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3

Identifikačný list – list A-1/2

A

1,8 Registračné číslo žiadateľa (z IACS) ,
Jednotný identifikátor žiadateľa a Údaje o
prijatí identifikačného listu nevypĺňajte!!!
2,3
Vyplňte
Údaje
o predkladateľovi
identifikačného listu a Údaje o žiadateľovi.
4 Vyplňte právnu formu, pričom použite
niektorý z kódov z prílohy č. 1.

5 Vyplňte Druh vlastníctva, pričom použite
niektorý z kódov z prílohy č.2.
6 Vyplňte IČO, ak ste právnická osoba (PO),
alebo ak ste fyzická osoba (FO), ktorá má IČO
pridelené.
7 Vyplňte Rodné číslo, ak ste FO.

9 Vyplňte bankové spojenie, pričom
nezabudnite overiť, či sú údaje aktuálne!

10 Korešpondenčnú adresu vyplňte, ak sa
odlišuje od trvalej adresy (FO), resp. sídla
(PO).
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Identifikačný list – list A-2/2
11 Registračné číslo žiadateľa nevypĺňajte
!!!
12 V prípade ak si uplatňujete podporu aj na
poľnohospodársku pôdu vyplňte zoznam častí
poľnohospodárskeho podniku (CEHZ) t.j.
dvory, farmy, na ktorých hospodárite.
V prípade,
že
máte
viac
častí
poľnohospodárskeho podniku, ako poskytuje
priestor vymedzený na tomto formulári,
použite
(miesto
toho)
prílohu
k identifikačnému listu žiadateľa. V prípade, že

13 Vyplňte údaje aj o štatutároch a členoch
štatutárneho orgánu. V prípade, že nie ste
občanom Slovenskej republiky, nemusíte

ste FO – podnikateľ, v zozname častí
poľnohospodárskeho podniku uveďte aj adresu
miesta podnikania. Nezabudnite predložiť
kópiu aktuálneho dokladu o zaevidovaní
chovu v centrálnej evidencii hospodárskych
zvierat pri druhoch zvierat, pri ktorých je
povinná identifikácia a registrácia zvierat, ak
ste chovateľom zvierat

uvádzať rodné číslo. V prípade, ak má byť
osoba
považovaná
za
mladého
poľnohospodára, vyznačte krížik.
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14 Vyplňte údaje o prílohách. Krížikom
vyznačte, či k identifikačnému listu prikladáte
výpis z OR SR, živnostenský list, alebo iné
oprávnenie k podnikaniu. Vyplňte počet
ostatných príloh k identifikačnému listu.

15 Identifikačný list podpíšte. V prípade, že ste
PO nezabudnite, že podpisy musia byť v súlade
s výpisom z OR!

V zmysle zákona 177/2018 z. z., o niektorých
opatreniach na znižovanie administratívnej
záťaže využívaním informačných systémov
verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)
v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon
proti byrokracii“), fyzické a právnické osoby
nie sú povinné predkladať Pôdohospodárskej
platobnej agentúre (ďalej len ,,platobná
agentúra“) údaje evidované v informačných
systémoch
verejnej
správy
(napríklad
obchodný register, živnostenský register) v
listinnej podobe, ak zákon neustanovuje inak.

možné získať údaje alebo výpisy z
informačných systémov verejnej správy
bezodkladne, orgány verejnej moci sú
oprávnené požiadať FO, PO o predloženie
výpisov z príslušných zdrojových registrov v
listinnej podobe, ktorá nesmie byť staršia
ako 30 dní.

V zmysle čl. 1 § 1 odsek 7 zákona proti
byrokracii, ak z technických dôvodov nie je

Platobná agentúra uvádza, že v súčasnosti
informačný portál OverSi, z ktorého orgány
verejnej moci získavajú príslušné odpisy
z obchodného registra, v prípade družstiev
a akciových spoločností, nezobrazuje funkcie
jednotlivých
členov
predstavenstva
(štatutárneho orgánu), t. j. funkciu predsedu,
podpredsedu, prípadne iné.
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V uvedenej súvislosti platobná agentúra
uvádza, že v prípade právnej formy právnickej
osoby družstvo a akciová spoločnosť, ktoré
majú viac ako jedného člena štatutárneho
orgánu, je potrebné spolu so žiadosťou

zaslať aj výpis z obchodného registra, ktorý
je použiteľný na právne účely. Uvedené je
potrebné na účel overenia oprávnenosti konať
za spoločnosť.

