
OKRESNÝ ÚRAD SENICA 
pozemkový a lesný odbor 

Hollého 750, 905 01 Senica 

a 
MESTO SENICA 

Štefánikova 1408/56 
90501 Senica 

                                                                                              
OU SE PLO/2019/3860/Mar-pozv ZUPU                                    V Senici, 15.10.2019 

 
 
 

Verejná vyhláška č.11/2019 
 
 
 

P O Z V Á N K A 
 
 

Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „OÚ SE PLO“),  ako 

príslušný správny orgán v zmysle § 5 ods. 4 zákona 330/91 Zb. o pozemkových úpravách, 

usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde 

a pozemkových spoločenstvách v platnom znení (ďalej len „zákon“) a Mesto Senica, 

v zmysle § 24 ods. 1 zákona  

 
 

ZVOLÁVA 
ustanovujúce zhromaždenie účastníkov 

jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Kunov-Koncové diely, 
ktoré sa uskutoční 

31.10.2019 o 14,30  h 
Na Okresnom úrade Senica, pozemkovom a lesnom odbore, Hollého 750, č.d.23. 

 
 

Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov jednoduchých pozemkových úprav je 

zvolané v nadväznosti  na Rozhodnutie o povolení jednoduchých pozemkových úprav 

v k.ú.Kunov- Koncové diely, ktoré vydal OÚ SE PLO pod č.j.: OU-SE-

PLO/2019/003860/Pov_JPÚ_K/KD z 25.6.2019 a bude sa riadiť nasledovným programom: 

 
 
 
 
 
 
 
 



P r o g r a m: 
 

1. Prezentácia prítomných účastníkov jednoduchých pozemkových úprav 
2. Úvod do problematiky pozemkových úprav 
3. Oboznámenie prítomných účastníkov o stave rozpracovanosti Projektu jednoduchých 

pozemkových úprav v k.ú. Kunov- Koncové diely spracovateľom projektu – firmou 
Geospol s.r.o, Štefánikova 1435/74, Senica 

4. Návrh  rokovacieho  a volebného poriadku, schválenie rokovacieho  a volebného 
poriadku   

5. Voľba návrhovej a volebnej komisie 
6. Návrh stanov Združenia účastníkov jednoduchých pozemkových úprav 

v  katastrálnom území Kunov- Koncové diely  a ich  schválenie 
7. Voľba  predstavenstva združenia účastníkov 
8. Diskusia 
9. Návrh uznesenia 
10. Záver 

 
 
 
Účasť každého pozvaného je nutná vzhľadom na dôležitosť schvaľovaných 

dokumentov. V prípade, že sa zhromaždenia nebudete môcť zúčastniť, môžete písomne 

poveriť svojho zástupcu. Zástupca na zhromaždení predloží písomné splnomocnenie na 

zastupovanie vo všetkých úkonoch prebiehajúcich na ustanovujúcom zhromaždení, ktoré 

musí byť úradne osvedčené.    

 

Návrh  stanov  združenia  účastníkov  jednoduchých pozemkových  úprav 

v katastrálnom území Kunov- Koncové diely, návrh rokovacieho poriadku na  ustanovujúce  

zhromaždenie účastníkov jednoduchých pozemkových  úprav   v k. ú. Kunov-Koncové diely 

a zoznam navrhovaných členov predstavenstva, ako výkonného orgánu stanov  Združenia 

účastníkov pozemkových úprav v katastrálnom území Kunov-Koncové diely, bude  

k nahliadnutiu na internetových  stránkach OÚ SE PLO  www.minv.sk.  

 

 
 
 
 
 
              Ing. Pavol Hrnčiar                                               Ing. Mgr. Martin Dža čovský 
                 vedúci odboru                                                                   primátor 

  Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor                            Mesto Senica           


