
  

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                   
(meno a adresa žiadateľa) 

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

v zastúpení (meno a adresa) 
 
                                                                                          Okresný úrad Bratislava 
                                                                                          pozemkový a lesný odbor 
                                                                                          Tomášikova 46 
                                                                                          832 05 Bratislava 
 
Vec 
Žiadosť o vydanie stanoviska v zmysle zák. č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní 
poľnohospod. pôdy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 
 
 Žiadam (e) o vydanie stanoviska  podľa § 17 ods. 2 zák. č. 220/2004 Z.z. 
k pripravovanému zámeru  na poľnohospodárskej pôde:  
 
1./ 
v zmysle ust. § 17, ods. 2a) zákona: 
- ak ide o umiestnenie signálov, stabilizačných kameňov a iných značiek na geodetické účely, na 
vstupné šachty, prečerpávacie stanice, vrty a studne, stožiare alebo iné objekty nadzemného a 
podzemného vedenia a výmera jednotlivých uvedených objektov nepresiahne 25 m2 
-  ak ide o jednorazovú zmenu druhu pozemku do 15 m2, 
 
2./ 
v zmysle ust. § 17, ods. 2b) zákona: 
- ak ide o zmenu poľnohospodárskeho druhu pozemku s výmerou do 5 000 m2 v hraniciach 

zastavaného územia obce podľa § 2  písm. i), 
3./ 
v zmysle ust. § 17, ods. 2c) zákona: 
-  ak ide o nehnuteľnosť, ktorej zastavaná plocha je do 25 m2, v území určenom územným 
plánom obce na záhradkárske účely, a ak ide o nehnuteľnosť, ktorej zastavaná plocha je do 25 
m2, vo vinici 
 
a to na výstavbu : 
.................................................................................................................................... 
v kat. území : ................................................................................................................................... 
na pozemku – parc. č. : ............................................, druh pozemku : ............................................ 
o výmere ............................ m2.  
Z celkovej výmery požadujem riešiť ............................ m2 
 
Vlastníkom pozemku podľa výpisu z listu vlastníctva  č ............. vyhotoveného Okresným 
úradom Bratislava, katastrálnym odborom  je ...................................................................... 
 
Stručná charakteristika stavby : ........................................................................................................ 
 



  

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

 
Prílohy: - vyjadrenie príslušnej mestskej časti Bratislavy k odňatiu poľ. pôdy na požadovanú  
                výstavbu z hľadiska územ. plánovania – či je stavba v súlade s Územným plánom  
                mesta Bratislavy rok 2007 v znení jeho zmien a doplnkov,  
              -  z projektovej dokumentácie – technická správa +   situácia,  
              -  splnomocnenie vlastníkov na zastupovanie (len v prípade, že vyňatím pozemkov  
                poverili inú  osobu), 
              -  v prípade, že ide o poľnohospodársku pôdu, ktorá bude vyňatá z poľnohospodárskeho  
                 pôdneho fondu o výmere nad 1000 m2, je potrebné  doložiť   súhlasné stanovisko    
                 Okresného úradu Bratislava, Odboru opravných prostriedkov, referát   
                  pôdohospodárstva, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, 
              - v prípade, že ide o pozemok v chránenej krajinnej oblasti je potrebné            
                doložiť súhlasné stanovisko Okresného úradu Bratislava, odboru   starostlivosti   o   
                životné prostredie z hľadiska ochrany prírody a krajiny, Tomášikova 46, 832 05  
                Bratislava, v zmysle zákona č 543/2002 Z.z  
            -  doklad o úhrade správneho poplatku v hodnote 3,- €  
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:  
- 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. 
 
Všetky  požadované doklady je potrebné doložiť v origináloch, prípadne úradne overených 
fotokópiách. 
 
 

Dňa .................................... 
 

                                                                                                                      ...............................................  
                                                                                                              podpis žiadateľa 
 

 

 

 

 

 

 