Žiadosť o podporu na prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy – list F–1/1
3 Vyplňte údaje o predkladateľovi žiadosti.
4 Vyplňte právnu formu, pričom použite
niektorý z kódov z prílohy č.1.
5 Vyplňte IČO, ak ste PO, alebo ak ste fyzická
osoba (FO), ktorá má IČO pridelené.

8 Označte krížikom, že žiadate o platbu na
pokrytie
straty
príjmu
z ukončenia
poľnohospodárskej činnosti, počet ha a veľkosť

F

6 Vyplňte rodné číslo, ak ste FO.
Nevypĺňajte !!!
Registračné číslo žiadateľa 1, registračné
číslo žiadosti 2, jednotný identifikátor
žiadateľa a údaje o prijatí žiadosti 7.

podniku. Žiadosť sa podáva každý rok počas
trvania záväzku.
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9 Táto žiadosť je platná iba v prípade, že pred
alebo súčasne s jej podaním bol predložený
identifikačný list žiadateľa na príslušný rok. Ak
bol identifikačný list predložený pri jednotnej

žiadosti alebo pri ktorejkoľvek žiadosti
o podporu v rámci priamych podpôr, vyplní sa
kolónka „Identifikačný list bol vopred
predložený“ krížikom "X".
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Žiadosť o platbu na prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy – list F–1/2
Venujte pozornosť nasledovným vyhláseniam a informáciám pre žiadateľa:

12 V prílohách zaškrtnite požadovanú
informáciu krížikom "X". Žiadateľ v druhom
roku záväzku môže požiadať o príspevok zo
straty príjmu v dvoch sadzbách ak je
poľnohospodár, zaškrtne príslušné políčko
(vypĺňajte krížikom v druhom až šestnástom
roku len v prípade, ak ste

poľnohospodár v čase vykonania prvého
zalesnenia poľnohospodárskej pôdy).
Napíšte miesto a dátum vypísania žiadosti
v príslušnom kalendárnom roku. Čitateľne
vypíšte meno a
priezvisko, žiadosť
nezabudnite podpísať!
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Žiadosť sa predkladá spolu s identifikačným
listom do 15.5. príslušného kalendárneho
roku + 25 kalendárnych dní. Za každý
pracovný deň omeškania po 15.5. príslušného
kalendárneho roku sa podpora kráti o 1 %.

Žiadosti podané po tomto termíne nebudú
akceptované. V prípade, že sa žiadateľ pri
vyplňovaní žiadosti dopustí chyby, túto môže
opraviť tak, že chybu označí hviezdičkou,
napíše dátum opravy, čitateľne napíše
priezvisko, kto chybu opravil a podpíše sa.

Zoznam poľnohospodárskych pozemkov (prvé zalesnenie poľnohospodárskej
pôdy) – list F-2
13 Registračné číslo žiadosti.

C Uveďte názov štvorca (lokality).

A Povinne vyplňte poradové číslo riadku.

D Uveďte kód dielu pôdneho bloku (ďalej len

B Uveďte číslo mapového listu.

„diel“), ktorý bol zalesnený.
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E Uveďte názov kultúry.
F Uveďte celkovú výmeru dielu, výmeru
uvádzajte v hektároch a ároch na dve
desatinné miesta.

G Uveďte poradové číslo zalesnenej výmery
jednotlivých častí dielu.

H Uveďte skutočnú zalesnenú výmeru dielu.
Výmeru uvádzajte v hektároch a ároch.

I Napíšte či daný diel nadväzuje na les alebo
nie, t.j. ak nadväzuje uvediete ÁNO, ak
nenadväzuje uvediete NIE.
J, K, L Uvediete vysadené dreviny, číselný
kód jednotlivých druhov drevín podľa
zoznamu lesných drevín, skratku dreviny
a presný názov lesnej dreviny ktorú
vysádzate, zoznam kódov lesných drevín
a ich skratiek je uvedený na strane 13.

