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Historické – súčasné  skutočnosti užívania pôvodného územia lesov 

 v obci Čirč. 

 

- V období vlády Márie Terézie v rokoch 1850 na území bývalého Uhorska prevzali aj 

obyvatelia obce Čirč okrem iných i lesné pozemky a vzniklo Urbárne spoločenstvo 

s podielovým vlastníctvom lesov. 

- Postupným vývojom v užívaní vznikli viaceré urbárne spoločnosti, ktoré vlastnili 

konkrétne časti lesov a evidovali ich v samostatných zápisniciach (pozemno -knižných 

vložkách) na konkrétnych parcelách. 

- V 30-tých rokoch 20-tého storočia došlo v katastri obce Čirč k hromadnej kúpe lesov 

a ostatných pozemkov, tak obyvateľmi obce Čirč , ako aj obyvateľmi obce a farnosti obce 

Ľubotín, čoho dôkazom sú  Kupno-predajné zmluvy /KPZ/ medzi spomínanými 

obyvateľmi a židovským obyvateľom Leichtagom Emannuelom. 

- Vytvorili sa užívateľské skupiny tak pôvodných urbárnych časti lesov , ako aj novo 

vzniknutých spoločenských podielových lesov a lesov vo vlastníctve cirkvi. 

- v katastri obce Čirč pred znárodnením majetkov súkromných vlastníkov existovali tieto 

známe skupiny vlastníkov lesov : 

-Gernat-Kučerka v Čirči 131,93 ha, Havrila a spol v Čirči 185,49 ha, Šima a spol. v Čirči 

100,84 ha, Bývalý urbár v Čirči 76,28 ha, Bývalý urbár v Orlove 121,40 ha, Leškovský 

a spol. v Ľubotíne 106,25 ha, Guľaš a spol. v Ľubotíne 28,77 ha, Luteran a spol. 

v Ľubotíne 24,46 ha, Pavlik a spol. v Ľubotíne 12,15 ha, Knapik a spol. v Ľubotíne 

135,76 ha, cirkevné 21,58 ha, súkromné 139,18 ha,  

Spolu k.ú. Čirč evidoval 1 119,30 ha .   

- V 50-tých rokoch po 2. svetovej vojne došlo zo strany Československého štátu 

k znárodneniu majetkov súkromných vlastníkov a štát prevzal všetky užívacie práva. 

- Vlastníctvo k týmto nehnuteľnostiam sa menilo prevažne iba dedičským konaním po úmrtí 

pôvodných vlastníkov podielov a dochádzalo k nekontrolovateľnému drobeniu pôvodných 

podielov.   

- V 60-tých rokoch štát v rámci programu využitia neproduktívnych plôch bez súhlasu 

vlastníkov postupne zalesnil časti pôdy prevažne kategórie TTP a orná pôda ( bývalé 

horské lúky ) v súkromnom vlastníctve nachádzajúce sa v extraviláne obcí prevažne medzi 

lesnými pozemkami a tak zmenil ich kategóriu na lesy hospodárske.   

- V 80-tých rokoch v k.ú. Čirč a v okolitých obciach štát zmenil úpravou pôvodné 

katastrálne hranice, na hranice prírodné, ktoré určoval daný prírodný terén. 

Tým sa pôvodní vlastníci v určitých častiach dostali do katastrálnych území  

susedných obcí. 

- V 90-tých rokoch po príchode demokracie štát umožnil prinavrátenie pôdy pôvodným 

vlastníkom, alebo ich právoplatným dedičom. 

- V roku 1992 došlo k prevzatiu časti pôvodne urbárskych, ako aj spoločenských lesov 

nástupnickými organizáciami, ktoré začali samostatne  užívať lesy vydané štátom na 

základe vydokladovania vlastníctva pôvodných lesných pozemkov. 



2 
 

- Prípravný výbor zabezpečil vtedy dostupné materiály o pôvodnom vlastníctve v podobe 4-

roch zápisníc, no s veľmi nepresnou evidenciou nástupcov pôvodných podielnikov.  

Nezachovali sa skoro žiadne preberacie protokoly z 50-tých rokov.  

