
 

 

.................................................................................................................................................................................... 

(žiadateľ – meno,  priezvisko,  príp. názov firmy,  IČO, adresa+ PSČ,  kontakt) 

 

 

       Okresný úrad Poprad           

       Pozemkový a lesný odbor 

       Nábrežie Jána Pavla II.  16 

       058 44  Poprad 

     

 

 

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

 

 

VEC : 

Žiadosť o dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy podľa ust. § 17 ods. 1 a 6 zákona č. 220/2004 Z.z. 

v znení neskorších predpisov (ďalej zákon) 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 Dolepodpísaný ............................................................... .......................................................................  

 

týmto žiadam o dočasné odňatie  poľnohospodárskej  pôdy na nepoľnohospodársky účel (uviesť názov stavby, 

investičný zámer, účel, dôvod dočasného odňatia) 

 

 

.................................................................................................................................................................................... 

 

 

.................................................................................................................................................................................... 

 

 

na čas ............. rokov (najviac 10 rokov),  v termíne od ............................................. do ........................................ 

 

 

v katastrálnom území ........................................................................................................ ......................................... 

 

 

na parcele  KN-C č. ................................................................................  s  výmerou ......................................... m
2
. 

 

 

Vlastníctvo pozemku je v katastri nehnuteľností (KN) zapísané na liste vlastníctva č.  ............................................ 

 

 

                                                                                                                                                          

                              ............................................................ 

         (podpis žiadateľa) 

  

Prílohy  (originály alebo úradne overené fotokópie): 

(pozri aj druhú stranu žiadosti) 

 

a) Projektová dokumentácia  ( príp. situácia umiestnenia stavby na pozemku ); 

 

 

b)  Bilancia skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy s návrhom na jej hospodárne využitie, 

osobitne na trvalé odňatie a osobitne na dočasné odňatie, vypracovaná podľa § 17 ods. 5 písm. c) zákona 

č.220/2004 Z.z. v zn.n.p., v súlade s vyhl. MP SR č .508/2004 Z.z. v zn.n.p.;    



 

 

c)  Projekt spätnej rekultivácie dočasne odnímanej poľnohospodárskej pôdy s časovým harmonogramom 

a ekonomickým prepočtom  nákladov, vypracovaná podľa § 17 ods. 5 písm. c) zákona č.220/2004 Z.z. v zn.n.p., 

v súlade s vyhl. MP SR č. 508/2004 Z.z. v zn.n.p.;    

 

 

d)  Základné identifikačné údaje o pozemku, ktoré obsahujú : 

1. údaje  podľa § 60 ods.3 Vyhlášky ÚGKaK SR č.461/2009 Z.z. v zn.n.p. potrebné na účel overenia 

vlastníckeho práva k pozemku  

 2.  dve vyhotovenia geometrického plánu plôch navrhovaných na odňatie 

 3.  potvrdenie o bonitovanej pôdno-ekologickej jednotke (BPEJ) poľnohospodárskej pôdy  

 

 

e)  Vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy : 

 - vyjadrenia spoluvlastníkov pozemkov 

 - vyjadrenia nájomcov, držiteľov, iných oprávnených osôb, užívateľov pozemkov 

 - vyjadrenie samosprávy 

 

Vyjadrenia vlastníkov nehnuteľností ako účastníkov konania sa k žiadosti neprikladajú, ak je na nehnuteľnosti 

zriadené vecné bremeno v prospech držiteľa povolenia podľa osobitného predpisu. 

 

 

f)  Vyjadrenie správcu hydromelioračných zariadení (HMZ) z hľadiska prítomnosti vybudovaného funkčného 

zariadenia na účely závlah na predmetných pozemkoch (Hydromeliorácie, š.p., Bratislava) – ak ide o odňatie 

najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy podľa kódu BPEJ v nasledovných katastrálnych územiach (k.ú.): 

v okrese Poprad – k.ú. Hranovnica, k.ú. Nižná Šuňava, k.ú. Spišská Teplica, k.ú. Spišské Bystré; v okrese Levoča 

– k.ú. Klčov, k.ú. Spišský Štvrtok, k.ú. Studenec.  

 

 

g)  Právoplatné územné rozhodnutie alebo potvrdenie stavebného úradu o spojení územného a stavebného 

konania (príp. oznámenie stavebného úradu o začatí spojeného územného a stavebného konania); 

 

 

h)  Výpočet odvodu pre celý rozsah odňatia; 

 

 

i)  Iné údaje potrebné na posúdenie nepoľnohospodárskeho zámeru na poľnohospodárskej pôde; 

 

 

j)  Potvrdenie o úhrade správneho poplatku v hodnote 33 €. 

 

 

 

Ak sa nechá účastník konania zastupovať, predloží o tom jeho zástupca písomné splnomocnenie. 