Žiadateľ označí krížikom veľkosť podniku
v zmysle prílohy I. čl. 2 Nariadenia Komisie
(EÚ) 702/2014 a to na :
mikropodnik - podnik, ktorý zamestnáva menej
ako 10 osôb a ktorého ročný obrat a/alebo
celková ročná súvaha nepresahuje 2 milióny
EUR,
malý podnik - podnik, ktorý zamestnáva menej
ako 50 osôb a ktorého ročný obrat a/alebo
celková ročná súvaha nepresahuje 10 miliónov
EUR,
stredný podnik - podnik, ktorý zamestnáva
menej ako 250 osôb a ktorého ročný obrat
nepresahuje 50 miliónov EUR a/alebo celková
ročná súvaha nepresahuje 43 miliónov EUR.
Ak ste právnická osoba, podpis musí byť
v súlade s výpisom z OR SR.

M Uvediete počet lesných drevín.
14 Uvediete aktuálny dátum podania žiadosti
v príslušnom roku podávania žiadosti.
Nezabudnite žiadosť podpísať !!!

Pri vypĺňaní zoznamu pozemkov si
nezabudnite overiť aktuálny stav podľa
mapového portálu LPIS !!!
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INFORMÁCIE PRE ŽIADATEĽA
1. Žiadosť o platbu náhrady straty príjmov
vzniknutých zalesnením počas 15 rokov môže
požiadať žiadateľ, ktorý v minulosti zalesnil
pôdu podľa § 11 nariadenia vlády SR 499/2008
Z. z. o podmienkach poskytovania podpory
podľa programu rozvoja vidieka v zn.n.p.
2. Žiadateľ nemá .nárok na poskytnutie
podpory, ak agentúra zistí, že podmienky pre
poskytnutie podpory boli vytvorené umelo pre
dosiahnutie neoprávnených výhod.
3. Žiadosť vyplňte čitateľne paličkovým
písmom modrým alebo čiernym perom a
nezabudnite sa podpísať !!!

6. Sivo vyfarbené
nevyplňujte!!!

časti

tlače

žiadosti

V prípade zmeny drevinového zloženia pri
výsadbe voči drevinám v záväzku (žiadosti
o zaradenie), je žiadateľ povinný doložiť
potvrdenie príslušného orgánu štátnej
správy na úseku lesného hospodárstva o
zmene drevinového zloženia !!!
Svojim podpisom sa žiadateľ zaväzuje splniť
všetky podmienky pre poskytnutie podpory
a potvrdzuje, že si je vedomý povinností
s tým súvisiacich.

Zoznam lesných drevín, ich číselných kódov
a skratiek spôsobilých na prvé zalesnenie
poľnohospodárskej pôdy.
Číselný
kód
01
02
07
03
04
05
06
08
09
10
11
12
13
14
15
19
20
21
22
25
26
27
28
29

Skratka
SM
SP
SO
JD
JO
BO
BC
BS
KS
VJ
DG
LB
SC
SJ
TX
DL
DZ
DC
DP
CR
BK
HB
JH
JM

Názov

Latinský názov

Smrek obyčajný
Smrek pichľavý
Smrek omorikový (omorika)
Jedľa biela
Jedľa obrovská
Borovica lesná (sosna)
Borovica čierna
Borovica Banksova
Borovica horská (kosodrevina)
Borovica hladká (vejmutovka)
Duglaska tisolistá
Borovica limbová
Smrekovec opadavý
Smrekovec japonský
Tis obyčajný
Dub letný
Dub zimný
Dub červený
Dub plstnatý
Dub cerový (cer)
Buk lesný
Hrab obyčajný
Javor horský
Javor mliečny

