
    

                                    
 
 
 

OBVODNÝ POZEMKOVÝ ÚRAD V SENICI 
Hollého750, 905 01 Senica 

 
 
Č.j.: 53/2004 - ZUNP/LaR                                                       V Senici  20.1.2009 
 
 
 
 
Vec: Zverejnenie  Zásad pre  umiestnenie nových pozemkov Projektu pozemkových úprav 

v katastrálnych územiach Letničie a Rúbanice. 
 
 
 

V Y H L Á Š K A  č. 2/2009 
 
 
 

 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) 
 

z v e r e j ň u j e 
 

podľa § 11 ods.23 zákona Návrh zásad pre umiestnenie nových pozemkov Projektu 
pozemkových úprav v katastrálnych územiach Letničie a Rúbanice. 
  

Zásady pre umiestnenie nových pozemkov sú vypracované v zmysle zákona 
č.330/1991 Zb. v znení neskorších prepisov a Metodického návodu na projektovanie 
pozemkových úprav firmou Geospol s.r.o. Senica v spolupráci s Obvodným pozemkových 
úradom v Senici a predstavenstvom Združenia účastníkov pozemkových úprav v k.ú. Letničie 
a Rúbanice. Návrh zásad pre umiestnenie nových pozemkov bol prerokovaný a odsúhlasený 
na pracovnom stretnutí predstavenstva Združenia účastníkov pozemkových úprav v k.ú. 
Letničie a Rúbanice dňa 16.12.2008 a k uvedenému návrhu neboli žiadne pripomienky.   

Návrh zásad pre umiestnenie nových pozemkov sa skladá z písomnej a grafickej časti.  
Písomná časť obsahuje: 

� Všeobecný popis 
� Stanovenie kritérií vyrovnania v pozemkoch 
� Vyrovnanie v peniazoch §11 ods.8,9 zákona č.330/1991 Zb.  
� Výkup pozemkov §11 ods.17 zákona č.330/1991 Zb. 
� Obmedzenia 
� Využitie plôch na iné účely 
� Úbytky plôch 
� Vlastníctvo k pozemkom, kde sú alebo budú spoločné zariadenia a opatrenia 

s vyjadrením princípu prispievania a výšky príspevku 
� Vlastníctvo k pozemkom, kde sú alebo budú verejné zariadenia a opatrenia 
� Možnosť nedodržania princípu primeranosti §11 ods.6 zákona č.330/1991 Zb. 
� Užívanie 



    

                                    
 
 
 

� Hospodárske obvody v novom usporiadaní 
� Tabuľková časť 

Grafická časť obsahuje: 
� Zásady pre umiestnenie nových pozemkov  k.ú. Letničie- prehľadná situácia -

1mapový list 
� Zásady pre umiestnenie nových pozemkov  k.ú. Rúbanice - prehľadná situácia -

1mapový list 
� Zásady pre umiestnenie nových pozemkov  k.ú. Letničie- prehľad bonít -1mapový list 
� Zásady pre umiestnenie nových pozemkov k.ú.Rúbanice - prehľad bonít -1mapový list 

 
            Takto spracovaný návrh Zásad pre umiestnenie nových pozemkov bol spracovateľom 
predložený na zverejnenie a tento bude k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Letničí v termíne 
od 28.1.2009 do 27.2.2009 a taktiež na Obvodnom pozemkovom úrade v Senici, Hollého 750 
a internetovej stránke Obvodného pozemkového úradu v Senici  www.mpsr.sk./pu v tomto 
termíne.  

Návrh zásad pre umiestnenie nových pozemkov bude taktiež doručený známym 
vlastníkom do vlastných rúk a v termíne do 27.2.2009 sa môžu v priloženej návratke vyjadriť 
k uvedenému návrhu. Za súhlas s uvedeným návrhom sa považuje aj to, ak vlastník nepodá 
námietku alebo námietka je neopodstatnená. Zásady pre umiestnenie nových pozemkov sú 
platné, ak s nimi súhlasia účastníci, ktorí vlastnia najmenej dve tretiny výmery pozemkov, na 
ktorých sú nariadené pozemkové úpravy.  
   
   
 
 
          Ing. Jozef  S r n k a 
                                                                                                       riaditeľ 
 
 
 
 
 
 
1. Obec Letničie 2x, z toho 1 exemplár za účelom vyvesenia  
2. Obecný úrad Petrova Ves 2x, z toho 1 exemplár za účelom vyvesenia  
3. Obecný úrad Unín 2x, z toho 1 exemplár za účelom vyvesenia  
4. Obecný úrad Štefanov 2x, z toho 1 exemplár za účelom vyvesenia  
5. Mestský úrad Šaštín –Stráže 2x, z toho 1 exemplár za účelom vyvesenia   
6. Mestský úrad Gbely 2x, z toho 1 exemplár za účelom vyvesenia  
7. Obecný úrad Kopčany 2x, z toho 1 exemplár za účelom vyvesenia  
8. GEOSPOL s.r.o. Senica, Štefánikova 1435/74, 905 01 Senica 
9. Obvodný pozemkový úrad v Senici- spis 2x 
 
 
 
 

„ Tento projekt je spolufinancovaný ES“ 
 
 

Telefón: 034/6965327                                         Fax: 034/6542229                                      E-mail: dagmar.markovicova.pse@3s.land.gov.sk 