- Spoločenstva sa registrovali podľa zákona o Pozemkových spoločenstvách č.181/1995 a to 

ako PS s právnou alebo bez právnej subjektivity . 

        Urbáriat v obci Čirč sa zaregistroval ako Združenie bývalých urbárialistov obce Čirč 

s právnou subjektivitou.  Bolo mu pridelené IČO a DIČ. 

Po určitom čase bolo potrebné urbáriat preregistrovať na Pozemkové spoločenstvo podľa 

zákona č. 181/1995 Z.z., no  vtedajší funkcionári urbáriatu zmenili názov na Spoločenstvo 

urbárialistov obce Čirč, no už bez právnej subjektivity.    

- V prvých rokoch samostatného hospodárenia spoločenstvo spravovalo svoje lesné 

pozemky formou nájomnej zmluvy s organizáciou Štátnych lesov SR . 

         Odbornú správu  realizovali jednotlivé Lesné Správy v rámci svojej pôsobnosti, ktoré 

vykonávali aj všetky práce vyplývajúce z Lesného hospodárskeho plánu /LHP/ 

vypracovaného štátnou organizáciou Lesoprojekt Zvolen na aktuálny stav lesov podľa 

jednotlivých porastov. 

         Všetky realizované výkony boli samostatne evidované podľa jednotlivých 

spoločností a podľa výsledku hospodárenia sa subjektom uhradila dohodnutá suma za 

celkový nájom v danom roku.  

- Približne po 5-tich rokoch sa  nájom zrušil a Spoločenstvo prešlo na samostatné 

hospodárenie. 

-  Odbornú správu , ako aj celú lesnícku činnosť vykonávala zmluvne bardejovská firma 

LESPOL,  ako Odborný lesný hospodár (OLH ). 

- Samostatné hospodárenie prinieslo pre Spoločenstvo pomerne veľké finančné problémy. 

       Aktuálny stav lesných porastov, nízka veková štruktúra a hlavne ťažbové možnosti po 

50-ročnej správe štátom neumožňovali ekonomický vykryť náklady spojené s riadnym 

hospodárením v lese.  

     Za pomoci Štátneho fondu zveľaďovania lesa SR koncom 90-tých rokov     

a čiastočne aj vlastným podielom z hospodárenia, takzvané „neziskové hospodárenie“   

        Spoločenstvo postupne dokázalo pomerne dobre  zabezpečovať zákonom stanovené  

úlohy, hlavne v obnove lesa a následnej výchove mladých lesných porastov. 

- Od roku 1995 štát prijatím zákona č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na  

 usporiadanie vlastníctva k pozemkom  umožnil občanom SR usporiadať si právny  vzťah 

k vlastníctvu všetkých pozemkov v rámci samostatných katastrálnych území  každej obce 

s výsledkom schváleného registra obnovenej evidencie pozemkov /ROEPu/  

         Predmetom konania boli pozemky vymedzené plošne vlastníckymi vzťahmi  

alebo držbou,  ktoré neboli evidované alebo boli evidované neúplne podľa osobitných  

 predpisov v súbore geodetických informácií a v súbore popisných informácií.                  

-  V obci bola vytvorená 7 členná komisia zložená zo zástupcov príslušného        

        katastrálneho úradu, obvodného úradu, ktorý spravuje pozemky vo vlastníctve štátu,  

Slovenského pozemkového fondu, ako správcu nezistených vlastníkov, správcu lesného  

 majetku vo vlastníctve štátu, zástupcu príslušnej obce, na návrh obce ďalších zástupcov  

        vlastníkov pozemkov a nájomcov, prípadne užívateľov pozemkov.  

        Predsedom komisie bol člen vyslaný obcou.  



3 
 

     Úlohou komisie bolo zabezpečiť a zhromaždiť podklady potrebné na zostavenie  

        registra a na rozhodnutie správneho orgánu. 

        Komisia zanikla po uplynutí troch rokov od zápisu údajov registra do katastra  nehnuteľností. 

- Katastrálne územie obce Čirč bolo jedno z prvých, ktoré začalo tieto pozemkové úpravy.                   

