

(Meno, priezvisko, adresa žiadateľa, tel.)

                                                                                                                  Okresný úrad Galanta
                                                                                                                  pozemkový a lesný odbor
                                                                                                                  ul. 29. augusta 10 
                                                                                                                  924 01 Galanta


VEC: Žiadosť o trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy v zmysle § 17 zákona NR SR 
          č. 220/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov


      Žiadam o trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy v zmysle § 17 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov:

Jedná sa o poľnohospodársku pôdu:


parc.č....................................................................druh pozemku..................................................

vo výmere.................................................nachádzajúcej sa v k.ú.................................................

pre účel výstavby..........................................................................................................................




     Dňa................................                                                  ..............................................                     
                                                                                                                   podpis





Prílohy:
	súhlas OÚ Trnava podľa §13 až 15 (nie je potrebné, ak návrh nepoľnohosp. použitia poľnohosp. pôdy nepresahuje výmeru 1000 mﾲ1000 m²)
	projektovú dokumentáciu
	kópia z katastrálnej mapy- originál 
	bilanciu skrývky humusového horizontu

projekt spätnej rekultivácie (v prípade dočasného odňatia)
dve vyhotovenia geometrického plánu plôch navrhovaných na odňatie v prípade, že dochádza k deleniu parciel
	potvrdenie o bonitovanej pôdno-ekologickej jednotke 
vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy (Hydromeliorácie, š.p. atď.)
právoplatné územné rozhodnutie (originál alebo overená fotokópia) alebo potvrdenie stavebného úradu o zlúčení územného a stavebného konania
      -       výpočet odvodu pre celý rozsah odňatia v prípade záberu najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy (nariadenie vlády SR č. 58/2013 o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy).
	správny poplatok v hodnote 33,- €


–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(Meno, priezvisko, adresa žiadateľa, tel.)

            Okresný úrad Galanta                      
                                                                                                           pozemkový a lesný odbor
                                                                                                           ul. 29. augusta 10
                                                                                                           924 01 Galanta 




Vec: Žiadosť o zmenu poľnohospodárskeho druhu pozemku na lesný pozemok v zmysle zák. č. 220/2004 Z. z. v znení nesk. predpisov 

     Žiadam o vydanie rozhodnutia v zmysle § 9 ods. 1 zák. č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o zmene
poľnohospodárskeho druhu pozemku na lesný pozemok parc. KN č.............................................

terajší druh pozemku .......................................o výmere.........................m2

na poľnohospodársky druh pozemku..............................................................


v kat. území  ............................................. Stručné zdôvodnenie: ........................................................


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



Dňa................................                                                                   .................................................
                                                                                                                     podpis žiadateľa                                                                              









Prílohy: 
-	kópia z katastrálnej mapy alebo2 x geometrický plán v prípade, ak dochádza k deleniu parcely,
-	vyjadrenie Okresného úradu, odboru životného prostredia,
-	vyjadrenie Okresného úradu, pozemkového a lesného odboru,
-	vyjadrenie príslušného obecného alebo mestského úradu,	
-	vyjadrenie vlastníka pozemku, ak je žiadateľ iný ako vlastník.
-    správny poplatok v hodnote 33,- €,
   




–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––                 
(Meno, priezvisko, adresa žiadateľa, tel.)

            Okresný úrad Galanta                    
                                                                                                           pozemkový a lesný odbor
                                                                                                           ul. 29. augusta 10
                                                                                                           924 01 Galanta




Vec: Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k zmene druhu pozemku v zmysle § 9 ods. 3 zák. č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov 


     Žiadam o vydanie záväzného stanoviska v zmysle § 9 ods. 3 zák. č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zmenu:

a)  jedného poľnohospodárskeho druhu pozemku na iný poľnohospodársky druh pozemku

b) nepoľnohospodárskeho druhu pozemku, okrem lesného pozemku, na poľnohospodársky  druh pozemku*


parc. KN č...........................terajší druh pozemku .......................................o výmere.........................m2

na poľnohospodársky druh pozemku..............................................................


v kat. území  ............................................. Stručné zdôvodnenie: ...........................................................


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





Dňa.......................................                                                               .....................................................
                                                                                                                           podpis žiadateľa

Prílohy: 
-	kópia z katastrálnej mapy alebo 1 x geometrický plán (v prípade ak dochádza k deleniu 
    parcely),	
-	vyjadrenie vlastníka pozemku, ak je žiadateľ iný ako vlastník,
-	správny poplatok v hodnote 3,- €





––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––                
(Meno, priezvisko, adresa žiadateľa, tel.)

            Okresný úrad Galanta                     
                                                                                                           pozemkový a lesný odbor
                                                                                                           ul. 29. augusta 10
                                                                                                           924 01 Galanta



Vec: Žiadosť o vydanie rozhodnutia podľa § 11 ods. 1 písm. a) zák. č. 220/2004 Z.z. – (stavba vybudovaná  pred 25. júnom 1992)


      Žiadam o zmenu druhu pozemku v zmysle § 11 ods. 1 písm. a)  zák. č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy pod vybudovanou stavbou

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

  Nachádza sa na pozemku – parc. KN č. ..................................., druh pozemku .........................

v kat. území ............................................ a jej realizáciou došlo k záberu poľnohosp. pôdy  o 

výmere .................. m2.

Stavba bola vybudovaná na základe stavebného povolenia vydaného .......................................

pod č...................................................zo dňa................................................

