OBVODNÝ POZEMKOVÝ ÚRAD V SENICI
Hollého750, 905 01 Senica
Č .j. spis 149/07- Kunov III/SRN

V Senici: 19.1.2009

Vyhláška č. 1/2009

Zverejnenie
návrhu projektu pozemkových úprav na vyporiadanie vlastníctva
k pozemkom v záhradkovej osade Senica –Kunov III v katastrálnom
území Kunov v zmysle § 13 ods. 1 zákona č. 64/1997 Z. z. v znení
neskorších predpisov.
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 vyporiadaní vlastníctva k nim v znení neskorších predpisov ( ďalej len“ zákon“ ),

v zmysle § 13 ods. 1 zákona
zverejňuje návrh projektu pozemkových úprav na vyporiadanie vlastníctva
k pozemkom v záhradkovej osade Senica – Kunov III v katastrálnom území
Kunov ( „ďalej len návrh projektu“)
ktorého zhotoviteľom je GEODÉZIA, a. s., Pekná cesta, Pracovisko 242 Skalica.
Proti údajom uvedeným v návrhu projektu možno podať námietky písomne na
Obvodný pozemkový úrad v Senici, Hollého 750, v lehote do 15 dní odo dňa zverejnenia .
Do návrhu projektu 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.
Tento návrh projektu sa v zmysle § 13ods. 1 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 30 dní . Posledný deň tejto lehoty
je dňom doručenia. Súčasne sa zverejní na dočasnej úradnej tabuli tunajšieho úradu v Meste
Senica a v mestskej časti Kunov.
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Každému účastníkovi konania, ktorého miesto trvalého pobytu je známe, sa súčasne
doručuje do vlastných rúk výpis z z návrhu projektu týkajúcich sa pozemkov, ktoré sú alebo
majú byť v jeho vlastníctve. Proti údajom v ňom uvedeným možno podať námietky na
Obvodný pozemkový úrad v Senici v lehote do 15 dní odo dňa ich doručenia.

Ing. Jozef Srnka
riaditeľ
Prílohy:
Návrh projektu pozemkových úprav na vyporiadanie vlastníctva k pozemkov v zriadenej
záhradkovej osade Kunov III.
Doručuje sa :
1.) Účastníkom konania verejnou vyhláškou
Ďalej sa doručuje :
2.) Slovenský pozemkový fond, regionálne pracovisko Senica, Štefánikova 1318 ( bez príloh)
3.)Mesto Senica – 3x, z toho 2 exempláre za účelom vyvesenia v Meste Senica a v mestskej
časti Kunov + 1x prílohy
4.)Mgr. Anton Kudláč, Senica, Štefánikova 703/17 – 2x z toho 1x vyvesiť v záhradkovej osade
a po 30 dňoch vrátiť na OPÚ v Senici/ - bez príloh
Obvodný pozemkový úrad v Senici – spis 3x, z toho 1x za účelom vyvesenia na úradnej tabuli
– bez príloh.

Vyvesené:

Zvesené:
Pečiatka a podpis

Telefón : 034/6965325

Fax: 034/6542229

E-mail: jozef.srnka.pse@3s.land.gov.sk

OBVODNÝ POZEMKOVÝ ÚRAD V SENICI
Hollého750, 905 01 Senica
Č .j. spis 149/07- Kunov III/SRN

V Senici: 11.3.2009

Vyhláška č. 4/2009
Vec :
Rozhodnutie o schválení projektu pozemkových úprav na vyporiadanie
vlastníctva pozemkov v záhradkovej osade Senica – Kunov III, v katastrálnom
území Kunov podľa § 13 ods. 3 zákona č. 64/1997 Z. z. v platnom znení.
Obvodný pozemkový úrad v Senici, ako orgán príslušný v zmysle § 18 ods.1 zákona č.
64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní
vlastníctva k nim v znení neskorších predpisov ( ďalej len zákon ) rozhodol takto :
1) podľa § 13 ods. 3 zákona schvaľuje
projekt pozemkových úprav na vyporiadanie vlastníctva pozemkov v záhradkovej osade
Senica – Kunov III., v katastrálnom území Kunov, ktorého zhotoviteľom je Geodézia
Bratislava, a.s. Pekná cesta 15, pracovisko Skalica.

