vrátil na zasadnutie) 

Za: 5 členov (p. Mušák, p. Ferletjaková, p. Balcerčík, p. Koľada, p. Genšor) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 člen (p. Hubík) 

Žiadosť p. Balušíka, týkajúca sa CKN p. č. 2027/19 bola schválená.  

 

Pri žiadosť p. Balušíka vo veci CKN parcely č. 2027/134 prebehla diskusia. 

Ing. Medvecká sa vyjadrila, že nikomu sa v prednej časti nebude brániť  stavebnom povolení, keďže 

majú prístup a majú tam investičné aktivity, hľadáme kompromisy avšak treba si jasne stanoviť 

pravidlá. P. Balúšikovi už bolo vydané stavebné povolenie, cca mesiac dozadu. 

O uvedenej žiadosti týkajúcej sa CKN parcely č. 2027/134 sa nehlasovalo a tejto žiadosti p. 

Balušíka sa nevyhovelo.  

 

Následne členovia predstavenstva p. Mušak predložil svoje opätovné návrhy týkajúce sa 

zverejnenia zápisníc a zvolávania zasadnutia predstavenstva, s tým, že sa pozvánka na zasadnutie 

predstavenstva zvolá a pozvánka sa zverejní min. 14 dní vopred a zápisnice zo zasadnutí sa budú 

zverejňovať na stránke mesta Námestovo.  
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Nato sa predstavenstvo dotazovalo na vyjadrenia ostatných dotknutých orgánov (Lesy SR 

a Dopravný inšpektorát). Čo sa týka ochranného pásma Lesy SR, zhotoviteľ sa vyjadril, že 

z hľadiska ÚP sa jedná o plochy rekreácie a bývania, Lesy však môžu dať vyjadrenie, že povoľujú 

len rekreačné objekty. Všeobecné stanovisko dávať nebudú, budú sa vyjadrovať až ku konkrétnej 

parcele pri stavebnom povolení.  

Ing.  Vrábľová k vyjadreniu Dopravného inšpektorátu uviedla, že ho nemá k dispozícií ale bude ho 

žiadať k návrhu funkčných zásad územia po tom, čo sa tieto zásady schvália.  

Ďalej sa riešilo ochranné pásom ČOV, v ÚP je určené na 200 metrov, predstavenstvo sa však 

vyjadrilo, že im nie je jasné na základe čoho, akého ustanovenia zákona.  Pracovníci mesta sa budú 

informovať na ochranné pásmo u Ing. arch. Gočovej ako spracovateľa ÚP mesta.  

 

O návrhu všeobecných zásad funkčného usporiadania územia sa bude opätovne rokovať na ďalšom 

stretnutí po vyjadrení sa p. Metesovej a zároveň bude doriešená otázka vylúčenia parciel, na základe 

oficiálne podanej žiadosti vlastníkmi predmetných parciel, jedná sa hl. o prac. reg. „E“ č. 1297. 

Na záver sa predseda predstavenstva sa poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie ukončil.  

 

 

 

Zapísala dňa 17. 09. 2020  JUDr. Kristína Vranová                ............................................. 

 

 

 


