...........................................................................................................................................
Meno a adresa žiadateľa
V.........................dňa...................
Okresný úrad Senica
pozemkový a lesný odbor
Hollého 750

905 01 S e n i c a
VEC:
Žiadosť o trvalé (dočasné) odňatie poľnohospodárskej pôdy podľa ust. § 17 ods.
1 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene
zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného
prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení pre stavbu:
.............................................................................................. v k.ú.:......................................
Podpísaní žiadatelia.................................................................., bytom...................................
.................................................. žiadame o trvalé / dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy
v zmysle § 17 ods. 1 zákona 220/2004 Z.z. pre účely: ..............................................................
......................................................................... v k.ú..............................................
Podľa priloženého geometrického plánu č. ..................................... ide o pozemok, parcela č.:
..............................evidovaný (druh pozemku)............................o výmere: ...............................
Súhlas podľa § 13 / 14 / 15 zákona č. 220/2004 Z.z., resp. § 7 zákona č. 307/1992 Zb.
o ochrane PPF bol udelený dňa: ....................................pod č.j. .................................................
a) Rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané dňa:..................pod č.j..................................
b) Potvrdenie o zlúčení územného a stavebného konanie bolo vydané dňa: .............................
pod č.j.: ..............................
Dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy sa žiada na obdobie: .................

...................................................
podpis, príp.pečiatka
Prílohy:
1. súhlas na nepoľnohospodárske použitie poľn. pôdy
2. výpis z katastra nehnuteľností - list vlastníctva (originál, resp. overená kópia)
3. geometrický plán – 2x, prípadne snímka z katastrálnej mapy
4. právoplatné rozhodnutie o umiestnení stavby, resp. potvrdenie o zlúčení územného a stav. konania
5. potvrdenie o bonitovanej pôdno-ekologickej jednotke (BPEJ)
6. bilancia skrývky humusového horizontu pôdy
7. projekt spätnej rekultivácie pri dočasnom odňatí poľn.pôdy
8. projektová dokumentácia, prípadne situácia umiestnenia stavby na pozemku
9. správny poplatok v hodnote 33 €

...........................................................................................................................................
Meno a presná adresa žiadateľa
V.........................dňa...................
Okresný úrad Senica
pozemkový a lesný odbor
Hollého 750

905 01 S e n i c a

VEC:
Žiadosť o vydanie stanoviska na nepoľnohospodárske použitie poľnohospodárskej
pôdy podľa ust. § 17 ods. 3 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní
poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii
a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení pre stavbu:
....................................................................................... v k.ú.:.............................................

Podpísaní žiadatelia.................................................................., bytom........................
.............................................žiadame o vydanie stanoviska na nepoľnohospodárske použitie
poľnohospodárskej pôdy v zmysle § 17 ods. 3 zákona č. 220/2004 Z.z. pre účely:
....................................................................................... v k.ú............................................, keď
výmera odnímanej (zastavanej) plochy nepresahuje 5000 m2.
Podľa priloženého listu vlastníctva č. .................. ide o pozemok, parcela č. .............................
evidovaný (druh pozemku)............................. o výmere: ...................................

Pozemok sa nachádza v zastavanom území obce–mesta...............................................

...................................................
podpis

Prílohy:
1. výpis z katastra nehnuteľností - list vlastníctva
2. kópia z katastrálnej mapy, prípadne geometrický plán
3. stanovisko obce ako orgánu územného plánu k umiestneniu stavby
4. projektová dokumentácia stavby k nahliadnutiu – stavebná situácia
5. správny poplatok v hodnote 3 €

...........................................................................................................................................
Meno, priezvisko a presná adresa žiadateľa
V.........................dňa...................
Okresný úrad Senica
pozemkový a lesný odbor
Hollého 750

905 01 S e n i c a
VEC: Žiadosť o zmenu druhu poľnohospodárskeho pozemku podľa § 11 ods. 1
písm. a) zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej
pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole
znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v platnom znení - legalizácia stavby:
..................................................................................v k.ú.:.................................
Podpísaní žiadatelia.................................................................., bytom........................
...........................................žiadame o vykonanie zmeny druhu poľnohospodárskeho pozemku
v zmysle § 11 ods. 1 písm. a) zákona č. 220/2004 Z.z. (k zmene druhu poľn. pozemku došlo
pred 25. júnom 1992 vplyvom ľudskej činnosti) - za účelom legalizácie stavby:
............................................................................................ v k.ú..................................................
Podľa priloženého geometrického plánu č. ................................... ide o pozemok, parcela č.
..............................evidovaný (druh pozemku)............................o výmere: .....................
Stavebné povolenie bolo vydané dňa:...................................pod č.j.............................................
Kolaudačné rozhodnutie bolo vydané dňa:............................pod č.j............................................
Rozhodnutie o pridelení súpisného čísla: dňa........................pod č.j............................................

