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OBVODNÝ  POZEMKOVÝ  ÚRAD  V SENICI 
Hollého 750, 905 01 Senica 

a 
OBEC  Unín 

Č.j. 116/2004/pozvánkaUaS/MAR                                                             V Senici, 02.11.2009 
 
 

Vyhláška  č. 26/2009 
 
 

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

 
ZVOLÁVA  

ustanovujúce zhromaždenie účastníkov 
pozemkových úprav v katastrálnych územiach Unín a Sedlište, 

ktoré sa uskutoční 
v piatok,  27.novembra  2009 o 17,00  hod. 

v Kultúrnom dome v Uníne 
 

      Program ustanovujúceho zhromaždenia: 
 

1.  Prezentácia prítomných účastníkov pozemkových úprav 
2.  Úvod do problematiky pozemkových úprav 
3. Návrh  rokovacieho  a volebného poriadku, schválenie rokovacieho  a volebného poriadku   
4. Voľba návrhovej a volebnej komisie 
5. Návrh stanov Združenia účastníkov pozemkových úprav v katastrálnych územiach Unín a 

Sedlište  a ich  schválenie 
6. Voľba  predstavenstva združenia účastníkov 
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.    

Návrh  stanov  združenia  účastníkov  pozemkových  úprav v katastrálnych územiach Unín a 
Sedlište, návrh rokovacieho poriadku na  ustanovujúce  zhromaždenie účastníkov  pozemkových  
úprav   v k. ú. Unín a Sedlište a zoznam navrhovaných členov predstavenstva, ako výkonného orgánu  
Združenia účastníkov pozemkových úprav v katastrálnych územiach Unín a Sedlište, bude  
k nahliadnutiu na internetových stránkach Obvodného pozemkového úradu v Senici www.mpsr.sk/pu 
a  Obecného úradu v Uníne  www.unin.sk. 

  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 spolu  s návrhom  stanov  združenia  účastníkov  pozemkových  úprav  
zverejní na dočasnej úradnej tabuli tunajšieho úradu v obci Unín a v okolitých obciach Petrova Ves, 
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Letničie, Štefanov, Koválov, Dojč, Radimov, Kopčany a taktiež  bude pozvanie v uvedených obciach 
opakovane vyhlasované miestnym rozhlasom. 

Vlastníkom pozemkov  bývajúcim mimo vyššie menovaných obcí bude pozvánka zaslaná 
poštou.   

 
 

 
 

 
              Ing. Jozef  S r n k a                                                                   Štefan A n d e l 
                        riaditeľ                                                                               starosta obce 

  Obvodného pozemkového úradu v Senici                                                           Unín 
 
 
 
 
 
 
Doručuje sa :  
 
1. Obec Unín 2x, z toho 1 exemplár za účelom vyvesenia na úradnej tabuli + Návrh stanov ZUPU 
2. Obec Petrova Ves 2x, z toho 1 exemplár za účelom vyvesenia na úradnej tabuli + Návrh stanov 

ZUPU 
3. Obec Letničie 2x, z toho 1 exemplár za účelom vyvesenia na úradnej tabuli + Návrh stanov ZUPU 
4. Obec Štefanov 2x, z toho 1 exemplár za účelom vyvesenia na úradnej tabuli + Návrh stanov 

ZUPU 
5. Obec Koválov 2x, z toho 1 exemplár za účelom vyvesenia na úradnej tabuli + Návrh stanov 

ZUPU 
6. Obec Dojč 2x, z toho 1 exemplár za účelom vyvesenia na úradnej tabuli + Návrh stanov ZUPU 
7. Obec Radimov 2x, z toho 1 exemplár za účelom vyvesenia na úradnej tabuli + Návrh stanov 

ZUPU 
8. Obec Kopčany 2x, z toho 1 exemplár za účelom vyvesenia na úradnej tabuli + Návrh stanov 

ZUPU 
 9.   Obvodný pozemkový úrad  v Senici 2x 
 
 
Obecné úrady prosíme po uplynutí 15 dňovej lehoty vyvesenia vrátiť jeden exemplár vyhlášky 
s potvrdením odkedy dokedy vyhláška visela na úradnej tabuli na adresu: 
 
Obvodný pozemkový úrad v Senici 
Hollého 750 
905 01  Senica  
 

 
Vyvesené dňa:                                                                                                                    Zvesené dňa: 
 
 
 
 
 
                                         Podpis a pečiatka: 
 
 


