Žiadateľ................................................................................................................................................................
Adresa..................................................................................................................................................................
Investor:
Okresný úrad Košice
Odbor opravných prostriedkov
Referát pôdohospodárstva
Komenského č. 52
040 26 Košice
Vec:
Žiadosť o udelenie súhlasu na použitie poľnohospodárskej pôdy pre nepoľnohospod. účel
Podpísaný...................................................., bytom-sídlom…..........…….…………..... týmto žiadam
o vydanie súhlasu v zmysle §15 zákona č. 220/2004 Z. z o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy
na použitie poľnohospodárskej pôdy(PP) pre nepoľnohospodársky účel: a) natrvalo
b) dočasne
pre účely výstavby …………….....……………………………………………........……..…………...............
na parcele CKN č. ..................................................... ......, druh pozemku ......................................................
v rozsahu ............................................(ha), v katastrálnom území ..................................................................
v zastavanom - v mimo zastav. území obce ........................................ so stavom k 1. 1. 1990
Svoju žiadosť odôvodňujem tým, že realizácia zámeru si vyžaduje záber PP nad 1000 m 2
Poľnohospodársky pozemok je vo vlastníctve ....................................................................................
V užívaní .........................................................................................................................................
v....................... dňa .....................

.................................................
podpis žiadateľa

Vyjadrenie obce, mesta ............................ k realizácii navrhovaného zámeru z hľadiska plánovaného funkč.
využitia dotknutého územia : .............................................................................................................................
1) obec v súčasnosti nemá platný územný plán,
2) dotknuté územie nie je riešené ÚPN
(Nehodiace sa preškrtnúť)

V ....................... dňa .....................

(podpis, pečiatka obce)

Prílohy:
1. Aktuálny výpis z listu vlastníctva k predmetným pozemkom (s vyznačením príslušnosti k zastavanému
územiu, druh pozemku na stav registra C, údaj o BPEJ), v prípade že nie ste vlastník pozemku, aj vyjadrenie
vlastníka, prípadne iné zmluvy preukazujúce užívacie právo k pozemkom zmluvu, o budúcej kúpnej zmluve.
2. Kópia z katastrálnej mapy
3.Osvedčenie (potvrdenie) o BPEJ, pokiaľ nie je súčasťou listu vlastníctva.
4. Grafická identifikácia parciel ( v prípade že register E nie je totožný s registrom CKN)
5. Projektová dokumentáciu stavby pre územné konanie ( technickú správu + situáciu stavby na KN mape)
6. Stanovisko správcu ( SPF) a užívateľa dotknutých poľnohospodárskych pozemkov
7. Stanovisko orgánu ochrany prírody a krajiny ( ak sa jedná o druh pozemku TTP)
8. Stanovisko obce v súvislosti s ÚPN a pripravovaným rozvojom obce, pokiaľ nie súčasťou tejto žiadosti
9. Stanovisko ústredného a kontrolného a skúšobného Ú stavu poľnohospodárskeho Bratislava (UKSUP) ak sa jedná
o vinohradnícku plochu registrovanú v zmysle zákona č.182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve
10. Prípadné splnomocnenie na konanie
11. Správny poplatok formou E-kolku prípadne potvrdením Slovenskej pošty v hodnote 99, 5 eura

