Žiadateľ :
Adresa :
(smerovacie číslo)
Dátum:

Okresný úrad Malacky
pozemkový a lesný odbor
Záhorácka 2942/60 A
901 01 M a l a c k y

Vec:
Žiadosť o odňatie poľnohospodárskej pôdy (zastavané územie)
Na základe § 17 ods. 2 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 znení neskorších predpisov,
žiadam o vydanie stanoviska k použitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske
účely.
Druh stavby : ................................................................................................................................
Parcelné číslo: ..............................................................................................................................
Druh pozemku ............................................................................................................................
Katastrálne územie: ......................................................................................................................
Výmera pozemku v m2 ...............................................................................................................
Požadované odňatie v m2: ............................................................................................................
(celková zastavaná plocha)
Pozemok sa doteraz využíval ako : ..............................................................................................
Odôvodnenie žiadosti : ................................................................................................................
................................................................................................................
K žiadosti prikladám tieto doklady (záber PP do 5000 m2):
1. Evidenčné údaje:
číslo listu vlastníctva

1

2. Záväzné stanovisko (územnoplánovacia informácia) mesta - obce k realizácii stavby.
3. Súhlas vlastníka – spoluvlastníka pozemku (ak nie je výpis z listu vlastníctva na meno
žiadateľa) overený na matrike.
4. Situácia osadenia stavby s okótovaním, vyznačením parcelných čísiel hraníc jednotlivých
druhov pozemkov a vyčíslením celkovej zastavanej plochy (stavba + spevnené plochy)
5. Správny poplatok za vydanie stanoviska – poplatok v hodnote 3 eura.
Pri zábere PP nad 5000 m2 treba ešte doplniť nasledovné doklady:
6. Bilancia skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy s návrhom na jej
hospodárneho využitia z odnímanej výmery, textová a mapová časť vyhotovená
oprávnenou osobou v zmysle vyhlášky č. 59/2013 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška
č. 508/2004 Z.z.(textová a grafická časť, tlačivo bilancie skrývky – príloha č. 1).
7. Správny poplatok za vydanie – kolok v hodnote 33 eur alebo zaplatením na Okresnom
úrade v Malackách.
8. Všetky požadované doklady treba doložiť v origináloch alebo úradne overených
kópiách!

Počet príloh: ....................

Podpis žiadateľa : ..............................

Vybavuje: Okresný úrad v Malackách, PLO
č.t. 034/7971294
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