
Z á p i s  
z vyhodnotenia prieskumu záujmu  

o vykonanie pozemkových úprav v katastrálnom území Malý Kýr 
 
  

Na základe žiadosti zo dňa 28.01.2015, ktorú predložila Obec Veľký Kýr, zastúpená  
starostkou, o zaradenie obce a jej príslušných katastrálnych území Veľký Kýr a Malý Kýr do 
procesu vykonania pozemkových úprav v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. § 2 ods. 1 písm. a) 
z dôvodu značnej rozdrobenosti vlastníckych a užívacích pomerov, bol pre tieto katastrálne 
územia vykonaný prieskum záujmu vlastníkov o pozemkové úpravy. 

Okresný úrad v Nových Zámkoch – pozemkový a lesný odbor (ďalej „OU-NZ-PLO“) po 
vykonaní prípravy, na základe analýzy údajov katastra nehnuteľností, pre katastrálne územie 
Malý Kýr a Veľký Kýr, dohodol so starostkou obce termín  stretnutia  s vlastníkmi a možnými 
účastníkmi pozemkových úprav na deň 24. apríla 2015 v Kultúrnom dome vo Veľkom Kýre 
formou verejného zhromaždenia za účelom informovania o pozemkových úpravách a zistenia 
záujmu o pozemkové úpravy. 

Stretnutie bolo zvolané pozvánkou, ktorá bola priamo zaslaná vlastníkom s väčšou 
výmerou vlastníctva žijúcim v obci ako aj mimo obce. Ostatní vlastníci a možní účastníci 
konania pozemkových úprav sa mohli zúčastniť stretnutia na základe pozvánky, ktorá bola 
zverejnená na úradnej tabuli obce ako aj internetovej stránke obce a na základe ďalších  
informácíí obecného úradu. 

OU-NZ-PLO vysvetlil obsah a ciele procesu pozemkových úprav, ktoré možno vykonávať 
podľa zákona č. 330/1991 Zb.o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, 
pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších 
predpisov. Taktiež zhodnotil rozdrobenosť a stav pozemkového vlastníctva v oboch 
katastrálnych územiach obce. Vysvetlil, aké konkrétne problémy možno pozemkovými úpravami 
riešiť územiach Malého a Veľkého Kýru, pričom sa predpokladalo ich vykonanie v územiach 
extravilánu.  

Po prezentácii pozemkových úprav, vo voľnej diskusii, boli zodpovedané otázky, prípadné 
nejasnosti objasnené, resp. doplnené informácie.  

 
V katastrálnom území Malý Kýr extravilán predstavuje výmeru 1273715 m2(t.j. 127,3715 

ha).Na základe analýzy údajov katastra nehnuteľností, po vykonanom zlúčení vlastníkovpočet 
všetkých vlastníkov je 305. 

 
Prieskum záujmu sa uskutočnil formou prehlásenia na lístku, na ktorom sa vlastník 

vyjadril, či má alebo nemá záujem o pozemkové úpravy. Prehlásenie bolo súčasťou pozvánky, 
vlastník ho mohol obdržať na stretnutí dňa 24.4.2015 alebo bolo dostupné na obecnom úrade 
 a internetovej stránke obce Veľký Kýr.  

Vyplnené prehlásenia bolo potrebné doručiť na Obecný úrad vo Veľkom Kýre alebo na 
OU-NZ-PLO v predĺženom termíne do 15.07.2015.  

 
OU-NZ-PLO požiadal tiež Slovenský pozemkový fond, Regionálny odbor Nové Zámky 

(SPF) o vyjadrenie či má záujem o pozemkové úpravy ako správca majetku štátu a nezistených 
vlastníkov. 

 
Po stanovenom termíne odovzdania prehlásení OU-NZ-PLO vykonal ich sumarizáciu 

pomocou softvéru Analýza údajov pre PPÚ s nasledovným výsledkom:  
 
 



Z celkového počtu odovzdaných prehlásení – 23: 
- má záujem o pozemkové úpravy 13 vlastníkov, ktorí zastupujú výmeru  
25,8267 ha extravilánu, 
-  nemá záujem 9 vlastníkov (zastupujúcich výmeru 14,6621 ha extravilánu).  
- 1 prehlásenie nebolo možné zaradiť 
 
O vykonanie pozemkových úprav neprejavil záujem ani Slovenský pozemkový fond ani 

miestne Poľnohospodárske družstvo vo Veľkom Kýre. 
 
 

Konštatujeme, že nebol preukázaný dostatočný záujem o pozemkové úpravy 
v katastrálnom území Malý Kýr. Za ich realizáciu sa vyslovili vlastníci zastupujúci len 
20,28 % výmery extravilánu. 

 
 
. 
 

V Nových Zámkoch dňa: 30.07.2015 
 
Vyhodnotila: Ing. Zuzana Kováčová 
 