      Začali sa vykonávať pod názvom spracovanie zjednodušeného registra pôvodného   stavu  

/ZRPS/ Prešovskou štátnou firmou Agrokons, ktorá zabezpečovala prvotné  doklady  

       k nehnuteľnostiam, tak v intraviláne, ako aj v extraviláne obce. 

       Vzhľadom na komplikované združené parcely v dovtedy vedenej evidencií , vykonali  

       kompletné prečíslovanie pôvodných parciel, ako aj samotných Listov vlastníctva /LV/ .                

            Mapový katastrálny operát bol prevzatý podľa najstarších známych dokumentov. 

       Spracovatelia úprav boli neznámi tunajších pomerov a právnych vzťahov konkrétnych      

       vlastníkov k nehnuteľnostiam hlavne v extraviláne, a ani  si nedali veľa námahy, aby  

       detailne preverili nástupcov pôvodných vlastníkov, alebo priebeh  zmien evidované          

       v katastri nehnuteľnosti, vďaka čomu došlo k hromadnej zámene vlastníkov  na      

       novovzniknutých parcelách. 

           Ďalším problémom bol nesúlad v písomnom a mapovom operáte. 

       Na pôvodných majetkových podstatách konkrétnych zápisníc sa nachádzali také parcely, ktoré sa   

       v dostupných mapách evidovaných v katastri nehnuteľnosti ani nenachádzali, no evidenčne sa v  

       nich vykonávali pohyby dedičských konaní a iné zmeny. 

           Graficky neboli zaevidované ani niektoré kúpno-predajné zmluvy riadne zaprotokolované   

       úradmi spravujúcimi vtedajšiu  pozemkovú evidenciu. 

- Aj napriek všetkým týmto nezrovnalostiam bol vykonaný zápis do KN obce Čirč  

v roku 1999 pod číslom: Z 2263/98-ZRPS a na parcelách upravených katastrálnych hraníc do 

obce Šarišské Jastrabie zápisom pod číslom: Z – 500/99. 

- Vzhľadom na neukončené dielo v pozemkových úpravách obce Čirč,  nástupnickou organizáciou 

ROEPu bola firma GEOTA v Starej Ľubovni, ktorá v spolupráci s vytvorenou komisiou v obci 

a správnym organom ROEPu  Obvodným pozemkovým úradom v Starej Ľubovni  ukončili práce 

na zostavovaní registra a jeho schválením bez akejkoľvek identifikácie pôvodných 

a novovytvorených parciel  vykonali vklad do KN v roku 2008. 

- Ešte pred zápisom do KN dňa 2.3.2005 na podnet vlastníkov obce Čirč po katastrom doručených  

zoznamoch parciel pre vlastníkov  a následnej identifikácií parciel v mapovej časti , sa zistilo, že 

v lokalite Obrančak-Budzova na novej parcele č. 1771/1 pôvodná 840/3/4 sa nachádzajú iní 

nepôvodní podielnici a to konkrétne obyvatelia obce Ľubotín  a v lokalite Liščie diery ,Vlčí 

potok  a Hornotov na nových parcelách č. 1773 a 1774/1 pôvodne 840/1/2 a lokalita Odervaš-

Manková na parcelach č.1751 a 2081 patriace pôvodne obyvateľom obce Ľubotín sa nachádzajú 

podielnici obce Čirč.  

     Jednalo sa o výmeru asi 70 ha, kde došlo k zámene vlastníkov na novovytvorených parcelách. 

Týkalo sa to vyše 300 podielnikov na obidvoch stranách . 

      Zvolaná komisia zástupcov užívateľov týchto lesných parciel  posúdila predložené 

dokumenty pôvodných vlastníckych práv k daným nehnuteľnostiam t.j. konkrétne  majetková 

podstata zo zápisnice č. 709  a doložené užívacie podklady t.j. Dohoda o vydaní majetku do 

spoločenského užívania č.110/1992-292 zo dňa 26.10.1992 od Zamagurské lesy št. podnik – 

Podolínec  zo strany Urbárnej spoločnosti Čirč . 

