1.agenda ochrany poľnohospodárskej pôdy zákon - č. 220/2004 Z.z.
Agendu ochrany a využívania poľnohospodárskej pôdy podľa zákona č. 220/2004 Z. z.
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) zabezpečuje Ing. Eva Kasalová.
Vzory najpoužívanejších žiadostí:
Žiadosť o zmenu druhu pozemku podľa § 11 „zákona“ sa podáva, ak pozemok:
a) pred 25. júnom 1992 vplyvom ľudskej činnosti zmenil svoj charakter a nezodpovedá
poľnohospodárskej pôde (napr. výstavba rodinného domu pred daným termínom, avšak RD
nezapísaný do katastra nehnuteľností).
b) bol administratívne odňatý z poľnohospodárskeho pôdneho fondu a zanikol dôvod a účel
odňatia, pričom nezmenil charakter poľnohospodárskej pôdy.
Tlačivo v sekcii „Vzory tlačív“.
Žiadosť o vydanie stanoviska k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde
podľa § 17 ods. 2 „zákona“ sa podáva:
a) ak ide o umiestnenie signálov, stabilizačných kameňov a iných značiek na geodetické
účely, na vstupné šachty, prečerpávacie stanice, vrty a studne, stožiare alebo iné objekty
nadzemného a podzemného vedenia a výmera jednotlivých uvedených objektov nepresiahne
25 m2 a ak ide o jednorazovú zmenu druhu pozemku do 15 m2
b) ak ide o zmenu poľnohospodárskeho druhu pozemku s výmerou do 5000 m2 (napr. pre
potreby výstavby RD, chaty) v hraniciach zastavaného územia obce podľa § 2 písm. i)
c) ak ide o nehnuteľnosť, ktorej zastavaná plocha je do 25 m2, v území určenom územným
plánom obce na záhradkárske účely, a ak ide o nehnuteľnosť, ktorej zastavaná plocha je do
25 m2, vo vinici.
Tlačivo v sekcii „Vzory tlačív“.
Žiadosť o vydanie rozhodnutia podľa § 17 ods. 1 a 6 „zákona“
Poľnohospodársku pôdu možno odňať natrvalo alebo dočasne, pričom
a) odňatím natrvalo sa rozumie trvalá zmena spôsobu použitia poľnohospodárskej pôdy
s trvalou zmenou druhu pozemku v katastri,
b) dočasným odňatím sa rozumie dočasná zmena spôsobu použitia poľnohospodárskej pôdy
na čas najviac desať rokov, ktorá sa rekultivačnými opatreniami uvedie do pôvodného stavu.
Žiadosť o vydanie rozhodnutia podľa § 17 ods. 1 a 6 zákona č. 220/2004 Z. z. o trvalom
(dočasnom) odňatí poľnohospodárskej pôdy sa vydáva
-pri výstavbe mimo zastavaného územia obce

Upozornenie: pre katastrálne územia, v ktorých je ukončený a zapísaný ROEP, je potrebné
žiadať potvrdenie o BPEJ (bonitované pôdno-ekologické jednotky) ihneď pri žiadosti
o vydanie LV (Okresný úrad Topoľčany- Katastrálny odbor)
Zoznam katastrálnych území, pre ktoré vydáva Potvrdenie o BPEJ pozemkový a lesný odbor
v prílohe.
Tlačivo v sekcii „Vzory tlačív“.
Podľa nariadenia vlády SR č. 58/2013 trvalé alebo dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy
mimo zastavaného územia obce podlieha plateniu odvodov. Odvod sa platí za najkvalitnejšiu
pôdu podľa kódu BPEJ v príslušnom katastrálnom území. Zoznam takejto pôdy v každom
katastrálnom území je uvedený v prílohe č.2 Nariadenia vlády č.58/2013. Od platenia
odvodov je o.i. oslobodené odňatie poľnohospodárskej pôdy na:
a) stavby pozemnej komunikácie alebo železničnej dráhy
b) pozemok pod rodinným domom a to nasledovne:
1. s jedným nadzemným podlažím do výmery 250 m2,
2. s dvomi nadzemnými podlažiami do výmery 150 m2
Záber presahujúci danú výmeru v prípade RD alebo vždy v prípade spevnených plôch
podlieha riadne plateniu odvodov.
Výška odvodu za odňatie sa môže meniť o - 30 % v závislosti od toho, či odnímané územie
súvisle nadväzuje na zastavanú plochu v obci a o + 30% v prípade ak sa na odnímanom území
nachádzajú vybudované funkčné zariadenie na účely závlah. Tunajší odbor posudzuje každý
prípad osobitne s prihliadnutím na vyššie spomenuté podmienky.
Zoznam katastrálnych území okresu Topoľčany spolu s určením ich najkvalitnejšej pôdy, jej
zaradením do príslušnej bonitnej skupiny a výšky odvodu za odňatie v prílohe.
Zoznam katastrálnych území, v ktorých sú vybudované funkčné zariadenia na účely závlah
v prílohe.
Pokiaľ občan žiada odňať poľnohospodársku pôdu v kat. území s vybudovanými závlahami
(viď vyššie), je nutné k danej žiadosti priložiť aj vyjadrenie príslušného orgánu, ktorý
spravuje dané zariadenia, o tom či sú tieto umiestnené aj v záujmovej lokalite:
http://www.hydromelioracie.sk/main.php?ziadosti
Bilancia skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy
Bilancia skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „HH PP“) je
spracovaná ako podkladový dokument pre vydanie rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej
pôdy podľa § 17 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy
v znení v znení neskorších predpisov.
Pre bližšie informácie o vykonaní bilancie ako aj prehľad potrebných tlačív nájdete v
priloženom Metodickom usmernení.
Metodické usmernenie číslo: 2341/2006 – 910 v sekcii „Vzory tlačív“.