V prípade, že na stavbu nebolo vydané stavebné povolenie, uviesť rok výstavby................, čo  potvrdí aj príslušný obecný – mestský úrad.





Dňa ....................................                                                .................................................
                                                                                                         podpis žiadateľa
                                                                                                       




Prílohy: 
-	fotokópiu  stavebného povolenia,  kolaudačného rozhodnutia, 
-	kópia katastrálnej mapy alebo 2 x geometrický plán, ktorým je zameraná stavba,    
-	potvrdenie obce – mesta o roku postavenia stavby, resp. listinu o určení súpisného    
      čísla pre stavbu,
-     správny poplatok v hodnote 33,- €



–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-                
(Meno, priezvisko, adresa žiadateľa, tel.)


                    Okresný úrad Galanta                    
                                                                                                           pozemkový a lesný odbor
                                                                                                           ul. 29. augusta 10
                                                                                                           924 01 Galanta


Vec: Žiadosť o vydanie stanoviska v zmysle zák. 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  podľa § 17 ods. 2 a 3 zák. č. 220/2004 Z.z. v znení nesk.  predpisov k pripravovanému zámeru  na poľnohospodárskej pôde nachádzajúcej sa 

-	v zastavanom území obce do (výmery 5000 m2 )  

-	mimo zastavaného územia obce (na objekty do výmery 25 m2 na účely uvedené v ods. 2 písm. a/ zákona a ak ide o jednorazovú zmenu druhu pozemku do 15 m2 - ods. 2 písm. a/ zákona a ak ide o nehnuteľnosť do 25 m2 vo vinici alebo v záhradkárskej osade - ods. 2 písm. c/ zákona)


a to na výstavbu.......................................................................................................................

v kat. území: ....................................................... na pozemku – parc. č. : ...................................

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

druh pozemku :........................................... navrhovaný záber  poľnoh. pôdy ...................... m2.

Vlastníkom pozemku podľa výpisu z listu vlastníctva  č. ........... je 

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




Dňa ....................................                                                     .................................................
                                                                                                            podpis žiadateľa
                                                                                                      

Prílohy: 
  -  kópia z katastrálnej mapy - fotokópia,
  -  z projektovej dokumentácie – časť architektúra - situácie osadenia stavby, 
  -  správny poplatok v hodnote 3,- € 


––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––                 
    (Meno, priezvisko, adresa žiadateľa, tel.)

            Okresný úrad Galanta                     
                                                                                                           pozemkový a lesný odbor
                                                                                                           ul. 29. augusta 10
                                                                                                           924 01 Galanta



Vec: Žiadosť o vydanie stanoviska na použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske  účely na čas kratší ako jeden rok v zmysle zák. č. 220/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov

	Žiadam o vydanie stanoviska na použitie poľnohospodárskej pôdy na čas kratší ako jeden rok vrátane uvedenia poľ. pôdy do pôvodného stavu v zmysle § 18 ods. 2 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy na zámer :

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

……………………………………………………………………………………………….......

na obdobie od ……………. do  …………….. , vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do 

pôvodného stavu.

Predmetný zámer bude realizovaný na pozemku  parc. č. ………………………………….

druh pozemku ………………………………….. v kat. území  ………………………………

 



Dňa ....................................                                                      .................................................
                                                                                                              podpis žiadateľa





Prílohy: 
-   kópia z katastrálnej mapy s vyznačením plochy navrhnutej na nepoľnohospod. použitie,                             
-   z projektovej dokumentácie fotokópiu sprievodnej správy spolu so situáciou zakreslenia trasy, 
-   bilancia skrývky humusového horizontu poľ. pôdy + návrh na vrátenie poľ. pôdy do  
    pôvodného  stavu - vypracovať v zmysle vyhl. MP SR č. 508/2004 Z.z.
-   správny poplatok v hodnote 3,- €





–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––                
(Meno, priezvisko, adresa žiadateľa, tel.)

            Okresný úrad Galanta                      
                                                                                                           pozemkový a lesný odbor
                                                                                                           ul. 29.augusta 10 
                                                                                                           924 01 Galanta



Vec: Žiadosť o vydanie rozhodnutia podľa § 19 ods. 1 písm. b) zák. č. 220/2004 Z. z. v znení nesk. predpisov – (stavba vybudovaná po 25. 6. 1992)

	Žiadam o usporiadanie neoprávneného záberu poľnohospodárskej pôdy v zmysle § 19 ods. 1 písm. b) zák. č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení nesk. predpisov pod vybudovanou stavbou - (uviesť názov resp. popis stavby s príslušným parcelným číslom):


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nachádza sa na pozemku – parc. č. KN ....................................., druh pozemku .............................

v kat. území ............................................ a jej realizáciou došlo k záberu poľnohosp. pôdy  o 

výmere .................. m2.

Stavba bola vybudovaná na základe stavebného povolenia -  vydal stavebný úrad ..........................

............................................... pod č. .................................. zo dňa ................................................

V prípade, že na stavbu nebolo vydané stavebné povolenie, uviesť rok výstavby................, čo potvrdí aj príslušný obecný – mestský úrad vo svojom vyjadrení.






Dňa ....................................                                                      .................................................
                                                                                                              podpis žiadateľa




                                                                                                                          
Prílohy:
   -  fotokópiu stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia, 
   -  2 x geometrický plán, ktorým bude zameraná stavba,                              
   -  čestné prehlásenie o roku začatia realizácie stavby,
   -  správny poplatok v hodnote 33,- €                                                                                                                 

