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Doručuje sa:
1. Ing. Ing. Ján Pechmann, Lakšárska Nová Ves 174- splnomocnený zástupca záhradkárov
2. Obvodný pozemkový úrad v Senici
Na vedomie:
3. Anna Hrubá, Lotyšská 18, 821 06 Bratislava
Po právoplatnosti :
4. Krajský pozemkový úrad v Trnave

-2a vyporiadaní vlastníctva k nim v platnom znení, od užívateľov pozemkov v záhradkovej
osade Šišoláky II. v k. ú. Lakšárska Nová Ves.
Po preskúmaní podania správny orgán zistil, že návrh neobsahuje všetky predpísané
náležitosti stanovené zákonom č. 64/1997 Z. z. v platnom znení a Metodickým usmernením
MP SR na realizáciu zákona NR SR č. 64/1997 Z. z. č. 5835/2001-430 a dodatku č.1 z júna
2001.
Z toho dôvodu bolo zvolané rokovanie so zástupcami ZO SZZ Šišoláky II. v k. ú.
Lakšárska Nová Ves na deň 7. 4. 2009 za účelom zadefinovania a odstránenia nedostatkov
podania. Z tohto pracovného rokovania bol vyhotovený záznam, v ktorom sú podrobne
vysvetlené jednotlivé chýbajúce úkony a doklady. Niektoré nedostatky boli operatívne
odstránené, na získanie ďalších dokladov a vykonanie úkonov bolo potrebné dlhšie časové
obdobie. Z toho dôvodu tunajší správny orgán rozhodnutím č.j.: s. 18/2009-Mar/preruš vyzval
navrhovateľa konania ZO SZZ Šišoláky II. v k. ú. Lakšárska Nová Ves na doplnenie podania
o náležitosti stanovené zákonom č. 64/1997 Z. z. v platnom znení a Metodickým usmernením
MP SR dodatku č.1 z júna 2001a to:
 Predložiť doklad o úmrtí, vlastníkov Ľudovíta Šišuláka, Alžbety Závišovej, Anny
Grajzovej, Štefana Šišuláka, ktorí sú v návrhu na začatie konania uvedení ako zomretí
a v konaní ich zastupuje Slovenský pozemkový fond.
 Predložiť doklad o tom, že vlastníčka Veronika Čuchorová je vydatá Veronika
Gromannová, rod. Čuchorová.
 Predložiť geometrický plán vypracovaný tak, aby bola k záhradkám prístupová
komunikácia, ktorá by bola spoločným pozemkom pre všetkých užívateľov záhradiek.
 Ďalej predložiť zoznam užívateľov s uvedením užívacej výmery a podielu z výmery
Uvedené doklady žiadal správny orgán doplniť v lehote do 90 dní odo dňa doručenia
rozhodnutia a zároveň týmto rozhodnutím konanie v zmysle § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní v platnom znení prerušil.
Navrhovateľ bol zároveň upozornený, že ak v stanovenej lehote doklady nepredloží,
konanie bude v zmysle § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 71/1967 Zb. zastavené.
Rozhodnutie splnomocnený zástupca prevzal dňa 9.5.2009 a lehota na doplnenie
podania začala plynúť dňa 10.5.2009.
Vzhľadom k tomu, že navrhovateľ konania -ZO SZZ Šišoláky II. v k. ú. Lakšárska
Nová Ves v lehote stanovenej správnym orgánom podanie nedoplnil a nepožiadal
o predĺženie lehoty, v zmysle §30 ods. 1 písm. d zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
v platnom znení správny orgán konanie zastavil.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho
doručenia na Krajský pozemkový úrad v Trnave prostredníctvom Obvodného pozemkového
úradu v Senici.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa § 247 OSP.

Ing. Jozef S r n k a
riaditeľ

OBVODNÝ POZEMKOVÝ ÚRAD V SENICI
Hollého 750, 905 01 Senica
Č. j.: s. 18/2009-Mar/zastavenie

V Senici, dňa 12.1.2010

Vec: Podanie na vyporiadanie vlastníctva k pozemkom v ZO Šišoláky II. v k. ú.
Lakšárska Nová Ves podľa zákona č. 64/1997 Zb. o užívaní pozemkov v zriadených
záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim v znení neskorších predpisov –
zastavenie konania

ROZHODNUTIE

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 a
v zmysle § 18 ods. 1 zákona NR SR č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených
záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim v platnom znení (ďalej len „zákon“)
v súlade s ustanovením zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení takto
r o z h o d o l.

Obvodný pozemkový úrad v Senici podľa ustanovenia § 30 ods.1 písm.d zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení

zastavuje
konanie vo veci vyporiadania vlastníctva k pozemkom v ZO Šišoláky II. v k. ú. Lakšárska
Nová Ves podľa zákona č. 64/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Odôvodnenie

Obvodný pozemkový úrad v Senici obdržal dňa 17. 12. 2008 návrh na začatie konania
podľa § 7 zákona č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách

