
OBVODNÝ POZEMKOVÝ ÚRAD  V SENICI 
Hollého 750, 905 01 Senica 

 
Č. j. 200/2005-nariadenie vykonania                                                          V Senici, 15. 8. 2007 
 
 
 
 
 
 
Vec: Nariadenie vykonania Projektu jednoduchých pozemkových úprav  
         v časti katastrálneho územia SEKULE. 
 
 
 

V Y H L Á Š K A  č. 7/2007 
 
 

 Obvodný pozemkový úrad v Senici (ďalej OPÚ) ako príslušný orgán podľa § 5 ods.5 
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 č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov“) 
 

podľa § 14 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 
 

n a r i a ď u j e 
 

vykonanie projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia 
Sekule, schváleného rozhodnutím Obvodného pozemkového úradu v Senici pod číslom 
200/2005 Sekule - P JPÚ zo dňa 2. 5. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť 8. 8. 2007, 
vypracovaného v zmysle § 2 ods. + písm. b) zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších 
predpisov z dôvodov, že došlo k podstatným zmenám vo vlastníckych a užívacích 
pomeroch v obvode pozemkových úprav. Zhotoviteľom je firma PENTAS s.r.o., 
Handlovská 45, Bratislava a Ing. Ľubomír Vr ľák, Červeník. 
 
D ô v o d y : 
 

 Rozhodnutím Obvodného pozemkového úradu v Senici č. j. 200/2005 Sekule – P 
JPÚ zo dňa 2. 5. 2007, potvrdeného rozhodnutím KPÚ v Trnave č. j. KPÚ-B2007/00280 zo 
dňa 20. 7. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňom 8. 8. 2007 bol schválený projekt 
jednoduchých pozemkových úprav v časti k. ú. Sekule, vypracovaný v zmysle § 2 ods. 1 
písm. b) zákona č. 330/1997 Zb. v znení neskorších predpisov z dôvodov, že došlo 
k podstatným zmenám vo vlastníckych a užívacích pomeroch v obvode pozemkových úprav. 
Zhotoviteľom je firma PENTAS s.r.o., Handlovská 45, Bratislava a Ing. Ľubomír Vrľák, 
Červeník. 

Vykonanie projektu spočíva vo vytýčení hraníc pozemkov v teréne vrátane trvalej 
stabilizácie nových hraníc a ich zameraní s následným vyhotovením geometrického plánu.  
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Pozemky, ktoré vlastníci ponechajú v nájme sa vytýčia tým spôsobom, že sa v teréne 

vytýčia iba význačné lomové body obvodu združených pozemkov a jednotlivé hranice 
pozemkov vzájomne združených pozemkov budú zakreslené v rozdeľovacom pláne ako 
nezreteľné hranice a súradnice ich lomových bodov budú uložené na pamäťovom médiu. 
Tieto budú v dokumentácii Katastrálneho úradu v Trnave, Správa katastra v Senici a na 
Obvodnom pozemkovom úrade v Senici. 

 
Po dohode so Združením účastníkov jednoduchých pozemkových úprav bol 

vypracovaný postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní, ktorý sa pripája 
k tomuto rozhodnutiu a spolu s ním sa zverejní.  

 
V zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov sa toto 

nariadenie doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní tak, že sa vyvesí na úradnej tabuli tunajšieho úradu po dobu 15 dní. Posledný deň tejto 
lehoty je dňom doručenia. Súčasne sa nariadenie zverejní na dočasnej úradnej tabuli 
tunajšieho úradu v obci Sekule a v okolitých obciach Kúty, Moravský Svätý Ján a Borský 
Svätý Jur.  

 
 
 

Ing. Jozef  S r n k a 
                                                                                                    riaditeľ 

 
 
Príloha: Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní 

 
Doručuje sa: 

1. Účastníkom konania verejnou vyhláškou 
 
Ďalej sa doručuje (s prílohou): 

1. Obecný úrad v Sekuliach 2 x, z toho jeden exemplár za účelom zverejnenia 
2. Obecný úrad v Kútoch 2 x, z toho jeden exemplár za účelom zverejnenia 
3. Obecný úrad v Moravskom Svätom Jáne 2 x, z toho jeden exemplár za účelom 

zverejnenia 
4. Obecný úrad v Borskom Svätom Jure 2 x, z toho jeden exemplár za účelom 

zverejnenia 
5. Majetkový Holding, a. s. Prievozská 2/a, 821 09 Bratislava 
6. Združenie účastníkov JPÚ v časti k. ú. Sekule – Ing. Eduard Školkay, Sekule  
7. Slovenský pozemkový fond, Regionálny odbor, Štefánikova 1318, Senica 
8. Lesy SR, OZ Šaštín Stráže 
9. BOSPOR AGRO, s. r. o. Ivánka pri Dunaji, Nádražná 36 
10. PD Belá Dulice, Hospodársky dvor Borský Sv. Jur 
11. Obvodný pozemkový úrad v Senici 2 x, z toho jeden exemplár za účelom zverejnenia 

Doručuje sa na vedomie (bez príloh): 
12. Katastrálny úrad Trnava, Správa katastra Senica 
13. Sekulská pozemková spoločnosť, s. r. o. , Sekule 684 
14. Ing. Jozef Bugár, PENTAS, s. r. o. Handlovská 45, Bratislava 
15. Ing.  Ľubomír Vrľák, Jilemnického 424/2, 920 42 Červeník 


