
OBVODNÝ POZEMKOVÝ ÚRAD V SENICI 
Hollého750, 905 01 Senica 

 
 
Č.j.: 155/2005 Pl. Peter – ZUNP                                                    V Senici  31.10.2006 
 
 
 
Vec: Zverejnenie  Zásad umiestnenia nových pozemkov pre Projekt pozemkových úprav 

v katastrálnom území PLAVECKÝ PETER. 
 
 

V Y H L Á Š K A  č. 43/2006 
 
 
 

 Obvodný pozemkový úrad v Senici (ďalej OPÚ) 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 č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov“) 
 

z v e r e j ň u j e 
 

podľa § 11 ods.23 zák. č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov Zásady umiestnenia 
nových pozemkov pre Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Plavecký Peter, 
spracované firmou GEODET s.r.o., Bratislava a odsúhlasené predstavenstvom združenia 
účastníkov pozemkových úprav. 
 Zásady umiestnenia nových pozemkov sú k dispozícii k verejnému nahliadnutiu, a to 
po dobu 30 dní od prvého dňa jeho zverejnenia na Obecnom úrade v Plaveckom Petri ako aj 
na Obvodnom pozemkovom úrade v Senici. 
 
 
 

O d ô v o d n e n i e 
  

            Pozemkové úpravy v k. ú. Plavecký Peter boli nariadené rozhodnutím č. 1/2004-
Pl.Peter zo dňa 13.4. 2004 Obvodného pozemkového úradu v Senici z dôvodu uvedeného v § 
2 odst. 1 písm. a) zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 
 Výberovým konaním bola na spracovanie PPÚ  v k. ú. Plavecký Peter určená firma 
GEODET s.r.o., Bratislava.  
            V rámci vypracovania úvodných podkladov zhotoviteľ vypracoval dokumentáciu 
a zameranie územia v obvode projektu pozemkových úprav, ocenenie pozemkov, register 
pôvodného stavu a všeobecné zásady funkčného usporiadania územia. Na základe týchto 
podkladov boli vypracované ZUNP, v ktorých boli zohľadnené aj požiadavky jednotlivých 
vlastníkov pozemkov. Tieto zásady boli predložené predstavenstvu združenia účastníkov PÚ, 
ktoré ich dňa 12.10. 2006 schválilo. 
            Takto spracované zásady umiestnenia nových pozemkov boli spracovateľom 
predložené na zverejnenie. Nakoľko ZUNP sú spracované v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. 
v znení neskorších predpisov a Metodického návodu  na vykonávanie geodetických činností 



pre projekt pozemkových úprav č. 74.20.73.46.00 rozhodol Obvodný pozemkový úrad v 
Senici  tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tejto vyhlášky. 
 Predmetné ZUNP budú doručené každému známemu vlastníkovi a taktiež budú 
zverejnené na Obecnom úrade v Plaveckom Petri po dobu 30 dní. 
 
 

P o u č e n i e: 
 
            Proti  týmto  ZUNP možno  podať písomné námietky s odôvodnením do 30 dní  odo  
dňa  zverejnenia  registra  a  to Obvodnému pozemkovému úradu v Senici. 
 
 
 
 
 
          Ing. Jozef  S r n k a 
                                                                                                       riaditeľ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doručuje sa: 
1. Obec Plavecký Peter                         9. OPÚ Senica, ochrana PP            
2. Obec Prievaly                                  10. Obvodný úrad ŽP Senica           
3. Obec Plavecký Mikuláš                  11. Správa katastra Senica                 
4. Obec Buková                                  12. SPF – region.prac.  Senica        
5. Agropartner, s.r.o. Pl. Podhradie    13. Obvodný lesný úrad Senica          
6. GEODET s.r.o., Bratislava             14. Lesný závod Smolenice          
7. OPÚ Senica – 2x spis                       
8. RD Cerová 