     Zo strany Pozemkového spoločenstva ZBU obce Ľubotín  Dohoda o vydaní majetku    
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 zo dňa 18.5.1992. 

 Účastníci tohto jednania sa jednohlasne zhodli na tom, že spracovateľom ROEPu došlo  

 k vzájomnej zámene vlastníkov na predmetných parcelách a v plnom rozsahu platia obidve           

 Dohody o vydaní majetku Zamagurskými lesmi-št. podnik Podolínec z roku 1992.  

- Na základe tohto záveru splnomocnených zástupcov spomínaných spoločností, ktorí zastupovali 

práva konkrétnych vlastníkov bola spísaná zápisnica a predložená komisií ROEPu, ktorá mala 

zabezpečiť opravu podľa pôvodného vlastníctva. 

- Samotný zápis schváleného registra do KN sa uskutočňoval takmer 2 roky a ukončený bol v roku 

2008. 

- Výsledky zapísaného registra obce z KN v Starej Ľubovni  SU Čirč prevzalo tak, že zakúpilo 

vlastný notebook/PC/ s vtedy dostupným agrárnym softwarom SKEAGIS, ktorým dokázalo 

vytvoriť aktuálny zoznam vlastníkov na užívanej ploche lesných porastov.  

- Zabezpečením  potrebných mapových podkladov sa vytvorili vrstvy, tak lesníckych máp , ako aj 

ortofoto s prekrytím na C a E vrstvy katastra. 

- Identifikáciou užívaných porastov s katastrálnymi údajmi o vlastníctve  na E parcelách 

extravilánu  sa zistilo, že aj po zápisom registra realizovanými opravami  došlo k stavu, ktorý vo 

viacerých prípadoch nezodpovedal pôvodnému vlastníctvu lesných pozemkov.  

- Po presnej identifikácií konkrétnych novoprečíslovaných parciel s parcelami pôvodnými 

a hlavne ich vlastníkmi na LV sa zistilo, že ešte asi 80 ha lesa nie je v pôvodnom vlastníctve 

podielnikov, tak ako ich štát v roku 1992 odovzdal do užívania novovytvoreným urbarným 

spoločnostiam v pôvodnom  katastri obce Čirč a to v neprospech SUobce Čirč. 

- Jednoznačne došlo k porušeniu Ústavou SR zaručované právo na bezpečnosť vlastníckych práv 

občanov SR z dôvodu štátom nariadených pozemkových úprav. 

- 27.2.2009 po zdokumentovaní zisteného stavu výbor SU Čirč zabezpečil stretnutie všetkých 

zainteresovaných strán s návrhmi riešenia daného stavu na pôde Katastrálneho úradu v Starej 

Ľubovni.  

     Zišli sa zástupcovia SU Čirč, PS Ľubotín, PS Orlov, OPU- správneho organu ROEP, 

spracovateľa ROEP Geoty a riaditeľa KU v Starej Ľubovni . 

     Zúčastnení  po prešetrení vzneseného problému vzhľadom na nedostatok preukázateľných 

dokumentov k predmetným nehnuteľnostiam, tak zo strany urbarialistov, ako aj archívu KN, kde 

sa nenachádzala ani len pôvodná katastrálna mapa a v dostupnej pozemno- knižnej vložke bol 

zápis poškodený a nečitateľný , dospeli k záveru, že aj po predošlých chybách v identifikácií 

parciel spracovateľom pozemkových úprav, zo strany poškodených, t.j. SU obce Čirč je potrebné 

zabezpečiť na preukázanie pôvodného vlastníctva dôkazové materiály právneho charakteru, a to 

ak je to možné tak  z obdobia s pred r.1960. 

-  výbor SU ustanovil komisiu  na vysporiadanie (opravu) a prinavrátenie pôvodného vlastníctva 

podielnikov, obyvateľov obce Čirč spôsobenú pozemkovými úpravami v katastri nehnuteľností 

- po viacmesačnom pátraní v príslušných archívoch (okresných, štátnych , katastrálnych...), ako aj 

medzi vlastníkmi, bolo zabezpečené viacero dôveryhodných dokumentov týkajúcich sa 

pôvodného vlastníctva  predmetných nehnuteľností. 