2) podľa § 14 ods. 1 zákona

užívateľom pozemkov v záhradkovej osade Senica – Kunov III., v katastrálnom území Kunov
začína dňom vydania tohto rozhodnutia plynúť 30 dňová lehota na zaplatenie náhrady
a hodnoty podielu (§12 ods. 1 písmeno a) druhý a tretí bod) na účet Slovenského
pozemkového fondu 7000194492/8180, variabilný symbol – číslo tohto rozhodnutia č. j. spis
149/07- Kunov III/SRN vo výške, uvedenej v prílohe, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto
rozhodnutia.
ZO SZZ Senica – Kunov III podľa písomného vyjadrenia splnomocneného zástupcu
Mgr. Antonom Kudláčom, vykoná úhradu jednorázovo za všetkých záhradkárov na určený
účet SPF v hodnote 3667,49 €. (Jednotliví záhradkári neuhrádzajú určenú položku uvedenú
v prílohe rozhodnutia individuálne).

Odôvodnenie
Užívatelia pozemkov v záhradkovej osade SZZ 13-40 Senica – KUNOV III
v katastrálnom území Kunov prostredníctvom splnomocneného zástupcu Mgr. Antona
Kudláča, trvale bytom Senica, Štefánikova 703/17 predložili dňa 7.6.2007 na tunajší úrad
v zmysle § 7 ods. 1 zákona návrh na začatie konania na vyporiadanie vlastníctva k pozemkom
v záhradkovej osade 13-40 Senica - KUNOV III v katastrálnom území Kunov. Žiadosť je
evidovaná na správnom orgáne pod číslom 1543/07. Táto bola doplnená 30.8.2007
a evidovaná je pod číslom 2174/07.
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a jeho dodatku z júna 2001 požiadal SPF, regionálny odbor Senica o zabezpečenie
vyhotovenia RPS.
Verejnou vyhláškou číslo 2/2008 z 28.1.2008, č. j. spis 149/07- Kunov III/SRN
oznámil správny orgán začatie konania na vysporiadanie vlastníctva pozemkov v zriadenej
záhradkovej osade Senica – KUNOV III. Zároveň ju zverejnil na úradnej tabuli Obvodného
pozemkového úradu v Senici a to od 28.1.2008 do 13.1.2008 a na dočasnej úradnej tabuli
v Meste Senica a v mestskej časti Kunov úvodné podklady - RPS a geometrický plán.
Podklady boli vyvesené od 29.1.2008 do 12.2.2008.
Všetkým známym vlastníkom, ktorí odmietli odpredať svoje vlastníctvo v záhradkovej osade
Senica – KUNOV III doručil do vlastných rúk výpis z RPS a grafické zobrazenie lokalizácie
ich vlastníckej parcely v katastrálnom území Kunov.
Proti úvodným podkladom ( RPS a geometrickému plánu) bola doručená v stanovenej
lehote jedna námietka podľa § 8 ods. 3 zákona. Námietku podala p. Viera Jakábová, Senica
– Kunov 58. Námietku prerokoval správny orgán 11.4.2008. Nakoľko na jednaní neprišlo
k dohode o doručenej námietke správny orgán rozhodol a námietke podľa § 9 ods. 1 zákona
nevyhovel.
Rozhodnutie bolo vydané 2.5.2008 pod č. j. spis 149/07 – Kunov III/SRN. Voči
rozhodnutiu sa p. Jakábová odvolala. Odvolanie odstúpil správny orgán na Krajský
pozemkový úrad v Trnave, ktorý podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní
odvolanie p. Viery Jakábovej, bytom Kunov 58 zamietol a rozhodnutie OPÚ v Senici č. j. spis
149/07 – Kunov III/SRN z 2.5.2008 potvrdil. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť
23.6.2008.
Následne Obvodný pozemkový úrad v Senici schválil úvodné podklady projektu
pozemkových úprav na vyporiadanie vlastníctva pozemkov v ZO Senica – Kunov III v k. ú.
Kunov podľa § 9 ods. 4 zákona. Rozhodnutie bolo vydané pod č. j. spis 149/07- Kunov III/
SRN z 8.7.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť 1.8.2008.
Na základe žiadosti správneho orgánu na Slovenský pozemkový fond – regionálny odbor
Senica o predloženie lokalít na umiestnenie náhradných pozemkov pre žiadateľov, ktorí
žiadajú za svoje vlastníctvo nové náhradné pozemky.
Následne dňa 13.10.2008 pod č. j. spis 149/07 - Kunov III bolo vydané rozhodnutie
o spôsobe náhrady a určenie obvodu pozemkových úprav na vyporiadanie vlastníctva
pozemkov v ZO Senica – Kunov III v k. ú. Kunov podľa § 10 ods. 4 zákona.
V súlade s § 11 zákona správny orgán vypočítal výšku náhrady za pozemky a zadal
