
 

OBVODNÝ  POZEMKOVÝ  ÚRAD  V SENICI 
Hollého 750, 905 01 Senica 

a 
                                   OBEC  PETROVA VES 
Č.j. 282/2004 –poz                                                                  V Senici, 2.10.2006 
 
 
                                             Vyhláška  č. 40/2006      
                            

 
 P O Z V Á N K A 

 
Obvodný pozemkový úrad v Senici ako vecne príslušný správny orgán a Obec 

Petrova Ves Vás, v zmysle § 24 ods. 1 zákona SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových 
úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde 
a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov,  pozýva na 

 
ustanovujúce zhromaždenie účastníkov 

pozemkových úprav v katastrálnom území Petrova Ves a Primoravské lúky, 
 

ktoré sa uskutoční 
 

v piatok,  27. októbra 2006 o 18,00  hod. 
v Kultúrnom dome v Petrovej Vsi. 

 
Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav je zvolané podľa bodu 

3 rozhodnutia o nariadení pozemkových úprav v katastrálnom území Petrova Ves 
a Primoravské lúky, ktoré vydal Obvodný pozemkový úrad v Senici pod č. j. 282/2004-
nariadenie/PV a PL dňa 28. 6. 2006 a bude sa riadiť nasledovným programom: 

 
      P r o g r a m: 
 

1. Prezentácia prítomných účastníkov pozemkových úprav 
2. Úvod do problematiky pozemkových úprav 
3. Schválenie rokovacieho poriadku ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov  

pozemkových úprav – spôsob hlasovania o stanovách a pri voľbe predstavenstva, 
voľbe návrhovej a volebnej komisie 

4. Voľba návrhovej a volebnej komisie 
5. Schválenie Stanov združenia účastníkov pozemkových úprav v Petrovej Vsi 

a Primoravských lúkach 
6. Voľba členov predstavenstva 
7. Diskusia 
8. Návrh uznesenia 
9. Záver 
 

Účasť každého pozvaného je nutná vzhľadom na dôležitosť schvaľovaných 
dokumentov. V prípade, že sa zhromaždenia nebudete môcť zúčastniť, môžete písomne 
poveriť svojho zástupcu. Zástupca na zhromaždení predloží písomné splnomocnenie na 
zastupovanie vo všetkých úkonoch prebiehajúcich na ustanovujúcom zhromaždení.    
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      V zmysle § 24 ods. 1  zákona  č. 330/1991 Zb. v znení  neskorších  predpisov  sa  táto   
pozvánka doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 2 zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov tak, že sa vyvesí na úradnej tabuli 
tunajšieho úradu po dobu 15 dní. Posledný deň  tejto lehoty je dňom doručenia. Súčasne 
sa pozvánka zverejní na dočasnej úradnej tabuli tunajšieho úradu v obci Petrova Ves 
a v okolitých obciach  a mestách  Smolinské,  Letničie, Unín, Radimov, Holíč, Gbely 
a Šaštín –Stráže. 
      Vlastníkom pozemkov  bývajúcim mimo obce Petrova Ves bude pozvánka navyše 
poslaná poštou a vlastníkom bývajúcim v obci bude pozvanie opakovane vyhlasované 
miestnym rozhlasom. 
 
 

 
 
              Ing. Jozef  S r n k a                                                             Miroslav Pochylý 
                      riaditeľ                                                                             starosta Obce 

  Obvodného pozemkového úradu v Senici                                               Petrova Ves 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doručuje sa za účelom zverejnenia na úradnej tabuli: 
 

1. Obecný úrad Petrova Ves  2 x 
2. Obecný úrad Smolinské 2 x 
3. Obecný úrad Letničie  2 x 
4. Obecný úrad Unín       2 x 
5. Obecný úrad Radimov 2 x 
6. Mestský úrad Holíč     2 x 
7. Mestský úrad Gbely    2 x 
8. Mestský úrad Šaštín –Stráže 2 x 
9. Obvodný pozemkový úrad  v Senici 2x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