- v Štátnom archíve Prešov sa našli dokumenty z okresného súdu v Sabinove a to konkrétne č.d. 

1991/1928 občanov obce Čirč, č.d. 1992/1928 a č.d. 2310/1930 občanov obce Ľubotín ako 

kúpnopredajné zmluvy s prílohami merníckych nákresov . 
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- od vlastníkov v Čirči boli zabezpečené konkrétne LV , ktoré dokazovali vlastníctvo predmetných 

území ešte v období pred začatím pozemkových úprav z 90-tých rokov 

- bola podaná žiadosť o preverenie (právoplatnosť) zabezpečených materiálov a následne opravu 

zisteného stavu . 

- 25.8.2010 Obv. poz. úrad v Starej Ľubovni –Správny organ  na základe predložených 

dokumentov po porovnaní so skutočným stavom registra obnovenej evidencie pozemkov vydal 

rozhodnutie na opravu chyby v ROEP katastra obce Čirč č.07/2009/00385/MV so zdôvodnením, 

že  k nezrovnalosti došlo už pri spracovaní ZRPS v roku 1999. 

- v snahe dať veci na správnu mieru SU obce Čirč dalo na vlastné náklady vyhotoviť GO plán č. 

2/2010 z 27.1.2010 podľa merných nákresov KPZ  2310 z roku 1930. 

- katastrálny úrad v Starej Ľubovni vykonal zápis opravy v ROEP , kde cca 50 hektárov lesnej 

pôdy bolo prinavrátených pôvodným vlastníkom, t.j. obyvateľom obce Čirč. 

- po zhodnotení zapísanej opravy  stav skutočne užívanej a vlastnenej výmery stále nezodpovedal 

pôvodným podielom.  

- ďalším šetrením sa zistilo, že zmenou pôvodných  katastrálnych hraníc na prirodzené hranice 

v teréne v časti Obrančak  zo strany štátu došlo k oddeleniu asi 19 hektárov lesných pozemkov z 

obce Čirč do katastra obce Šarišské Jastrabie. 

       Nesprávnym zápisom susedných podielnikov obce Ľubotín na pôvodne Čirskú parcelu 

840/3/4 do katastra pracovníkmi ZRPS v roku 1999 a následným oddelením časti tejto parcely  

do k.ú. Šar. Jastrabia vznikol problém, ktorý bolo treba dať na správnu mieru.   

       V k.ú.Čirč tento avizovaný omyl bol opravený ešte pred zápisom ROEP u v roku 1995, no 

stav v oddelenej časti vlastníctva v Šarišskom Jastrabí nikto nepreveril. 

- 29.10.2010 bola Pozemkovému úradu, ako správnemu organu ROEPu podaná už druhá žiadosť 

o nápravu zisteného omylu s doložením KPZ z roku 1928 , ako aj LV z 90-tých rokov, t.j. spred 

ROEP ako dôveryhodné dôkazové materiály o vlastníctve predmetného územia. 

- OPU v Starej Ľubovni na  prešetrene danej skutočnosti zvolal komisiu ROEP v Šar. Jastrabí a 

vydal rozhodnutie č. 2010/00294-KI, kde konštatuje, že dôkazové materiály sú hodnoverné, no 

po prešetrení vlastníctva na aktuálnych LV zastavuje konanie s odvolaním na skutočnosť, že ku 

dňu podania žiadosti (25.9.2009) došlo po zápise ROEP k prechode vlastníctva na inú osobu, 

a keďže žiadosť o opravu údajov ROEP sa týka celkovej zmeny vlastníctva k pozemkom 

zapísaným na oboch predmetných LV za vlastníkov zapísaných na terajšom liste vlastníctva 

správny organ konanie o zmene údajov registra nezačne. 