vypracovanie projektu pozemkových úprav.
V súlade s § 13 ods. 1 zákona tunajší odbor zverejnil návrh projektu na vyporiadanie
vlastníctva k pozemkom v ZO Senica – Kunov III. Zhotoviteľom projektu bola fy. GEODÉZIA
Bratislava, a.s. Pekná cesta, pracovisko Skalica .
Návrh projektu bol vyvesený na 30 dní na verejné nahliadnutie v Meste Senica a v mestskej
časti Senica – Kunov od 22.1.2009 do 20.2.2009, ZO SZZ Senica – Kunov III od 23.1.2009
do 23.2.2009 a na úradnej tabuli OPÚ v Senici, Hollého 750 a to od 21.1.2009 do 23.2.2009.
Zároveň každému účastníkovi konania, ktorého pobyt je známy bol doručený výpis
z návrhu projektu, voči ktorému mohol v stanovenom termíne podať námietku.
Obvodnému pozemkovému úradu doručil len splnomocnený zástupca záhradkárov Mgr.
Kudláč Anton list v ktorom upozornil správny orgán, že niektorí účastníci majú zmenenú
adresu, ako mali v kúpnopredajných zmluvách a správne sú nasledovné údaje:
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35) Kardhordó Štefan, nar. 4.111945, Senica, Robotnícka 1162, správna adresa: Senica,
Železničná 325/5
35) Kardhordó Eva, nar. 28.7.1947, Senica, Robotnícka 1162, správna adresa: Senica,
Železničná 325/5
41) Kotvan Rudolf, nar. 3.2.1951, Senica, Robotnícka 55, správna adresa : Senica,
Robotnícka 55/13 .
41) Kotvanová Ľudmila, nar. 11.6.1952, Senica, Robotnícka 55, správna adresa : Senica,
Robotnícka 55/13 .
48) Kučerňák Jozef, nar. 13.3.1940, Senica, Hviezdoslavova 483, správna adresa: Senica,
Hviezdoslavova 483/10
48) Kučerňáková Emília nar. 28.1.1943, Senica, Hviezdoslavova 483, správna adresa:
Senica, Hviezdoslavova 483/10
62) Matfiak Štefan, nar. 28.4.1966, Senica, Železničná 327/17, správna adresa : Senica,
Železničná 375/88
62) Matfiaková Vlasta, nar. 8.2.1974, Senica, Železničná 327/17, správna adresa : Senica,
Železničná 375/88
78)Rangelov, Radek Ing., nar. 30.9.1978, Senica , nám. Oslobodenia 4/16, správna adresa :
Senica, nám. Oslobodenia 4/10
87)Fabian Karol, nar. 23.5.1977, Senica, Štefánikova 722/24, správna adresa: Senica, S.
Jurkoviča 1207/50
88)Hurbánek Teofil, nar. 21.3.1955, Gbely, Mládeže 541, správna adresa: Senica,
Hviezdoslavova 469/56
122)Pukančík Peter, nar. 13.12.1963, Senica, nám. Oslobodenia 4/10, správna adresa:
Senica, nám. Oslobodenia 4/8
122)Pukančíková Emília, nar. 6.7.1966, Senica, nám. Oslobodenia 4/10, správna adresa:
Senica, nám. Oslobodenia 4/8
7)Brázdovičová Anna, nar. 9.8.1948, Senica nám. Oslobodenia 4/8, správna adresa : Senica
L. Svobodu 1361/24
16) Golier Vladimír, nar. 2.2.1959 Senica, Hurbanova 524/14– správna adresa Lakšárska
Nová Ves 49
22) Ing. Husár Peter, nar.30.9.1956, Nové Mesto nad Váhom, Karpatská 369/25 správna
adresa : Ing. Husár Peter, Senica, Kolónia 556/17
24) Jamrichová Martina, nar. 2.12.1974, Senica, Štefánikova 722/24správna adresa : Senica,
Brezová 845/11
58) Maďar Viliam , nar. 28.8.1975, Kalinčiakova 300/30 správna adresa : Zavar, Poronda
649/38
82) Rudavský Jozef, nar. 26.5.1980, Hviezdoslavova 470/46, chýba titul, správna adresa: Ing.
Rudavský Jozef, Senica, Sotiná, Jána Bežu 2679/2
118) Kotvanová Nadežda, nar. 2.2.1962, Senica SNP 754/1 správna adresa :Senica,
Štefánikova 725/12
23) Chodúr Dušan , nar. 24.3.1947, Senica, Dlhá 229/3 správna adresa : Senica, Dlhá 260/2
Správnemu orgánu od účastníkov konania neboli doručené žiadne námietky ani pripomienky
k registru nového stavu.
V zmysle § 14 ods. 1 zákona v súlade s projektom začína užívateľom pozemkov
v záhradkovej osade dňom vydania rozhodnutia plynúť 30 dňová lehota na zaplatenie
náhrady a hodnoty podielu na účet Slovenského pozemkového fondu Bratislava. Nakoľko ZO
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vybraná záloha, celú sumu zaplatí za členov splnomocnený zástupca ZO SZZ Senica – Kunov
III do 30 dní od vydania rozhodnutia.

