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OBVODNÝ POZEMKOVÝ ÚRAD V SENICI 
Hollého750, 905 01 Senica 

 
 
Č.j.: 245/2008-Hlb6/ZUNP-zverejnenie                                                           V Senici  12.12.2011 
 
 
 

  V E R E J N Á  V Y H L Á Š K A   č.   12 / 2011 
 
 

Obvodný pozemkový úrad v Senici (ďalej len „OPÚ“), ako vecne príslušný správny orgán 
podľa § 5 ods. 5 zákona SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní 
pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových 
spoločenstvách, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“),  

 

z v e r e j ň u j e 
 

podľa § 11 ods.23 zákona 
 

Zásady pre umiestnenie nových pozemkov  
v obvode Projektu  pozemkových úprav v katastrálnom území Hlboké  

(ďalej len „ZUNP“),  
 

ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto verejnej vyhlášky. 
 
 
ZUNP  budú vyvesené na úradnej tabuli Obvodného pozemkového úradu v Senici a na dočasnej 
úradnej tabuli na Obecnom úrade v Hlbokom po dobu 15 dní. 
 
ZUNP sú zverejnené i prostredníctvom internetového portálu na stránke OPÚ :  

� www.pozemkovyurad.sk 
 
Zároveň sa ZUNP doručujú známym vlastníkom v obvode Projektu pozemkových úprav v k.ú. 
Hlboké do vlastných rúk, spolu s materiálom ZUNP a návratkami na odsúhlasenie zásad. 
Vyplnené návratky je potrebné zaslať :  

- prostredníctvom priloženej obálky zasielanej spolu so ZUNP na adresu zhotoviteľa 
projektu:  

      PPÚ a.s. Trenčín, Gen. M.R. Štefánika 42/402, 911 01 Trenčín,  
- alebo na adresu Obvodný pozemkový úrad v Senici, Hollého 750, 905 01 Senica, 

alebo osobne odovzdať na Obvodnom pozemkovom úrade v Senici prípadne na Obecnom úrade 
v Hlbokom,  
 

v termíne do 15 dní odo dňa doručenia ZUNP. 
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Po uplynutí stanovenej 15 dňovej lehoty na vyplnenie a zaslanie návratky k ZUNP všetkých 
vlastníkov, vyhodnotí OPÚ návratky a vypracuje protokol  o schválení ZUNP. ZUNP sú platné, 
ak s nimi súhlasia účastníci, ktorí vlastnia min 2/3 výmery pozemkov, na ktorých sú 
nariadené pozemkové úpravy. Za súhlas sa považuje aj to, ak vlastník nepodá námietku alebo je 
námietka neopodstatnená (§ 11 ods. 23 zákona).  

 
ZUNP boli v súlade s § 11 ods. 18 zákona prerokované  a dohodnuté so Združením 

účastníkov pozemkových úprav v k.ú. Hlboké (ďalej len „ZÚPÚ“). Rokovania k návrhu ZUNP 
s predstavenstvom ZÚPÚ prebehli 07.10.2010, 04.11.2010, 18.11.2010. Definitívne znenie 
ZUNP bolo odsúhlasené s Predstavenstvom ZÚPÚ dňa 16.11.2011. 

ZUNP boli zhotoviteľom projektu, zástupcami Obvodného pozemkového úradu  v Senici 
a predstavenstvom ZÚPÚ verejne prezentované v Kultúrnom dome v Hlbokom dňa 07.12.2011 
prostredníctvom verejnej prezentácie s následnou diskusiou k jednotlivým zásadám.  

Takto prerokovaný a vypracovaný návrh ZUNP správny orgán zverejňuje touto vyhláškou.  
                                                             
 
 
 
                                                                                   JUDr. Miroslava Šimková   
                                                                                         riaditeľka Obvodného pozemkového úradu v Senici 

 
                                                           
 
Prílohy :  
ZUNP v analógovej forme (písomná + grafická časť) 
                                               
Doručuje sa s prílohami : 
 
1. Obec Hlboké 2 x, z toho 1 exemplár za účelom vyvesenia 
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 
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 
 
 
 
 
 