...................................................
podpis
Prílohy:
1. výpis z katastra nehnuteľností - list vlastníctva pre právne úkony
2. geometrický plán – 2x
3. kópia stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia (prípadne iný doklad , na základe
ktorého došlo k záberu poľn. pôdy)
4. vyjadrenie obce – rozhodnutie o pridelení súpisného čísla stavby
5. správny poplatok v hodnote 33 €

...........................................................................................................................................
Meno, priezvisko a presná adresa žiadateľa
V.........................dňa...................
Okresný úrad Senica
pozemkový a lesný odbor
Hollého 750

905 01 S e n i c a

VEC:
Žiadosť o usporiadanie druhu pozemku v katastri nehnuteľností podľa § 19 ods. 1
písm. b) zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej
pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole
znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v platnom znení pre stavbu:
..................................................................................... v k.ú.:..........................................
Podpísaní žiadatelia.................................................................., bytom........................
...........................................žiadame o usporiadanie druhu pozemku v katastri nehnuteľností
v zmysle § 19 ods. 1 písm. b) zákona č. 220/2004 Z.z. (k zabratiu poľn. pôdy bez rozhodnutia
o odňatí došlo po 25. júni 1992 ) - pre stavbu:
............................................................................................ v k.ú..................................................
Podľa priloženého geometrického plánu č. ................................... ide o pozemok, parcela č.
..............................evidovaný (druh pozemku)............................o výmere: .....................
Stavebné povolenie bolo vydané dňa:...................................pod č.j.............................................
Kolaudačné rozhodnutie bolo vydané dňa:............................pod č.j............................................
Rozhodnutie o pridelení súpisného čísla: dňa........................pod č.j............................................

...................................................
podpis
Prílohy:
1. výpis z katastra nehnuteľností - list vlastníctva
2. geometrický plán – 2x
3. kópia stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia (prípadne iný doklad , na základe
ktorého došlo k záberu poľn. pôdy)
4. vyjadrenie obce, prípadne rozhodnutie o pridelení súpisného čísla stavby
5. správny poplatok v hodnote 33 €

...........................................................................................................................................
Meno a presná adresa žiadateľa
V.........................dňa...................
Okresný úrad Senica
pozemkový a lesný odbor
Hollého 750

905 01 S e n i c a

VEC:
Žiadosť o zmenu druhu poľnohospodárskeho pozemku na lesný pozemok podľa § 9
ods. 1 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a
o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole
znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v platnom znení
Podpísaní vlastníci/užívatelia ............................................................., bytom........................
...........................................žiadame o zmenu druhu pozemku v zmysle § 9 ods. 1 zákona č.
220/2004 Z.z.
v k.ú: ....................................................................................
Podľa priloženého geometrického plánu č./evidenčného listu č. ...................................... ide
o pozemok/ky, parcela č.:..................................................................................
evidovaný druh pozemku (pôvodný):................................................................
o výmere: ..........................................................................................................
navrhovaný druh pozemku/ov: .........................................................................
Vykonanie zmeny druhu pozemku/ov požadujeme z nasledovných dôvodov:

...................................................
podpis
Prílohy:
1. výpis z katastra nehnuteľností - list vlastníctva na právne úkony
2. geometrický plán – 2x (v prípade, že sa zmena požaduje na časť pozemku), prípadne snímka
z katastrálnej mapy
4. vyjadrenie orgánov podľa osobitného predpisu, ktoré sú navrhovanou zmenou dotknuté, napr.:
orgán štátnej ochrany prírody a krajiny, orgán štátnej správy lesného hospodárstva, orgán
štátnej správy pre pozemkové úpravy, orgán územného plánovania a stavebného poriadku a iné
5. správny poplatok v hodnote 33 €

Meno, priezvisko, bydlisko žiadateľa
Okresný úrad Senica
pozemkový a lesný odbor
Hollého 750

905 01 S e n i c a

VEC: Žiadosť o určenie bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky (BPEJ)
Žiadam o určenie BPEJ na parcele č. ..........................................................................
...........................................................................................................................................
v katastrálnom území: ................................................................
K určeniu BPEJ dávam tieto doklady: .........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
Potvrdenie o BPEJ bude použité pre účely odňatia poľnohospodárskej pôdy podľa
zákona č. 220/2004 Z.z.. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene
zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného
prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
Správny poplatok v hodnote 8 €

V ................................, dňa ......................