-  OPU v St.Ľubovni toto rozhodnutie zdôvodnil, tým že tak stanovuje  § 7 odst. 6 a 7 zákona 

č.180/1995 Z.z.  tým nie je dotknuté právo na začatie konania podľa osobitného predpisu „(§80 

písm.c) Občianskeho súdneho poriadku.“ 

- Ďalej bolo uvedené, že chybné zápisy vlastníckeho práva k lesným pozemkom v k.ú Čirč        

 a k.ú Šar. Jastrabie sa zistilo neskoro, sporné parcely neboli predmetom konania ROEP   

 a teda počas spracovávania ROEP, ale ich identifikácia bola riešená v rámci spracovania  

 ZRPS zjednodušeného registra pôvodného stavu zapísaného do KN v roku 1999. 

 Do ROEP boli údaje k týmto parcelám prevzaté z katastra nehnuteľnosti z dôvodu ucelenosti 

diela. 

- V dobe vykonávania ZRPS, ako aj ROEP boli v súlade so zákonom spracovateľskými firmami 

Agrocons Prešov a GEOTA S.Ľ. zasielané známym vlastníkom pozemkov do  vlastných rúk 

výpisy s poučením o možnosti podávať námietky, resp. návrhy na zmeny. Taktiež OÚ v obciach 



6 
 

na verejne prístupných miestach vyvesené výpisy z registra pôvodného stavu za účelom 

oboznámiť verejnosť, vlastníkov pozemkov ,ako aj neznámych vlastníkov pozemkov, taktiež 

s poučením o možnosti podávať námietky, návrhy na zmeny. Kto podal námietky, tie boli 

riešene a komisiou rozhodnuté, no k týmto okolnostiam sa v určenej lehote z dôvodu neznalosti 

pomerov a prístupnosti k informáciám nikto z nás nevyjadril. 

- 7.1.2012 výbor SU obce Čirč na podnet uznesenia z Valného zhromaždenia podal trestné 

oznámenie z dôvodu podozrenia spáchania prečinov zatajenia veci, podvodu a poškodzovania 

cudzích práv podľa § Trestného zákona. 

- 17.2.2011 OR PZ v St. Ľubovni vydalo Uznesenie ČSV: ORP – 28/KP-SL-2012 so záverom, že 

po prešetrení uvedených skutočnosti nebolo preukázané, aby sa niekto v predmetnej veci 

dopustil vyššie uvedených trestných činov t.j. naplnil svojim konaním obligatórne znaky vyššie 

uvedených skutkových podstát, ktoré na ich naplnenie zákon vyžaduje a to je subjektívnu 

stránku ako aj objektívnu stránku. 

- Predmetná časť lesov je naďalej v užívaní Spoločenstva urbarialistov obce Čirč, no vlastníctvo je 

na obyvateľoch obce Ľubotín. 

- Po dôkladnom zvážení danej situácie, ako aj po radách  právnikov na danú oblasť vzhľadom na 

zložitosť dokazovania  a dlhodobého riešenia súdnych  procesov a hlavne nemalých finančných 

nákladov a straty času, valné zhromaždenie odložilo riešenie tohto nami nezavineného stavu na 

neurčito. 

 

 

 

Záverom: 

 

          Proces prinavracania a usporiadania vlastníctva pôvodných lesných spoločenstiev 

nástupnickej organizácií bol v našej obcil, ako je vidno z týchto zápisov veľmi zložitý a náročný.    

 

         Všetci, čo sa podieľali na tejto veľmi prácnej mimopracovnej činnosti okrem ďalších iných 

povinnosti s riadením organizácie k spokojnosti podielnikov, vyvinuli pre navrátenie pôvodných 

vlastníckych práv veľmi veľa úsilia a času, aby to naše dedičstvo bolo zachované a slúžilo i 

naďalej pre ďalšie generácie v budúcnosti. 

 

         Les je naša dedovizeň, ktorú nám zanechali naši predkovia doslova vydretú na poliach 

a baniach vo svete  o ktorú my ich nástupcovia sme povinný starať sa tak, aby všetky až dnes si 

uvedomujúce funkcie, ktoré plní  už po stáročia produkoval aj naďalej a čo najlepšie. 

 

 

 

 

 

L E S U     Z D Á R ! 

 

 

 


