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Bod programu: 
Návrh na schválenie predloženia ŽoNFP na SO za účelom realizácie 
projektu „Vysporiadanie majetkovo – právnych vzťahov v časti  
Jareček v obci Markušovce“ v rámci výzvy: „OPLZ-PO5-2020-4“ 
 
Materiál predkladá:  
Marek Virág 
Starosta obce Markušovce 
 
Materiál vypracoval: 
Ing. Klára Rimbalová 
Samostatný odborný referent  
 
Návrh na závery k prerokovanému bodu: 
Návrh na uznesenie: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 
schvaľuje: 
- predloženia ŽoNFP na SO za účelom realizácie projektu „Vysporiadanie majetkovo – 
právnych vzťahov v časti Jareček v obci Markušovce“ realizovaného v rámci výzvy: „OPLZ-
PO5-2020-4“, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce 
a platným územným plánom obce. 
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci: 
o Zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu t.j. min. 5% z celkových 

oprávnených výdavkov (rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého 

NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci); 

o Zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu 

realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa (môže sa určiť do 

maximálnej výšky ...  odporúčam 15 000,- Eur) 

Dôvodová správa: 
Charakteristika projektu: 

Predmetom projektu bude vysporiadanie majetkovo – právnych vzťahov v časti Jareček 

v Markušovciach. 

 



Projekt bude zahŕňať: 
- Operát obvodu JPÚ 

- Aktualizáciu BPEJ, mapu, hodnoty a register pôvodného stavu 

- Miestny územný systém ekologickej stability na účely JPU, všeobecné zásady funkčného 

usporiadania územia 

- Prerokovanie požiadaviek na umiestnenie nových pozemkov a vypracovanie zásad umiestnenia 

nových pozemkov 

- Plán spoločných a verejných zariadení a opatrení 

- Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu 

- Postup prechodov na hospodárenie v novom usporiadaní (ak relevantné), vytýčenie hraníc 

nových pozemkov 

- Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu 

Spôsob vysporiadania: 

- Zámena pozemkov obyvateľov, na ktorých sú postavené obydlia MRK za iné obdobné typy 

pozemkov. V prvom rade sa využívajú pozemky obce, ak ich obec vlastní, pokiaľ nie, zamenia sa 

za pozemky štátneho pozemkového fondu a pozemky na zámenu poskytuje štát 

Celková oprávnené výdavky projektu: 

- Zisťovanie a prieskum trhu prebieha, predbežné celkové oprávnené výdavky projektu sú do 

výšky max. 250 000,- Eur, v predbežnom prieskume vyšla suma 228 524,- Eur 

Povinné spolufinancovanie je do výšky max. 12 500,- Eur, neoprávnené výdavky sa nepredpokladajú, 

riziková finančná analýza sa na konci realizácie projektu nevytvára, čím sa nepredpokladá žiadna 

povinnosť vrátenia časti NFP ku koncu realizácie aktivít.  

 

 
V Markušovciach dňa  20. 11. 2020 
 
 
 


