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OBVODNÝ POZEMKOVÝ ÚRAD V SENICI 
Hollého750, 905 01 Senica 

 
 
Č.j.: 2013/00040/Hlb.- nariadenie vykonania                                              V Senici,  24.9.2013 
 
 
 
 
 

Verejná vyhláška č.13/2013 
 
 
 

 Obvodný pozemkový úrad v Senici 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 odst. 1 zákona 
 

n a r i a ď u j e 
 

vykonanie Projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Hlboké, schváleného 
rozhodnutím Obvodného pozemkového úradu v Senici č.j.: S/2013/40/2004-RNSschv./Hlb. 
zo dňa 25.7.2013 vypracovaného v zmysle § 2 odst.1 písm. a) zákona z dôvodov, že je to 
potrebné na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov a odstránenie prekážok ich 
výkonu vyvolaných historickým vývojom pred účinnosťou tohto zákona. Zhotoviteľom 
projektu je firma PPU a.s., Gen. M.R.Štefánika 42/402, 911 01 Trenčín (IČO:36344656).
  
 
 

O d ô v o d n e n i e 
  

  
Obvodný pozemkový úrad v Senici nariadil rozhodnutím č.j.146/2006-Hlb1/R1 zo dňa 

07.07.2006 podľa § 8 zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov pozemkové 
úpravy v k.ú. Hlboké z dôvodov uvedených v § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 330/1991 Zb. 
v znení neskorších predpisov. Rozhodnutím č.j.: S/2013/40-RNS schv./Hlb zo dňa 25.7.2013 
bol Projekt pozemkových úprav v k.ú. Hlboké schválený. Zhotoviteľom tohto projektu bola 
firma PPU a.s., Gen. M.R.Štefánika 42/402, 911 01 Trenčín (IČO:36344656). 
 V rámci vykonania projektu budú vytýčené a označené význačné lomové body hraníc 
nových pozemkov a následne budú vytýčené a označené podrobné lomové body hraníc 
nových pozemkov. Vytýčenie týchto bodov sa vykoná v rozsahu určenom správnym 
orgánom. Vytýčené podrobné lomové body budú v teréne označené dočasnou stabilizáciou. 
Takto vytýčené a označené body v teréne prevezme vlastník príp. iná oprávnená osoba 
a vyhotoví sa protokol o podrobnom vytýčení. Pri odovzdávaní vytýčených hraníc nových 
pozemkov sa v prípade neúčasti vlastníka, alebo inej oprávnenej osoby, zúčastnia zástupca 
združenia účastníkov a správny orgán, ktorí podpíšu protokol o podrobnom vytýčení hraníc 
nových pozemkov. Vlastníci, ktorí budú nové pozemky užívať sú podľa § 19 písm. c) zákona 
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NR SR č.162/95 Z.z. o katastri nehnuteľností v znení neskorších predpisov, povinní na svoje 
náklady označiť lomové body hraníc ich nových pozemkov trvalou stabilizáciou. 
 Hranice nových pozemkov tých vlastníkov, ktorí svoje pozemky dajú do užívania 
poľnohospodárskej organizácii, sa vytyčovať nebudú. Vytýčia sa len také pozemky, o ktorých 
vytýčenie nový vlastník požiadal. 
 Význačné lomové body sa budú vytyčovať u hraníc spoločných a verejných zariadení 
a opatrení a na rozhraničeniach poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov. Tieto body 
budú označené trvalou stabilizáciou. 
 So Združením účastníkov pozemkových úprav bol dohodnutý postup prechodu na 
hospodárenie v novom usporiadaní, ktorý tvorí prílohu tohto nariadenia. 
 V zmysle § 14 odst. 1 zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov sa toto 
nariadenie doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 odst. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní v znení neskorších predpisov tak, že sa vyvesí na úradnej tabuli Obvodného 
pozemkového úradu v Senici po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 
Súčasne sa nariadenie zverejní na dočasnej úradnej tabuli tunajšieho úradu v obci Hlboké 
a v okolitých obciach a to: Senica, Osuské, Jablonica, Prietrž, Borský Mikuláš, Šajdíkové 
Humence, Malacky.   
 
 

      
                                                                                       Ing. Roman Wágner 

                                                                                    riaditeľ 
  Obvodného pozemkového úradu v Senici 

 
 
 
 
 
 
Vybavuje: Ing. Dagmar Markovičová 
 
 
Prílohy: 
Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní. 
 
Doručuje sa:  
Účastníkom konania verejnou vyhláškou. 
 
Doručuje sa (s písomnou prílohou): 
     
1. Obec Hlboké 2 x , z toho 1 exemplár na zverejnenie 
2. Združenie účastníkov pozemkových úprav v k.ú. Hlboké, Hlboké 114, 906 31 Hlboké  
3. Mestský úrad Senica 2 x, z toho 1 exemplár za účelom vyvesenia 
4. Obecný úrad Osuské 2 x, z toho 1 exemplár za účelom vyvesenia 
5. Obecný úrad Jablonica 2 x, z toho 1 exemplár za účelom vyvesenia 
6. Obecný úrad Prietrž 2 x, z toho 1 exemplár za účelom vyvesenia 
7. Obecný úrad Borský Mikuláš 2 x, z toho 1 exemplár za účelom vyvesenia 
8. Obecný úrad Šajdíkové Humence 2 x, z toho 1 exemplár za účelom vyvesenia 
9. Mestský úrad Malacky 2 x, z toho 1 exemplár za účelom vyvesenia 
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10. Slovenský pozemkový fond, Regionálny odbor Senica, Štefánikova 1318, Senica,               
Ing. Vaculková 

11. Lesy SR, š.p., OZ Smolenice 
12. Lesy SR, š.p., OZ Šaštín  
13. Obvodný pozemkový úrad v Senici 2x, z toho 1 exemplár za účelom vyvesenia 
14. OPÚ v  Senici  - úsek ochrany PP                                                                         
 
Na vedomie (bez písomnej prílohy): 
 
15. .Katastrálny úrad Trnava, Správa katastra Senica 
16. PPÚ a.s., Gen. M.R.Štefánika 42/402, 911 01 Trenčín  
 
 
 
 
 
 
Vyvesené dňa:                 Pečiatka a podpis: 
  
 
 
 
 
 
Zvesené dňa:                   Pečiatka a podpis: 
 