....................................................
podpis

Bilancia skrývky
humusového horizontu z trvale odnímanej poľnohospodárskej pôdy
- jednoduché stavby –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Názov stavby:
Stavebník:
Spracovateľ bilancie:
Dátum:
2. Výmera trvalého odňatia poľnohospodárskej pôdy:
Katastrálne územie:
Parc. čísla:
BPEJ:
Hrúbka humusového horizontu pôdy:
Navrhovaná hĺbka skrývky (cm):
Rozsah skrývky (m2):
Celkový objem skrývky (m3):
Užívateľ poľnohospodárskej pôdy:
Poznámka: hrúbka a množstvo skrývky v členení podľa kvalitatívne odlišných častí. napr.: ornica, podorničie

3. Umiestnenie skrývky na nových poľnohospodárskych pozemkoch:
Katastrálne územie:
Parc. čísla:
BPEJ:
Užívateľ poľnohospodárskej pôdy:
Zhodnotenie zúrodňovacieho opatrenia na nových pozemkoch:

4. Za množstvo skrývaného humusového horizontu, odvoz skrývky a jej rozprestretie na
nových poľnohospodárskych pozemkoch zodpovedá:

Meno stavebníka:
.......................................................................................................................................................
Za užívateľa poľnohospodárskej pôdy, kde bude skrývka rozprestretá, ju preberie:

Meno: ..................................................................... Podpis: ....................................................

...........................................................................................................................................
Meno a presná adresa žiadateľa
V.........................dňa...................
Okresný úrad Senica
pozemkový a lesný odbor
Hollého 750

905 01 S e n i c a

VEC:
Žiadosť o vydanie stanoviska na nepoľnohospodárske použitie poľnohospodárskej
pôdy podľa ust. § 17 ods. 3 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní
poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii
a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení pre stavbu:
....................................................................................... v k.ú.:.............................................

Podpísaní žiadatelia.................................................................., bytom........................
.............................................žiadame o vydanie stanoviska na nepoľnohospodárske použitie
poľnohospodárskej pôdy k pripravovanému stavebnému zámeru, resp. na vykonanú zmenu
druhu pozemku v zmysle § 17 ods. 3 zákona č. 220/2004 Z.z. pre účely:
..................................................................................................v k.ú............................................,
v prípade, keď výmera plochy nepresiahne 15 m2.
Podľa priloženého listu vlastníctva č. .................. ide o pozemok, parcela č. .............................
evidovaný (druh pozemku)............................. o výmere: ...................................
Pozemok sa nachádza v zastavanom území obce–mesta..............................................................

...................................................
podpis

Prílohy:
1. výpis z katastra nehnuteľností - list vlastníctva
2. kópia z katastrálnej mapy, prípadne geometrický plán
3. projektová dokumentácia stavby – situácia pri navrhovanom stavebnom zámere
4. správny poplatok v hodnote 3 €

...........................................................................................................................................
Meno a presná adresa žiadateľa
V.........................dňa...................
Okresný úrad Senica
pozemkový a lesný odbor
Hollého 750

905 01 S e n i c a

VEC:
Žiadosť o vydanie „záväzného stanoviska“ k zmene druhu pozemku podľa § 9 ods.
3 písm. a), resp. písm. b) zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní
poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej
prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení
Podpísaní vlastníci/užívatelia ............................................................., bytom........................
...........................................žiadame o vydanie „záväzného stanoviska“ k zmene druhu
pozemku v zmysle § 9 ods. 3 písm. a) resp. písm. b) zákona č. 220/2004 Z.z.
v k.ú: .............................................
Podľa priloženého geometrického plánu č./kópie katastrálnej mapy (KM).......................ide
o pozemok/ky, parcela č.:..................... evidovaný druh pozemku (pôvodný): .........................
o výmere: ...............
Navrhovaný druh pozemku: ...............................................
Vykonanie zmeny druhu pozemku/ov požadujeme z nasledovných dôvodov:

...................................................
podpis
Prílohy:
1. výpis z katastra nehnuteľností – výpis z listu vlastníctva
2. geometrický plán – 2x (v prípade, že sa zmena požaduje na časť pozemku)/ kópia KM
3. vyjadrenie orgánov podľa osobitného predpisu, ktoré sú navrhovanou zmenou dotknuté, napr.:
orgán štátnej ochrany prírody a krajiny, orgán územného plánovania a stavebného poriadku
a iné
4. k zmene druhu pozemku na ovocný sad sa predkladá projekt s odborným stanoviskom ÚKSUP
5. správny poplatok v hodnote 3 €