Picea abies
Picea pungens
Picea omorica
Abies alba
Abies grandis
Pinus sylvestris
Pinus nigra
Pinus banksiana
Pinus mugo
Pinus strobus
Pseudotsuga menziesii
Pinus cembra
Larix decidua
Larix kaempferi syn. Larix leptolepis
Taxus baccata
Quercus robur
Quercus petraea
Quercus rubra
Quercus pubescens
Quercus cerris
Fagus sylvatica
Carpinus betulus
Acer pseudoplatanus
Acer platanoides
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30
31
32
33
16
35
36
37
38
39
17
40
41
18
42
43
44
23
24
45
46
47
48
49
50
34
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

JP
JT
JI
JS
JU
JK
BZ
BH
BP
VZ
BD
AG
BR
BV
JL
JX
JZ
VB
VF
VK
LM
LV
OS
TS
TC
TB
TI
TR
CS
MH
JB
MK
BX
OK
OC
OV
GJ
GK
TP
DR
HR
JN
HJ
HO

Javor poľný
Javor tatársky
Javor introdukovaný
Jaseň štíhly
Jaseň úzkolistý
Jaseň manový
Baza čierna
Brest horský
Brest poľný (hrabolistý)
Brest väzový
Brest sibírsky
Agát biely
Breza bradavičnatá
Breza plstnatá
Jelša lepkavá
Jelša sivá
Jelša zelená
Vŕba biela
Vŕba krehká
Vŕba krovitá
Lipa malolistá
Lipa veľkolistá
Topoľ osikový (osika)
Topoľ šľachtený
Topoľ čierny
Topoľ biely
Topoľ I 214
Topoľ Robusta
Čerešňa vtáčia
Čerešňa mahalebková (mahalebka)
Jarabina vtáčia
Jarabina mukyňová (mukyňa)
Jarabina brekyňová (brekyňa)
Jarabina oskorušová (oskoruša)
Orech čierny
Orech vlašský
Gaštan jedlý
Pagaštan konský
Čremcha obyčajná (tŕpka)
Drieň obyčajný
Hruška obyčajná
Jabloň planá (plánka)
Hloh jednosemenný
Hloh obyčajný

Acer campestre
Acer tataricum
Acer introd. sp.
Fraxinus excelsior
Fraxinus angustifolia
Fraxinus ornus
Sambucus nigra
Ulmus montana, syn. Ulmus glabra
Ulmus minor, syn. Ulmus carpinifolia
Ulmus laevis
Ulmus pinnato-ramosa
Robinia pseudoacacia
Betula pendula syn. Betula verrucosa
Betula pubescens
Alnus glutinosa
Alnus incana
Alnus viridis
Salix alba
Salix fragilis
Salix sp.
Tilia cordata
Tilia platyphyllos
Populus tremula
Populus x hybr.
Populus nigra
Populus alba, P. canescens
Populus x euroamericana ( I-214 )
Populus x euroamericana ( Robusta )
Prunus avium
Prunus mahaleb
Sorbus aucuparia
Sorbus aria
Sorbus torminalis
Sorbus domestica
Juglans nigra
Juglans regia
Castanea sativa
Aesculus hippocastanum
Padus avium, syn. Padus racemosa
Cornus mas
Pyrus pyraster
Malus sylvestris
Crataeus monogyna
Crataegus oxyacantha
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Žiadosť o platbu a aktualizáciu záväzku opatrenia lesníckoenvironmentálne a klimatické služby a ochranu lesov – list G-1/1
3 Vyplňte údaje o predkladateľovi žiadosti.
4 Vyplňte právnu formu, pričom použite
niektorý z kódov z prílohy č.1.
5 Vyplňte IČO, ak ste PO, alebo ak ste fyzická
osoba (FO), ktorá má IČO pridelené.
6 Vyplňte rodné číslo, ak ste FO.