Poučenie
Toto rozhodnutie sa v zmysle § 13 ods. 5 zákona a § 26 zákona 71/67 Zb. o správnom
konaní v platnom znení doručuje verejnou vyhláškou tak, že sa vyvesí na úradnej tabuli
tunajšieho úradu po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Súčasne sa
rozhodnutie zverejní na dočasnej úradnej tabuli tunajšieho úradu v meste Senica a v mestskej
časti Senica – Kunov a v ZO SZZ Senica Kunov III.
Proti rozhodnutiu podľa § 13 ods. 6 o schválení projektu nemožno podať opravný prostriedok
a dňom doručenia nadobúda právoplatnosť.
Rozhodnutie je v zmysle § 247 až 250 OSP preskúmateľné súdom.

Ing. Jozef Srnka
riaditeľ

Prílohy rozhodnutia:
Zoznam jednotlivých užívateľov s uvedením pozemkov, ktoré obhospodarujú a spoločných
priestorov, s určením ich hodnoty zodpovedajúcej výške náhrady podľa § 11 zákona, doteraz
nevyporiadané kúpnymi zmluvami a určenie lehoty na zaplatenie.
Doručuje sa :
Pôvodným vlastníkom pozemkov verejnou vyhláškou:
1.)Mesto Senica – 3x, z toho 2 exempláre za účelom vyvesenia v Meste Senica a v mestskej
časti Kunov a po 15 dňoch vrátiť 1x na OPÚ Senica (s dátumom narodenia)
2.)Mgr. Anton Kudláč, Senica, Štefánikova 703/17 – 2x z toho 1x vyvesiť v záhradkovej
osade a po 15 dňoch vrátiť 1x na OPÚ v Senici ( s dátumom narodenia )
Ďalej sa doručuje :
1)Užívateľom pozemkov v záhradkovej osade Senica – Kunov III
Doručuje sa len splnomocnenému zástupcovi Mgr. Kudláčovi Antonovi, Štefánikova 703/17 (
s rodnými číslami)
2.) Slovenský pozemkový fond, regionálny odbor Senica, Štefánikova 1318 ( s rodnými
číslami)
3)Obvodný pozemkový úrad v Senici – spis 3x, z toho 1x za účelom vyvesenia na úradnej
tabuli ( s dátumom narodenia – 2 x s rodnými číslami)
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Vyvesené:

Zvesené:
Pečiatka a podpis

Telefón : 034/6965325

Fax: 034/6542229

E-mail: jozef.srnka.pse@3s.land.gov.sk

OBVODNÝ POZEMKOVÝ ÚRAD V SENICI
Hollého750, 905 01 Senica
Č .j. spis 149/07- Kunov III/SRN

V Senici: 3.4.2009

Vec :
Rozhodnutie o nariadení vykonania projektu pozemkových úprav na
vyporiadanie vlastníctva pozemkov v záhradkovej osade Senica – Kunov III,
v katastrálnom území Kunov podľa § 15 ods. 1 zákona č. 64/1997 Z. z.
v platnom znení.

