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OBVODNÝ POZEMKOVÝ ÚRAD  V SENICI 
Hollého 750, 905 01 Senica 

 
Č. j.: 138/06-11/2011-ZUNP                                        V Senici, dňa 27. 5. 2011 
 
 
 
 
 

VEREJNÁ  VYHLÁŠKA   č. 6/2011 
 

O z n á m e n i e 
o zverejnení Zásad pre umiestnenie nových pozemkov  

pre Projekt pozemkových úprav v k. ú. Hradište pod Vrátnom 
 

 
 

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

 
v zmysle § 11 ods. 23 zákona 

 
z v e r e j ň u j e 

 
Zásady pre umiestnenie nových pozemkov pre Projekt pozemkových úprav 

v katastrálnom území Hradište pod Vrátnom, 
 

ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto verejnej vyhlášky.  
 

Obvodný pozemkový úrad v Senici zverejňuje Zásady pre umiestnenie nových 
pozemkov (ďalej len ZUNP) s tým, že budú vyvesené na úradnej tabuli Obvodného 
pozemkového úradu v Senici a na dočasnej úradnej tabuli na Obecnom úrade v Hradišti pod 
Vrátnom po dobu 15 dní. Materiál bude zverejnený na stránke Obvodného pozemkového 
úradu v Senici www.pozemkovyurad.sk i na stránke Obce Hradište pod Vrátnom 
www.hradistepodvratnom.sk. Zároveň budú ZUNP doručené každému známemu vlastníkovi 
pozemkov v obvode Projektu pozemkových úprav v k. ú. Hradište pod Vrátnom, spolu 
s návratkami na odsúhlasenie zásad. Návratky je potrebné zasielať na adresu: 

  
Obvodný pozemkový úrad v Senici, Hollého 750, 905 01 Senica, 
alebo osobne odovzdať  na Obecný úrad v Hradišti pod Vrátnom 

v termíne do  jedného mesiaca od doručenia týchto zásad. 
  
Obvodný pozemkový úrad v Senici po uplynutí stanovenej jednomesačnej lehoty 

vyhodnotí návratky a vypracuje protokol o schválení ZUNP. Za súhlas so zásadami sa 
v zmysle § 11 ods. 23 zákona považuje aj to, že vlastník nepošle návratku späť, nepodá 
námietku alebo námietka je neopodstatnená. 
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Zásady na umiestnenie nových pozemkov k Projektu pozemkových úprav v k. ú.  

Hradište pod Vrátnom boli v súlade s § 11 ods. 18 zákona  dohodnuté so Združením 
účastníkov pozemkových úprav v Hradišti pod Vrátnom (ďalej len ZÚPÚ). Prvotný návrh 
ZUNP bol zhotoviteľom projektu pozemkových úprav v k. ú. Hradište pod Vrátnom, firmou 
GEODET, spol. s r. o. Bratislava, predložený správnemu orgánu dňa 8. 2. 2011. Bol 
prerokovaný s predstavenstvom ZÚPÚ, Obcou Hradište pod Vrátnom, účastníkmi konania 
a Obvodným pozemkovým úradom v Senici na rokovaniach dňa 3. 3. 2001 a 11. 3. 2011. 
V dňoch 14. 3. a 15. 3. 2011 boli na Obecnom úrade v Hradišti pod Vrátnom s účastníkmi 
konania individuálne prerokované návrhy a požiadavky na určenie nových pozemkov podľa § 
11 ods. 18 zákona. Zhotoviteľ čerpal informácie i z dotazníkov, ktoré boli účastníkom 
konania expedované pri výpisoch z registra pôvodného stavu. Definitívne znenie návrhu 
ZUNP bolo s Predstavenstvom ZÚPÚ dohodnuté v zmysle § 11 ods. 18 zákona na pracovnom 
rokovaní dňa 22. 3. 2011. Takto vypracovaný návrh ZUNP správny orgán zverejňuje touto 
vyhláškou.  

 
 
 
 

JUDr. Miroslava  Š i m k o v á 
                                                                                     riaditeľka 

 
Vyhotovila: Bc. Rybnikárová 

 
 

Prílohy:  
Zásady pre umiestnenie nových pozemkov pre Projekt pozemkových úprav v katastrálnom 
území Hradište pod Vrátnom 
 
Doručuje sa: 

1. Združenie účastníkov pozemkových úprav v Hradišti pod Vrátnom, Ing. Jozef Piroha, 
predseda predstavenstva, Hradište pod Vrátnom č. 310 

2. Obecný úrad v Hradišti pod Vrátnom  2 x, z toho jeden exemplár za účelom 
zverejnenia 

3. Obecný úrad  Dobrá Voda 2 x, z toho 1 exemplár za účelom vyvesenia 
4. Obecný úrad Naháč 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 Osuské 2 x, z toho 1 exemplár za účelom vyvesenia 
7. Obecný úrad Prietrž 2 x, z toho 1 exemplár za účelom vyvesenia 
8. Obecný úrad Buková 2 x, z toho 1 exemplár za účelom vyvesenia 
9. Mestský úrad Brezová pod Bradlom 2 x, z toho 1 exemplár za účelom vyvesenia 
10. Obvodný pozemkový úrad v Senici 2 x, z toho 1 exemplár za účelom vyvesenia + spis 

 
 
 
 

Vyvesené:                           Potvrdenie obce:                       Zvesené:  