G

Nevypĺňajte !!!
Registračné číslo žiadateľa 1, registračné
číslo žiadosti 2 jednotný identifikátor
žiadateľa a údaje o prijatí žiadosti 7.
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8 Žiadosti úpravu záväzku a platbu sa podávajú
na jednom formulári.
V uvedenej časti zaškrtnite krížikom, či si
žiadate o úpravu záväzku z dôvodu ukončenia
platnosti a vyhotovenia nového Programu
starostlivosti o les (ďalej len PSL), alebo
o platbu na opatrenie lesnícko-environmentálne
a klimatické služby a ochranu lesov (ďalej len

„LEKS“). Žiadosť o úpravu záväzku sa podáva
spolu so žiadosťou o platbu.
Nižšie vyplňte o akú výmeru lesných
pozemkov na konkrétnu operáciu si žiadate.
Uveďte počet hektárov zaokrúhlene na dve
desatinné miesta a zároveň označte veľkosť
podniku. Žiadosť o platbu sa podáva
každoročne na uznanú výmeru v záväzku.

9 Žiadosť je platná iba v prípade, že pred alebo
súčasne s jej podaním bol predložený
identifikačný list žiadateľa na príslušný rok. Ak
bol identifikačný list predložený pri jednotnej

žiadosti alebo pri ktorejkoľvek žiadosti
o podporu v rámci priamych podpôr, vyplní sa
kolónka „Identifikačný list bol vopred
predložený“ krížikom "X".
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Venujte pozornosť nasledovným vyhláseniam a informáciám pre žiadateľa na liste G1/2:

10 Vyplňte:
- počet priložených listov zoznamu lesných
pozemkov, na ktoré si žiadate platbu podľa
skutočného počtu strán uvedením číslovky,
- označte krížikom pri rozšírení existujúceho
záväzku doloženie výpisu
PSL spolu

s plochovou
tabuľkou
týkajúceho
sa
deklarovaných lesných pozemkov,
- označte krížikom doloženie výpisu z evidencie
lesných pozemkov, nie starší ako tri mesiace,
- dátum, čitateľne Vaše meno a nezabudnite
žiadosť podpísať! Ak ste právnická osoba,
podpis musí byť v súlade s výpisom z OR SR.
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Žiadosť o platbu sa predkladá spolu s
identifikačným listom do 15.5. príslušného
kalendárneho roku + 25 kalendárnych
dní!!!. Za každý pracovný deň omeškania po
15.5. príslušného roku sa podpora kráti o 1 %.
Žiadosti podané po tomto termíne nebudú
akceptované.

zároveň považuje za žiadosť o predĺženie
záväzku na prechodné obdobie rokov 2021 a
2022 (žiadateľ nepredkladá samostatnú
žiadosť o predĺženie záväzku na prechodné
obdobie rokov 2021 a 2022, za žiadosť o
predĺženie je považovaná žiadosť o platbu)
!!!

Dbajte na to, aby výmery na žiadosti
o platbu boli v súlade s výmerami
uvedenými v evidencii lesných pozemkov !!!
Prípadné naddeklarácie
môžu byť
sankcionované aj do budúcich rokov !!!
V prípade, že sa žiadateľ pri vyplňovaní
žiadosti dopustí chyby, túto môže opraviť
tak, že chybu označí hviezdičkou, napíše
dátum opravy, čitateľne napíše priezvisko,
kto chybu opravil a podpíše sa.
Polia vyznačené sivou farbou – registračné
číslo, údaje o prijatí nevypĺňajte!!!
Pre toto opatrenie sa neotvárajú žiadne
nové, ani rozšírené záväzky. Žiadatelia,
ktorým skončil záväzok v roku 2020, môžu
požiadať o platbu aj v roku 2021, ktorá sa

18

Zoznam lesných pozemkov - lesnícko-environmentálne a klimatické služby
a ochrana lesov - list G-2
11 Registračné číslo nevypĺňajte!!!

A Povinne vpíšte poradové číslo riadku.
B Uveďte presný názov lesného LC.
C Uveďte rok, kedy začal platiť Váš PSL
(LHP).

D Uveďte päť miestny kód PSL (LHP).
E Uveďte číslo dielca, na ktorý si žiadate
platbu.

F Uveďte písmeno čiastkovej plochy, na ktorú
si žiadate platbu, ak je v poraste vylíšená.

G Uveďte číslo porastovej skupiny, na ktorú si
žiadate platbu, ak je v poraste vylíšená.

