Zápisnica z predstavenstva pozemkových úprav Veľká konanej dňa 17.09.2018 o 15:00
hod. v zasadačke Mestského úradu Poprad na 1. poschodí

Program
1 . Informácia o stave prác na pozemkových úpravách v k. ú. Veľká.
Za zadávatel'a: Ing. Galová
2. Informácia o stave prác na pozemkových úpravách na registri pôvodného stavu
pozemkov v k. ú. Veľká. Za riešiteľa: Ing. Jančo - zástupca-OÚ-OPL - Ing. Galová
3. Informácia o uskutočnení rokovania so zástupcami vlastníkov obce Gerlachov za
účelom usporiadanie lesných pozemkov v časti Velický les. Predkladá: Ing. Zuštiak
4. Prerokovanie žiadosti obce Gerlachov o určeni zástupcov pri rokovaniach
pozemkových úprav v k. ú. Veľká voči vlastníkom z obce Gerlachov. Predkladá:
Predseda predstavenstva Ing. Jozef Švagerko
5. Rôzne.
6. Záver.

Stretnutie predstavenstva pozemkových úprav Veľká otvoril predseda Ing. Jozef Švagerko a
skontroloval účasť.
V úvode stretnutia sa hlasovalo o žiadosti pána Jána Vaľka , ktorý požiadal predstavenstvo o
možnosť zúčasniť sa predmetného rokovania v pozícii pozorovateľa. Predstavenstvo
hlasovalo nasledovne:
5 nesúhlasilo s účasťou
1 súhlasil s účasťou
1 sa zdržal hlasovania
Na základe tohto hlasovania nebola pánovi Jánovi Vaľkovi umožnená účasť na zasadnutí
predstavenstva.
Pán Ján Vaľko požiadal predstavenstvo o možnosť zúčasniť sa na nasledovných rokovaniach
predstavenstiev v pozícii pozorovateľa a požiadal aby to bolo dané do zápisnice.
Po hlasovaní a informovaní pána Jána Vaľka s výsledkom hlasovania predstavenstvo
pokračovalo v rokovaní nasledovne.
Predseda Ing. Jozef Švagerko prečítal program.
Bod 1 . Informácia o stave prác na pozemkových úpravách v k. ú. Veľká.
Za zadávatel'a: Ing. Galová
Pani Ing. Galová sa nezúčasnila rokovania. Dododatočne cez mail zaslala nasledovné
informácie o stave prác na pozemkových úpravách v k. ú. Veľká:
K registru pôvodného stavu (ďalej len RPS) pozemkových úprav Veľká: RPS bol doručený
známym vlastníkom, námietky od známych vlastníkov, ktorým bol doručený výpis sú

prejednané. Ostala len námietka Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. OZ Košice
v ktorom žiada o rozšírenie obvodu pozemkových úprav v k.ú. Veľká, pričom navrhujú
zahrnúť do obvodu pozemky, ktoré charakterizujú Velický potok upravený
vodohospodárskou stavbou v riečnom km: 4,990-5,900, rok ukončenia 1954, predchádzajúci
držiteľ MV SR a terajší vlastník pozemkov Letisko Poprad- Tatry.
Správny orgán prešetril žiadosť, pričom zmena obvodu projektu pozemkových úprav by sa
týkala časti Velického potoka- parciel C KN č. 1973/16, C KN č. 1973/17, C KN 1973/21
až C KN 1973/51 v druhu pozemku vodný tok, išlo by približne o dĺžku 921 m a plochu
približne 17 074 m2. Zmena obvodu je však podmienená súhlasom terajšieho vlastníka a to
Letiska Poprad. Letisko Poprad po prejednaní námietky, písomnej žiadosti ani ugrenciach
súhlas zatiaľ nedalo.
396 vlastníkov správny organ dohľadával cez REGOB- register obyvateľov, vlastníkom
ktorým sa zmenil trvalý pobyt správny orgán už doručil RPS, týto vlastníci môžu ešte
podávať námietky
144 vlastníkov je mrtvých- správny organ cez REGOB si vyžiadal údaje o dátume úmrtia
u vlastníkov, ktorí tento údaj nemali a cez jednotlivé okresný súdy podľa miesta bydliska
a archívy žiadal o dedičské konania a okruhy dedičov.
Správny orgán ma zatiaľ len zlomok týchto dedičských konaní a ako prichádzajú zasiela
výpisy RPS domnelým dedičom, pričom dedičia môžu podávať voči výpisu námietky.

Bod 2. Informácia o stave prác na pozemkových úpravách na registri pôvodného stavu
pozemkov v k. ú. Veľká. Za riešiteľa: Ing. Jančo - zástupca-OÚ-OPL - Ing. Galová.
Pán Ing. Jančo sa taktiež nezúčasnil. Ale telefonicky informoval predstavenstvo o stave prác
nasledovne:
Správny orgán doručil poštou výpisy z Registra pôvodného stavu všetkým známym
vlastníkom.
Značné množstvo zásielok sa vrátilo, nakoľko adresy vedené v údajoch katastra nehnuteľností
sú neaktuálne.
Vrátené zásielky je potrebné písomne prešetrovať v registri obyvateľov a doposielať zásielky
na aktuálne adresy získané z registra obyvateľov.
Až po doručení všetkých zásielok s výpismi z registra pôvodného stavu a následne uplynutí
lehoty na odvolanie po doručení zásielky, bude možné schváliť register pôvodného stavu
a pokračovať v konaní pozemkových úprav.
Bod 3. Informácia o uskutočnení rokovania so zástupcami vlastníkov obce Gerlachov za
účelom usporiadanie lesných pozemkov v časti Velický les. Predkladá: Ing. Zuštiak

Pán Ing. Zuštiak informoval že Občianske Združenie Veľká (ďalej len OZ Veľká) bolo
oslovené zástupcami vlastníkov obce Gerlachov za účelom usporiadanie lesných pozemkov v
časti Velický les. Pán Ing. Zuštiak zvolá OZ Veľká kde predložený návrh zástupcami
vlastníkov obce Gerlachov prerokuje a s výstupom s OZ Veľká informuje predstavenstvo
pozemkových úprav.
Bod 4. Prerokovanie žiadosti obce Gerlachov o určeni zástupcov pri rokovaniach
pozemkových úprav v k. ú. Veľká voči vlastníkom z obce Gerlachov. Predkladá:
Predseda predstavenstva Ing. Jozef Švagerko
Požiadavka sa bude prejednávať na najbližšiom zasadnutí predstavenstva pozemkových
úprav Veľká.
5. Rôzne.
Požiadavka Jána Vaľka týkajúca sa možnosti zúčasniť sa na nasledovných rokovaniach
predstavenstiev v pozícii pozorovateľa sa bude prejednávať na najbližšiom zasadnutí
predstavenstva pozemkových úprav Veľká.

Zapísal:

Ing. arch. Ľubomír Božoň

Overil predseda: Ing. Jozef Švagerko

