
OBVODNÝ POZEMKOVÝ ÚRAD V SENICI 
Hollého750, 905 01 Senica 

 
 
Č .j. spis 149/07- Kunov III/SRN                                                                V Senici:  28.1.2008 
 
 
 

Vyhláška č. 2/2008 
 
 

Oznámenie 
 

o začatí konania na vysporiadanie vlastníctva k pozemkom 
v záhradkovej osade Senica –Kunov III v katastrálnom území Kunov 
v zmysle § 7 zákona č. 64/1997 Z. z. 
 
 Obvodný pozemkový úrad v Senici, ako príslušný orgán podľa § 5 ods. 5 pís. j) zákona 
330/91 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových 
úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách  v znení neskorších predpisov 
a podľa § 18 ods. 1 zákona 64/1977 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových 
osadách a vysporiadaní vlastníctva  k nim v znení neskorších predpisov  ( ďalej len zákon ), 
na základe návrhu užívateľov  pozemkov, členov Základnej organizácie Slovenského zväzu 
záhradkárov 13-40 Senica – Kunov III na začatie konania podľa § 7 ods. 1 v katastrálnom 
území Kunov 
 

v zmysle § 7 ods. 4 
 

oznamuje začatie konania . 
 

Súčasťou tohto oznámenia sú úvodné podklady/ § 8 ods. 2/: 
1. register pôvodného stavu 
2. geometrický plán zriadenej záhradkovej osady č. 31321 704 – 181/97 

 
proti ktorým možno podať námietky  na Obvodný pozemkový úrad v Senici v 
lehote do 30 dní od vyvesenia tejto verejnej  vyhlášky. 
 
 Do úvodných podkladov možno nahliadnuť na Obvodnom pozemkovom úrade v Senici 
v stránkové dni ( pondelok, streda  v čase od 8,00 do 15,00  a v piatok od 8,00 do 14.00 a tiež 
 na Mestskom úrade v Senici. 
 Toto oznámenie  sa v zmysle § 7 ods. 4 zákona a § 18 ods. 3 a § 26 ods. 2 zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, doručuje verejnou vyhláškou, 
tak, že sa vyvesí na úradnej tabuli tunajšieho úradu a na dočasnej úradnej tabuli správneho 
orgánu v Meste Senica a v časti Kunov po dobu 15 dní . Posledný deň tejto lehoty je dňom  
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doručenia. Súčasne sa oznámenie zverejní  na dočasnej úradnej tabuli tunajšieho úradu 
v Meste Senica a v mestskej časti Kunov. 
 Vlastníkom, ktorých miesto trvalého pobytu je známe, sa súčasne doručuje do 
vlastných rúk výpis z úvodných podkladov / výpis z RPS/ + grafické zobrazenie lokalizácie 
pozemku), proti ktorým môžu podať vlastníci námietky na Obvodný pozemkový úrad v Senici 
v lehote do 30 dní odo dňa ich doručenia. Výpis z úvodných podkladov, ktoré sa týkajú 
pozemkov nezistených vlastníkov sa doručujú Slovenskému pozemkovému fondu, regionálne 
pracovisko Senica   
 
 
 
 
 
 
                                                                                          Ing. Jozef Srnka 
                     riaditeľ 
 
 
Prílohy: 
 
Register pôvodného stavu 
Kópia z mapy pozemkového katastra záujmového územia záhradkovej osady Kunov III 
 
 
Na vedomie : 

1) Slovenský pozemkový fond, regionálne pracovisko Senica, Štefánikova 1318 
2) Mesto Senica – 3x, z toho 2 exempláre za účelom vyvesenia v Meste Senica 

a v mestskej časti Kunov + 1x príloha 
3) Mgr. Anton Kudláč, Senica,  Štefánikova 703/17   /1x vyvesiť v záhradkovej osade 

a po 15 dňoch vrátiť na OPÚ v Senici/ 
4) Obvodný pozemkový úrad v Senici – spis 3x, z toho 1x za účelom vyvesenia na úradnej 

tabuli – bez prílohy. 
 
 
 
 
Vyvesené:                                                                                     Zvesené: 
                   
                                                  Pečiatka a podpis  
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