H Uveďte celkovú výmeru dielca, na ktorý si
žiadate platbu. Ak sa pri vypisovaní plochy
pomýlite, opravu urobíte tak, že pôvodnú
výmeru prečiarknete a nad ňu napíšete správnu
výmeru. Opravu vyznačíte hviezdičkou a
vedľa riadku, v ktorom ste urobili chybu,
napíšete dátum, čitateľné meno a priezvisko
kto chybu opravil a podpíšete.

I, J, K Uveďte krížikom o akú operáciu si
žiadate.
CHVÚ - platby na lesnícko-environmentálne
záväzky vo vyhlásených chránených vtáčích
územiach,
ÚEV 3 - platby na lesnícko-environmentálne
záväzky v územiach európskeho významu v 3
stupni ochrany,
ÚEV 4 - platby na lesnícko-environmentálne
záväzky v územiach európskeho významu v 4
stupni ochrany.

L Uveďte za každý dielec výmeru lesného
pozemku, na ktorý si žiadate platbu. Ak

podmienku operácie spĺňa len časť plochy
dielcu, uveďte len danú časť.
12 V spodnej časti zoznamu lesných pozemkov
uveďte dátum a vlastnoručný podpis. Ak ste
PO, podpis musí byť v súlade s výpisom z OR
SR. Do žiadosti o platbu uvádzajte len dielce
a plochy, na ktorých budete hospodáriť
počas záväzku a zaviažete sa dodržiavať
podmienky záväzku uvedené v § 50 resp. §
51 nariadenia vlády SR č. 75/2015 Z.z.,
ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania
podpory
v súvislosti
s opatreniami
programu rozvoja vidieka (ďalej len
nariadenie vlády SR č. 75/2015 Z.z.).
Žiadosť o platbu sa podáva každoročne na
uznanú výmeru v záväzku.
Žiadateľ je povinný požiadať o úpravu
záväzku bez zmeny výmer, ak počas trvania
záväzku skončí na lesnom pozemku
žiadateľa platnosť programu starostlivosti
o les a vyhotoví sa nový program
starostlivosti o les.
Žiadateľ označí krížikom veľkosť podniku
v zmysle prílohy I. čl. 2 Nariadenia Komisie
(EÚ) 702/2014 a to na :
mikropodnik - podnik, ktorý zamestnáva menej
ako 10 osôb a ktorého ročný obrat a/alebo
celková ročná súvaha nepresahuje 2 milióny
EUR,
malý podnik - podnik, ktorý zamestnáva menej
ako 50 osôb a ktorého ročný obrat a/alebo
celková ročná súvaha nepresahuje 10 miliónov
EUR,
stredný podnik - podnik, ktorý zamestnáva
menej ako 250 osôb a ktorého ročný obrat
nepresahuje 50 miliónov EUR a/alebo celková
ročná súvaha nepresahuje 43 miliónov EUR.
Pre overenie plôch, ktoré spĺňajú
podmienky opatrenia dávame do pozornosti
aplikáciu Národného lesníckeho centra na
webovom sídle http://gis.nlcsk.org/prv/
19
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INFORMÁCIE PRE ŽIADATEĽA
1. Žiadateľ predkladá žiadosť o platbu na
opatrenia Pôdohospodárskej platobnej agentúre
do 15. mája príslušného roku + 25
kalendárnych dní. Za každý pracovný deň
omeškania po 15.5. príslušného roku sa
podpora kráti o 1 %. Žiadosti podané po tomto
termíne nebudú akceptované.
2. Žiadosť môže podať žiadateľ, ktorým je
súkromný alebo verejný obhospodarovateľ
lesného pozemku alebo združenie súkromných
alebo verejných obhospodarovateľov lesných
pozemkov, ak
a) obhospodaruje najmenej 1 ha lesného
pozemku,
b) sa zaviaže plniť podmienky opatrenia
uvedené v § 50 ods. 1 alebo § 51 ods. 1,
nariadenia vlády SR č. 75/2015 Z.z.
c) má schválený program starostlivosti o lesy.
3. Prílohou žiadosti o úpravu záväzku je :
a) zoznam lesných pozemkov podľa evidencie
lesných pozemkov, na ktoré sa vzťahuje
záväzok, s uvedením ich výmery,

