
    

                                    
 
 
 

OBVODNÝ POZEMKOVÝ ÚRAD V SENICI 
Hollého750, 905 01 Senica 

 
 
Č.j.: 53/2004 - VZFUU/LaR                                                       V Senici  3. 7.2008 
 
 
 
 
Vec: Zverejnenie  Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia Projektu pozemkových 

úprav v katastrálnych územiach Letničie a Rúbanice. 
 
 
 

V Y H L Á Š K A  č. 7/2008 
 
 
 

 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 § 10 ods.4 zákona návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia  
Projektu pozemkových úprav v katastrálnych územiach Letničie a Rúbanice, spracovaný 
firmou GEOSPOL s.r.o., Senica. 
 Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia sú vypracované v rámci úvodných 
podkladov Projektu pozemkových úprav v katastrálnych územiach Letničie a Rúbanice 
v zmysle zákona č.330/1991 Zb. v znení neskorších prepisov. Podkladom pre ich spracovanie 
bol vypracovaný návrh Miestneho územného systému ekologickej stability v obvode 
pozemkových úprav, ktorý vypracovala Ing. Monika Hriníková - ENVIROPROJEKT ako 
hlavný riešiteľ Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia- BROZ. Tento návrh je 
v zmysle §9 ods.9 zákona súčasťou návrhu všeobecných zásad funkčného usporiadania 
územia.   
 Návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia ďalej obsahuje:  

� Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových 
úprav k.ú. Letničie , k.ú. Rúbanice -1 kniha + CD 

� Príloha č.1L – Plán všeobecných zásad funkčného usporiadania územia  k.ú. Letničie - 
1 mapový list 

� Príloha č.1R– Plán všeobecných zásad funkčného usporiadania územia  k.ú. Rúbanice  
-1 mapový list 

� Príloha č.2L – Účelová mapa - návrh kostry komunikačných opatrení k.ú. Letničie – 
1mapový list 

� Príloha č.2R – Účelová mapa - návrh kostry komunikačných opatrení k.ú. Rúbanice - 
1mapový list 

� Príloha č.3L - Účelová mapa – Ohrozenie územia vodnou eróziou pred P.Ú. k.ú. 
Letničie - 1mapový list 



    

                                    
 
 
 

� Príloha č.3R - Účelová mapa – Ohrozenie územia vodnou eróziou pred P.Ú. k.ú. 
Rúbanice - 1mapový list 

� Príloha č.4L - Účelová mapa – Ohrozenie územia vodnou eróziou po P.Ú. k.ú. 
Letničie - 1mapový list 

� Príloha č.4R - Účelová mapa – Ohrozenie územia vodnou eróziou po P.Ú. k.ú. 
Rúbanice - 1mapový list 

� Príloha č.5L - Účelová mapa – Ohrozenie územia veternou eróziou pred P.Ú. k.ú. 
Letničie - 1mapový list 

� Príloha č.5R - Účelová mapa – Ohrozenie územia veternou eróziou pred P.Ú. k.ú. 
Rúbanice - 1mapový list 

� Príloha č.6L - Účelová mapa – Ohrozenie územia veternou eróziou po P.Ú. k.ú. 
Letničie - 1mapový list 

� Príloha č.6R - Účelová mapa – Ohrozenie územia veternou eróziou po P.Ú. k.ú. 
Rúbanice - 1mapový list 

� Príloha č.7L – Účelová mapa – depresné plochy pred P.Ú. k.ú. Letničie – 1mapový list 
� Príloha č.7R – Účelová mapa - depresné plochy pred P.Ú. k.ú. Rúbanice - 1mapový 

list 
� Príloha č.8L – Účelová mapa – depresné plochy po P.Ú. k.ú. Letničie – 1mapový list 
� Príloha č.8R – Účelová mapa - depresné plochy po P.Ú. k.ú. Rúbanice - 1mapový list 
� Príloha č.9L – Návrh plánu spoločných a verejných zariadení a opatrení v k.ú. Letničie 

– 1mapový list 
� Príloha č.9R – Návrh plánu spoločných a verejných zariadení a opatrení v k.ú. 

Rúbanice - 1mapový list 
 
            Takto spracovaný návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia bol 
spracovateľom predložený na zverejnenie. Návrh všeobecných zásady funkčného 
usporiadania územia Projektu pozemkových úprav v katastrálnych územiach Letničie 
a Rúbanice bude k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Letničí v termíne od 14.7.2008 do 
13.8.2008 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. 
 Ďalej Obvodný pozemkový úrad v Senici, týmto  
 

vyzýva, 
 

v zmysle §10 odst.4 zákona, všetkých účastníkov pozemkových úprav v k.ú. Letničie 
a Rúbanice, aby sa k návrhu všeobecných zásad funkčného usporiadania územia  vyjadrili  a 
písomné námietky voči návrhu všeobecných zásad funkčného usporiadania územia s 
odôvodnením podali do 30 dní  odo  dňa  zverejnenia  na  Obvodný pozemkový úrad v Senici. 
 Námietky proti všeobecným zásadám funkčného usporiadania územia  v obvode 
pozemkových úprav Obvodný pozemkový úrad v Senici prerokuje so združením účastníkov 
a podľa výsledkov prerokovania rozhodne o schválení týchto zásad. 
 Návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia sa zverejňuje v zmysle §10 
ods.4 zákona verejnou vyhláškou tak, že sa táto vyvesí na úradnej tabuli Obvodného 
pozemkového úradu v Senici po dobu 30 dní a súčasne sa vyvesí na dočasnej úradnej tabuli 
Obvodného pozemkového úradu  v Senici v Letničí.    
   
 
 
          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. Kodreta Štefanov s.r.o., 906 45 Štefanov 372  
9. Nafta a.s., Naftárska 965, 908 45 Gbely 
10. GEOSPOL s.r.o. Senica, Štefánikova 1435/74, 905 01 Senica 
11. 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 

 


