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Č. j.: OU-SE-PLO/2019/000274-platnosť ZUNP                  V Senici, dňa 08. 08. 2019 
 

 

 

 

VEREJNÁ  VYHLÁŠKA   č. 08/2019 
 

 

 

O z n á m e n i e 

o platnosti Zásad pre umiestnenie nových pozemkov  
pre Projekt jednoduchých pozemkových úprav  

v časti k. ú. Kunov 
 

Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán podľa § 5 ods. 4 
zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, 
pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších 

predpisov (ďalej len zákon), 
 

o z n a m u j e  účastníkom konania , že 

 

Zásady pre umiestnenie nových pozemkov (ďalej len „ZUNP“)  
pre Projekt jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Kunov, 

vyhlásil  v zmysle § 11 ods. 23 zákona za 

P L A T N É. 
 

Návrh ZUNP bol zverejnený verejnou vyhláškou č. 06/2019 vydanou Okresným úradom Senica, 
pozemkovým a lesným odborom, pod č. j. OU-SE-PLO/2019/000274-ZUNP zo dňa 10. 06. 
2019. Na úradnej tabuli Okresného úradu Senica, pozemkového a lesného odboru bola verejná 
vyhláška spolu s návrhom ZUNP vyvesená v období od 13. 06. 2019, nasledujúcich 15 dní, a na 

úradnej tabuli Mesta Senica bola vyvesená od 21. 6. 2019 nasledujúcich 15 dní. Známym 
účastníkom konania bol návrh ZUNP doručený 14. 06. 2019. Návrh ZUNP bol zverejnený aj na 
stránke Ministerstva vnútra SR www.minv.sk/?jpuu-kunov i na stránke Mesta Senica 
www.senica.sk 

 

Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor, po zverejnení návrhu ZUNP a uplynutí 
stanovenej lehoty určenej na podanie námietok k návrhu ZUNP, vyhodnotil návratky 
a vypracoval protokol o schválení ZUNP v zmysle § 11 ods. 23 zákona. Protokol preukázal, že 
so Zásadami umiestnenia nových pozemkov súhlasili účastníci jednoduchých pozemkových 
úprav, ktorí vlastnia 81,48 % výmery pozemkov, na ktorých sú povolené jednoduché 
pozemkové úpravy.  

 
 

                                                                                                       Ing. Pavol  H r n č i a r 

                                                                                                               vedúci odboru 

Pozemkový a lesný odbor 

 

Hollého 750, 905 01 Senica 
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Doručuje sa bez príloh: 
 

platné ZUNP sú zverejnené na stránke Ministerstva vnútra SR www.minv.sk/?jpuu-kunov i na 

stránke Mesta Senica www.senica.sk 

 

1. Nezisteným vlastníkom a užívateľom pozemkov v obvode Projektu JPÚ prostredníctvom 
verejnej vyhlášky 

2. Mesto Senica, majetko-právne oddelenie + 2 x, z toho 1 x na vyvesenie na úradnú tabuľu 

3. PINKI.SK s. r. o., Čáčovská cesta 5027/56, Senica, PSČ 905 01 

4. Pavol Rehuš, Rovenská 667/1, Senica – Sotiná, PSČ 905 01 

5. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava 

6. Okresný úrad Senica, katastrálny odbor                 
7. Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor, úsek ochrany PP 

8. Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie 

9. Okresný úrad Senica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 
10. PD Senica  

11. Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor 3 x, z toho 2 x na vyvesenie na úradnú 
tabuľu 

 
 

 

 

 

 
 

Vyvesené:                                                                                 Zvesené:  
 

 

 

                                               Potvrdenie obce:                        
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