b) výpis z programu starostlivosti o les s
plochovou tabuľkou pre lesné pozemky podľa
písmena a),
c) vyhlásenie žiadateľa o tom, že sa zaväzuje
plniť podmienky podľa § 50 ods. 1 alebo § 51
ods. 1 nariadenia vlády SR č. 75/2015 Z.z.,
d) výpis z evidencie lesných pozemkov vedenej
miestne príslušným okresným úradom,
pozemkovým a lesným odborom podľa
osobitného predpisu, nie starší ako tri mesiace,
e) potvrdenie štátnej ochrany prírody o výskyte
hniezdnej lokality druhu vtáka podľa § 47 ods.
3 nariadenia vlády SR č. 75/2015 Z.z., na dielci
jednotky priestorového rozdelenia lesa.
4. Prílohou žiadosti o platbu je :
a) zoznam lesných pozemkov podľa evidencie
lesných pozemkov, na ktoré sa vzťahuje
záväzok, s uvedením ich výmery,
b) výpis z evidencie lesných pozemkov vedenej
miestne príslušným okresným úradom,
pozemkovým a lesným odborom podľa
osobitného predpisu, nie starší ako tri mesiace.
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Platba v rámci sústavy Natura 2000 na lesný pozemok – list H-1/1
3,4 Vyplňte údaje o predkladateľovi žiadosti
a údaje o žiadateľovi.
5 Vyplňte právnu formu, pričom použite
niektorý z kódov z prílohy č.1.

H

7 Vyplňte rodné číslo, ak ste FO.
Nevypĺňajte !!!
Registračné číslo žiadateľa 1, Registračné
číslo žiadosti 2 a Údaje o prijatí žiadosti 8.

6 Vyplňte IČO, ak ste právnická osoba (PO),
alebo ak ste fyzická osoba (FO), ktorá má IČO
pridelené.

9 Vyplňte výmeru v hektároch, na ktorú si
chcete uplatniť platbu, zaokrúhlene na dve
desatinné miesta. Uvedená výmera musí
súhlasiť s deklarovanými lesnými pozemkami
uvedenými v zozname lesných pozemkov,
ktorý je povinnou prílohou žiadosti.

súčasne s jej podaním bol predložený
identifikačný list žiadateľa na príslušný rok.
Ak bol identifikačný list predložený pri
jednotnej žiadosti alebo pri ktorejkoľvek
žiadosti o podporu v rámci priamych podpôr,
vyplní sa kolónka „Identifikačný list bol
vopred predložený“ krížikom "X".

10 Pozorne si prečítajte upozornenie. Táto
žiadosť je platná iba v prípade, že pred alebo

22
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Platby v rámci sústavy Natura 2000 na lesný pozemok - list H-1/2
Venujte pozornosť uvedeným vyhláseniam, informáciám pre žiadateľa a záväzku na liste H1/2.

11 Doplňte číslovkou celkový počet listov
zoznamu lesných pozemkov a grafických
príloh žiadosti o platbu. Krížikom "X"
zaškrtnite požadované prílohy v prípade ich
doloženia.

12 Napíšte dátum, kedy vyplňujete žiadosť,
uveďte svoje meno ako žiadateľa a žiadosť o
platbu podpíšte. V prípade že ste PO,
nezabudnite, že podpis musí byť v súlade s
výpisom z OR.
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Žiadosť o platby v rámci sústavy Natura 2000
na lesný pozemok vedený v evidencii lesných
pozemkov, sa predkladá spolu s identifikačným
listom do 15. mája príslušného kalendárneho
roka + 25 kalendárnych dní. Za každý
pracovný deň omeškania po 15.5. sa podpora
kráti o 1%. Žiadosti podané po termíne

15.5. príslušného kalendárneho roka + 25
kalendárnych dní, nebudú akceptované.
V prípade, že sa žiadateľ pri vypĺňaní
žiadosti a zoznamu lesných pozemkov
dopustí chyby, túto môže opraviť tak, že
chybu označí hviezdičkou, napíše dátum
opravy, čitateľne napíše priezvisko, kto
opravu vykonal a podpíše sa.

