Náš odbor:











vydáva rozhodnutie/stanovisko k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde,
ktoré je jedným z podmienok udelenia stavebného povolenia pri výstavbe (napr. RD).
vydáva potvrdenie o BPEJ, ak v danom katastrálnom území nebol uskutočnený
ROEP(register obnovenej evidencie pozemkov) , ktoré je nutné priložiť ku žiadosti o
vydanie rozhodnutia pri výstavbe mimo zastavaného územia (v extraviláne) obce.
prešetruje a rieši zaburinenosť poľnohospodárskej pôdy podľa § 3 zákona č. 220/2004
Z.z.
rieši reštitučné podania o navrátenie vlastníctva k pozemkom podľa zákonov č. 229/1991
Zb. a 503/2003 Z.z.
je správnym orgánom pri vyčleňovaní pozemkov do náhradného užívania podľa § 12a
zákona č. 504/2003 Z.z.
vydáva osvedčenie pri nadobúdaní vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemku podľa
zákona č. 140/2014 Z.z.
je správnym orgánom pri vypracovávaní projektov pozemkových úprav.
rieši problematiku lesného hospodárstva, poľovníctva a pozemkových spoločenstiev
podľa zákonov 326/2005 Z.z., 274/2009 Z.z. a 97/2013 Z.z. a i.
vydáva stanoviská k trvalým a dočasným vyňatiam z lesných pozemkov.

Pre rýchle vyhľadanie aktuálnych znení príslušných zákonov kliknite na daný odkaz
http://jaspi.justice.gov.sk , následne na sekciu predpisy a potom do kolónky „predpis č.“ vpíšte
požadované číslo zákona!
Na internetovej stránke OU-TO-PLO sú uvedené vzory najpoužívanejších tlačív
a charakteristika jednotlivých agend, ktoré Vám uľahčia komunikáciu s našim odborom.

1. agenda ochrany poľnohospodárskej pôdy zákon - č. 220/2004 Z.z.
2. agenda nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku podľa zákona č.
140/2014 Z.z.
3. agenda pozemkových úprav
3.1.
Projekty pozemkových úprav (PPÚ) - zákon SNR č. 330/1991 Zb.
3.2.
Vyporiadanie vlastníctva v záhradkových osadách podľa zákona č. 64/1997
Z.z.
3.3. Opatrenia pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod
stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie
územné celky podľa zákona č. 66/2009 Z.z.
4. agenda vyčleňovania náhradných pozemkov podľa §12a zákona č. 504/2003 Z.z.
5. agenda reštitúcií - zákon č. 229/1991 Zb. a zákon č. 503/2003 Z.z.
6. agenda lesníctva a poľovníctva
6.1.
agenda pozemkových spoločenstiev podľa zákona č. 97/2013 Z.z.
6.2.
agenda poľovníctva a lesníctva – zákon č. 274/2009 Z.z. a zákona č. 326/2005
Z.z.