Rozhodnutie
Obvodný pozemkový úrad v Senici, ako orgán príslušný v zmysle § 18 ods.1 zákona č.
64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní
vlastníctva k nim v znení neskorších predpisov ( ďalej len zákon ) rozhodol takto :

podľa § 15 ods. 1 zákona
nariaďuje
vykonanie projektu pozemkových úprav na vyporiadanie vlastníctva pozemkov
v záhradkovej osade 13-40 Senica – Kunov III v katastrálnom území Kunov, schváleného
rozhodnutím Obvodného pozemkového úradu v Senici č. j. spis 149/07- Kunov III/SRN zo
dňa 11.3.2009 a to v samostatnom obvode náhradných pozemkov na parcele číslo C KN
14102/3 v katastrálnom území Senica.

Odôvodnenie
Užívatelia pozemkov v záhradkovej osade SZZ 13-40 Senica – KUNOV III
v katastrálnom území Kunov prostredníctvom splnomocneného zástupcu Mgr. Antona
Kudláča, trvale bytom Senica, Štefánikova 703/17 predložili dňa 7.6.2007 na tunajší úrad
v zmysle § 7 ods. 1 zákona návrh na začatie konania na vyporiadanie vlastníctva k pozemkom
v záhradkovej osade 13-40 Senica - KUNOV III v katastrálnom území Kunov.
Správny orgán po prešetrení predložených dokladov podľa zákona, metodického pokynu
a jeho dodatku z júna 2001 požiadal SPF, regionálny odbor Senica o zabezpečenie
vyhotovenia RPS. Register vyhotovila GEODÉZIA Bratislava, Pekná cesta 15, pracovisko
Skalica.
Verejnou vyhláškou číslo 2/2008 z 28.1.2008, č. j. spis 149/07- Kunov III/SRN
oznámil správny orgán začatie konania na vysporiadanie vlastníctva pozemkov v zriadenej
záhradkovej osade Senica – KUNOV III. Zároveň zverejnil na úradnej tabuli Obvodného
pozemkového úradu v Senici a to od 28.1.2008 do 13.1.2008 a na dočasnej úradnej tabuli
v Meste Senica a v mestskej časti Kunov úvodné podklady - RPS a geometrický plán.
Podklady boli vyvesené od 29.1.2008 do 12.2.2008.
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Senica – KUNOV III doručil do vlastných rúk výpis z RPS a grafické zobrazenie lokalizácie
ich vlastníckej parcely v katastrálnom území Kunov.
Proti úvodným podkladom ( RPS a geometrickému plánu) bola doručená v stanovenej
lehote jedna námietka podľa § 8 ods. 3 zákona. Námietku prerokoval správny orgán
11.4.2008 a námietke podľa § 9 ods. 1 zákona nevyhovel.
Rozhodnutie bolo vydané 2.5.2008 pod č. j. spis 149/07 – Kunov III/SRN. Voči
rozhodnutiu bolo podané odvolanie, ktoré odstúpil správny orgán na Krajský pozemkový úrad
v Trnave, ktorý podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní odvolanie p. Viery
Jakábovej, bytom Kunov 58 zamietol a rozhodnutie OPÚ v Senici č. j. spis 149/07 – Kunov
III/SRN z 2.5.2008 potvrdil. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 23.6.2008.
Následne Obvodný pozemkový úrad v Senici schválil úvodné podklady projektu
pozemkových úprav na vyporiadanie vlastníctva pozemkov v ZO Senica – Kunov III v k. ú.
Kunov podľa § 9 ods. 4 zákona. Rozhodnutie bolo vydané pod č. j. spis 149/07- Kunov III/
SRN z 8.7.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť 1.8.2008.
Na základe žiadosti správneho orgánu na Slovenský pozemkový fond – regionálny
odbor Senica o predloženie lokalít na umiestnenie náhradných pozemkov pre žiadateľov, ktorí
žiadajú za svoje vlastníctvo nové náhradné pozemky. Náhradné pozemky boli SPF navrhnuté
v k. ú. Senica na parcele C KN číslo 14102/3
Následne dňa 13.10.2008 pod č. j. spis 149/07 - Kunov III bolo vydané rozhodnutie
o spôsobe náhrady a určenie obvodu pozemkových úprav na vyporiadanie vlastníctva
pozemkov v ZO Senica – Kunov III v k. ú. Kunov podľa § 10 ods. 4 zákona.
V súlade s § 11 zákona správny orgán vypočítal výšku náhrady za pozemky a zadal
vypracovanie projektu pozemkových úprav.
V súlade s § 13 ods. 1 zákona tunajší odbor zverejnil návrh projektu na vyporiadanie
vlastníctva k pozemkom v ZO Senica – Kunov III. Zhotoviteľom projektu bola fy. GEODÉZIA
Bratislava, a.s. Pekná cesta, pracovisko Skalica .
Návrh projektu bol vyvesený na 30 dní na verejné nahliadnutie v Meste Senica a
v mestskej časti Senica – Kunov od 22.1.2009 do 20.2.2009, ZO Senica – Kunov III od
23.1.2009 do 23.2.2009 a na úradnej tabuli OPÚ v Senici, Hollého 750 a to od 21.1.2009 do
23.2.2009.
Zároveň každému účastníkovi konania, ktorého pobyt bol známy bol doručený výpis
z návrhu projektu, voči ktorému mohol v stanovenom termíne podať námietku. Správnemu
orgánu neboli doručené žiadne námietky a preto správny orgán schválil rozhodnutím projekt
pozemkových úprav verejnou vyhláškou č. 4/09 č. j. spis 149/07-Kunov III/SRN z 11.3.2009,
ktoré nadobudlo právoplatnosť 31.3.2009.
Následne na schválený projekt v súlade s § 15 ods. 1 zákona, Obvodný pozemkový
úrad v Senici nariaďuje vykonanie projektu, v rámci ktorého sa na základe vyhotoveného
rozdeľovacieho plánu vytýčia pozemky v samostatnom obvode náhradných pozemkov v k. ú.
Senica a vyhotoví sa geometrický plán, ktorý bude slúžiť na zápis do KN. Po nadobudnutí

