
    

                                    
 
 
 

OBVODNÝ POZEMKOVÝ ÚRAD V SENICI 
Hollého750, 905 01 Senica 

 
 
Č.j.: S/2012/00004-116/2004 - VZFUU/UaS                                           V Senici  9.5.2012 
 
 
 
 
Vec: Zverejnenie  Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia Projektu pozemkových 

úprav v katastrálnych územiach Unín a Sedlište. 
 
 
 

Verejná vyhláška č.9/2012 
 
 
 

 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 Unín a Sedlište, spracovaný 
firmou GEOSPOL s.r.o., Štefánikova 1435/74, Senica, IČO 31447465. 
 Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia sú vypracované v rámci úvodných 
podkladov Projektu pozemkových úprav v katastrálnych územiach Unín a Sedlište v zmysle 
zákona. Podkladom pre ich spracovanie bol vypracovaný návrh Miestneho územného systému 
ekologickej stability v obvode pozemkových úprav, vypracovaný Ing. Monikou Holičovou, 
ENVIROPROJEKT, Štefánikova 701/13, 90501 Senica. 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. Unín a Sedlište- Technická správa -1 kniha + CD 

� Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových 
úprav k.ú. Unín – časť C- Návrh funkčného usporiadania územia - 1 mapový list 

� Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových 
úprav k.ú. Sedlište – časť C- Návrh funkčného usporiadania územia - 1 mapový list 

� Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových 
úprav k.ú. Unín – Prehľadná situácia existujúcich a novonavrhovaných spoločných 
zariadení a opatrení a verejných zariadení a opatrení - 1 mapový list 

� Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových 
úprav k.ú. Sedlište – Prehľadná situácia existujúcich a novonavrhovaných spoločných 
zariadení a opatrení a verejných zariadení a opatrení - 1 mapový list 
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            Takto spracovaný návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia bol 
spracovateľom predložený na prerokovanie predstavenstvu Združenia účastníkov 
pozemkových úprav v k.ú.Unín a Sedlište a po odsúhlasení bol daný OPÚ na zverejnenie.
 Návrh všeobecných zásady funkčného usporiadania územia Projektu pozemkových 
úprav v katastrálnych územiach Unín a Sedlište bude k nahliadnutiu na Obecnom úrade 
v Uníne v termíne od 10.5.2012 do 11.6.2012 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. 
 
 Obvodný pozemkový úrad v Senici zároveň týmto v zmysle §10 odst.4 zákona 
 

vyzýva 
 

všetkých účastníkov pozemkových úprav v k.ú. Unín a Sedlište, 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 Uníne.    
   
 
 
                    JUDr.Miroslava Šimková 
                                                                                                 riaditeľka 

Obvodného pozemkového úradu v Senici 
 
 
 
Vyhotovila: Ing. Dagmar Markovičová 
 
 
Doručuje sa s prílohami na CD: 
1. Obec Unín 2x, z toho 1 exemplár za účelom vyvesenia (analógové prílohy + 1x CD) 
2. Združenie účastníkov pozemkových úprav v k.ú. Unín a Sedlište  
3. Obecný úrad Petrova Ves 2x, z toho 1 exemplár za účelom vyvesenia  
4. Obecný úrad Letničie 2x, z toho 1 exemplár za účelom vyvesenia  
5. Obecný úrad Štefanov 2x, z toho 1 exemplár za účelom vyvesenia  
6. Obecný úrad  Koválov 2x, z toho 1 exemplár za účelom vyvesenia   
7. Obecný úrad Dojč 2x, z toho 1 exemplár za účelom vyvesenia  
8. Obecný úrad Kopčany 2x, z toho 1 exemplár za účelom vyvesenia  
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9. Obecný úrad Radimov 2x, z toho 1 exemplár za účelom vyvesenia  
10. Slovenský pozemkový fond, regionálny odbor v Senici 
11. Lesy SR, š.p., OZ Šaštín 
12. Obvodný úrad životného prostredia, Odbor štátnej správy životného prostredia v Skalici, 

Vajanského 17, 90501 Senica 
- Úsek odpadového hospodárstva 
- Úsek štátnej vodnej správy 
- Odd.ochrany prírody a tvorby krajiny 

13. Západoslovenská energetika, a.s., Odbor technického rozvoja, Čulenova 6, 816 47 
Bratislava 

14.  Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava  
15 .  Hydromeliorácie a.s., Vrakúnska 29, 825 63 Bratislava 211 
16.   Slovenský plynárenský priemysel a.s., stredisko Trnava, Kollárova 25, 917 01 Trnava 
17.   Trnavský samosprávny kraj, Sekcia hospodárskej stratégie, Odbor dopravnej politiky , 
        Starohájska 10, 917 01 Trnava 
18. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46  Bratislava  
19. Slovak Telekom, a.s., Centrum služieb a infraštruktúry, Poštová 1, 010 08 Žilina 
20. Nafta a.s., Prevádzkovo technická budova Plavecký Štvrtok, č.900, 90068 Plavecký 

Štvrtok 
21. MICHLOVSKY, spol. s r.o., UC 1 – údržbové centrum Piešťany , Letná 9, 921 01 

Piešťany 
22. GEOSPOL s.r.o. Senica, Štefánikova 1435/74, 905 01 Senica 
23. Obvodný pozemkový úrad v Senici- spis 2x 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvesené dňa:                                                                          Zvesené dňa: 
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Telefón: 034/6965327                                         Fax: 034/6542229                                      E-mail: dagmar.markovicova.pse@3s.land.gov.sk 


