
  

....................................................................................................................................................... 
stavebník (meno a adresa žiadateľa) 

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

v zastúpení (meno a adresa) 
     
                                                                                          Okresný úrad Bratislava 
                                                                                          pozemkový a lesný odbor 
                                                                                          Tomášikova 46 
                                                                                          832 05 Bratislava 
Vec 
Žiadosť o trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy v zmysle zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a 
využívaní poľnohospod. pôdy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 
 V súlade s ust. § 17 ods.1 a 6 zák. č.220/2004 Z.z. Vás žiadam o vydanie rozhodnutia  o 
trvalom odňatí poľnohospod.  pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu : 
 
na výstavbu : ..................................................................................................................................... 
 
v kat. území : ..................................................................................................................................... 
 
1. parc. č. : ...................                , druh pozemku : .......................................... 
 
celá výmera pozemku v m2:       ................ 
 
2. parc. č. : ...................               , druh pozemku : ......................................... 
 
celá výmera pozemku v m2:      ................ 
 
3. parc. č. : ...................               , druh pozemku : ......................................... 
 
celá výmera pozemku v m2:      ................ 
 
Z toho trvalý záber predstavuje : 
 
1. na parc. č. ..............................výmeru v m2:.............................oddelenú geometr. plánom  
 
/snímka z katastrálnej mapy č. .............................ako novovytvorená parc. č. / pôvodná parc.  
 
č. ............................. 
 
2. na parc. č. ..............................výmeru v m2:.............................oddelenú geometr. plánom  
 
/snímka z katastrálnej mapy č. .............................ako novovytvorená parc. č. / pôvodná parc.  
 
č. .............................  
 
3. na parc. č. ..............................výmeru v m2:.............................oddelenú geometr. plánom  
 
/snímka z katastrálnej mapy č. .............................ako novovytvorená parc. č. / pôvodná parc.  
č. .............................  



  

 
Pozemok (ky) sa nachádza(jú):   a./  v hraniciach zastavaného územia obce                   
                                                     b./ mimo zastavaného územia obce 
 
Vlastníkom podľa výpisu z listu vlastníctva č.  ................ vyhotoveného katastrálnym odborom 
Okresného úradu Bratislava  je ................................................................ 
 
K žiadosti prikladáme tieto doklady: 
 
1.  Vyjadrenie    príslušnej    mestskej   časti Bratislava, že  je stavba v súlade s platným   
      Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy z roku 2007 v znení jeho zmien   
       a doplnkov a zároveň   vyjadrenie,   že o stavbe   bude  rozhodnuté   v    spojenom  
      územnom  a  stavebnom    konaní. V prípade, že   nebude   spojené    územné    konanie    so  
      stavebným, treba doložiť právoplatné  územné rozhodnutie,  
2. Udelenie  súhlasu  Okresného úradu Bratislava, Odboru opravných prostriedkov, referát 

pôdohospodárstva, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, na nepoľnohospodárske použitie 
poľnohospod. pôdy v zmysle zákona č.220/2004 Z.z.  (súhlas nie je potrebný, ak návrh 
nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospod. pôdy nepresahuje výmeru 1000 m2 alebo ak 
ide o usporiadanie neoprávnených záberov poľnohospodárskej pôdy ( §19 zákona), 

3. 2x geometrický plán, 
4. bilancia skrývky humusového horizontu odnímanej poľn. pôdy s návrhom jej hospodárneho 

využitia (do 1000 m2 spracúva fyzická osoba podľa tlačiva – k dispozícii ako nasledujúce 
tlačivo tohto dokumentu, nad 1000 m2 spracúva Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany 
pôdy Bratislava, Gagarinova 10, 827 13 Bratislava alebo odborne spôsobilá osoba), 

5. Potvrdenie o bonitovanej pôdnoekologickej jednotke (BPEJ):  
 Potvrdenie o BPEJ vydáva Okresný úrad Bratislava, katastrálny odbor, Ružová Dolina č. 27,    
 821 09 Bratislava alebo Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava,   
  Trenčianska 55, 821 09 Bratislava,. 

6. Vyjadrenie Hydromeliorácií  š.p. Bratislava, Vrakunská 29, 825 63 Bratislava o existencii 
alebo neexistencii hydromelioračných a zavlažovacích zariadení na predmetnom pozemku,  

  7.    splnomocnenie vlastníkov na zastupovanie ( len v prípade, že vyňatím pozemkov poverili  
       inú osobu), 
   8.   súhlas vlastníkov s vyňatím pozemku z pôdneho fondu ( len vtedy, ak žiadateľ – stavebník  
      ešte nie je vlastníkom pozemku, ktorý sa má natrvalo odňať z pôdneho fondu ), 
   9.   projektová dokumentácia – sprievodná  správa +  situácia, 
   10.  doklad o úhrade správneho poplatku v hodnote 33,-  € ,-: 

Správny poplatok je možné zaplatiť na Okresnom úrade Bratislava na Tomášikovej 46, 832 05 
Bratislava cez žlto-modrý e- kiosk, prípadne na ktorejkoľvek pobočke Slovenskej pošty  (v takomto prípade je 
potrebné do spisu doložiť Potvrdenie o úhrade správneho poplatku). Potvrdenie nelepte na žiadosť!) 

 
Ďalšie doklady:           

1. v prípade, že ide o pozemok v chránenej vodohospodárskej oblasti a ide o výstavbu 
rodinného domu, je potrebné doložiť  súhlasné stanovisko príslušnej mestskej časti 
Bratislava v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej 
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch (vodný zákon). V prípade, že pôjde 
o inú stavbu, ako rodinný dom a predmetný pozemok sa nachádza v chránenej 
vodohospodárskej oblasti, je potrebné doložiť vyjadrenie Okresného úradu 
Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832 05 
Bratislava 

 



  

2. v prípade, že ide o pozemok v chránenej krajinnej oblasti alebo ak územné konanie 
so stavebným bude spojené, v prípade, že sa nevyžaduje územné rozhodnutie je 
potrebné  doložiť súhlasné stanovisko Okresného úradu Bratislava, odboru   
starostlivosti   o  životné prostredie z hľadiska ochrany prírody a krajiny Tomášikova 
46, 832 05 Bratislava, 

3. v prípade, že ide o pozemok v ochrannom pásme nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, 
pamiatkovej rezervácie alebo pamiatkovej zóny, je potrebné doložiť stanovisko 
Krajského pamiatkového úradu Bratislava, Leškova 7, 811 04 Bratislava, 

4. v prípade zmeny druhu pozemku „Vinice“ je nutné doložiť: 
a./  odborné stanovisko Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu     
      poľnohospodárskeho Bratislava, Matúškova 21, 833 16 Bratislava, 

                    b./ stanovisko dotknutého orgánu územnej samosprávy, obsahujúce zhodnotenie  
                         historických súvislostí a zámerov regionálneho rozvoja, 
                    c./ vyjadrenie Okresného úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie 

z hľadiska ochrany prírody a krajiny, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava. 
 

      Všetky  požadované doklady je potrebné doložiť v origináloch, prípadne úradne 
overených fotokópiách. 
 
 
 
Dňa.....................................                                                                                                                                                                                                                                             
          
 
                                                                                                    .............................................                                                                                                               
 
                                                                                                               podpis žiadateľa                 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