-3právoplatnosti tohto rozhodnutia správny orgán samostatnou pozvánkou pozve nových
vlastníkov náhradných pozemkov v k. ú. Senica na ich prevzatie.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na
Krajský pozemkový úrad, prostredníctvom Obvodného pozemkového úradu v Senici.
Rozhodnutie je v zmysle § 247 až 250 OSP preskúmateľné súdom.

Ing. Jozef Srnka
riaditeľ

Doručuje sa :
1) Navrhovatelia – užívatelia pozemkov v záhradkovej osade 13-40 Senica – KUNOV III,
prostredníctvom splnomocneného zástupcu Mgr. Antona Kudláča, trvale bytom Senica,
Štefánikova 703/17
2) Slovenský pozemkový fond, regionálny odbor Senica, Štefánikova 1318 + nezistení
vlastníci:
Havel Juraj
Kadlečík Ján
Kadlečík Martin
Matula Ján
Matulová Anna
Pechová Zuzana
Rigáňová Zuzana
Slezák Pavol
Slezáková Kristína
3) Císarová Darina, Senica – Kunov 189
4) Čulenová Oľga, Bratislava, Fraňa Kráľa 995/18
5) Havel Rastislav Ing., Banská Bystrica, Strážovská 6382/4
6) Jakábová Viera, Senica – Kunov 58
7) Orgoník Miloš MUDr., Sobotište 73
8) Pinčeková Anna Ing., Senica, S. Jurkoviča 1202/12
9) Obvodný pozemkový úrad v Senici – 3x do spisu
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