Zoznam lesných pozemkov k žiadosti o platbu v rámci sústavy Natura 2000 na
lesný pozemok – list H-2

riadku.

územiach európskeho významu, na ktorý si
žiadate platbu.

B Uveďte presný názov lesného celku (LC).

J Uveďte výmeru lesných pozemkov za každý

A Povinne vyplňte poradové číslo vypísaného

C Vyplňte rok začiatku platnosti PSL (LHP).
D Vypíšte päť miestny kód PSL (LHP).

dielec, ktorý spadá do piateho stupňa ochrany
mimo území európskeho významu, na ktorý si
žiadate platbu.

F Vpíšte písmeno čiastkovej plochy (CP), ak

Do riadku "Celková plocha v danom roku
oprávnená na podporu", žiadateľ uvedie
súčet výmer jednotlivých riadkov v rámci
stĺpcov ÚEV a mimo ÚEV.

je vylíšená v dielci.

13 Nevypĺňajte !!! Vypĺňa PPA.

G Vpíšte číslo porastovej skupiny (PS), ak je

14 Uveďte dátum a žiadosť o platbu podpíšte.
V prípade, že ste PO nezabudnite, že podpisy
musia byť v súlade s výpisom z OR SR.

E Uveďte číslo dielca uvedené, na ktorý si
žiadate platbu.

vylíšená v dielci.

H Uveďte celkovú výmeru dielca, s ktorým
vstupujete do opatrenia..

I Uveďte výmeru lesných pozemkov za každý
dielec, ktorý spadá do piateho stupňa ochrany v

V prípade, že sa žiadateľ pri vypĺňaní
zoznamu dopustí chyby, túto môže opraviť
tak, že chybu označí hviezdičkou, napíše
dátum opravy, čitateľne napíše priezvisko,
kto opravu vykonal a podpíše sa.
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Žiadateľ označí krížikom veľkosť podniku
v zmysle prílohy I. čl. 2 Nariadenia Komisie
(EÚ) 702/2014 a to na :
mikropodnik - podnik, ktorý zamestnáva menej
ako 10 osôb a ktorého ročný obrat a/alebo
celková ročná súvaha nepresahuje 2 milióny
EUR,
malý podnik - podnik, ktorý zamestnáva menej
ako 50 osôb a ktorého ročný obrat a/alebo
celková ročná súvaha nepresahuje 10 miliónov
EUR,

stredný podnik - podnik, ktorý zamestnáva
menej ako 250 osôb a ktorého ročný obrat
nepresahuje 50 miliónov EUR a/alebo celková
ročná súvaha nepresahuje 43 miliónov EUR.
Pre overenie plôch, ktoré spĺňajú
podmienky opatrenia dávame do pozornosti
aplikáciu Národného lesníckeho centra na
webovom sídle http://gis.nlcsk.org/prv/
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INFORMÁCIE PRE ŽIADATEĽA

4. Prílohou k žiadosti o platbu je:

1. Žiadateľ predkladá žiadosť o platbu na
opatrenie Pôdohospodárskej platobnej agentúre
do 15. mája príslušného roku + 25
kalendárnych dní. Za každý pracovný deň
omeškania po 15.5. príslušného roku sa
podpora kráti o 1 %. Žiadosti podané po tomto
termíne nebudú akceptované.

a) zoznam a výmera obhospodarovaných
lesných pozemkov podľa evidencie lesných
pozemkov,

2. Platba sa poskytuje na lesný pozemok
vedený v evidencii lesných pozemkov, ktorý sa
nachádza v piatom stupni ochrany:

c) výpis z evidencie lesných pozemkov vedenej
miestne príslušným okresným úradom,
pozemkovým a lesným odborom podľa
osobitného predpisu nie starší ako tri mesiace,

a) na území európskeho významu, alebo
b) mimo území európskeho významu.
Podpora sa poskytuje súkromným správcom
lesov a združeniam súkromných správcov
lesov.
3. Zoznam území európskeho významu je
uvedený v prílohe č. 5 a zoznam katastrálnych
území nachádzajúcich sa mimo území
európskeho významu je uvedený v prílohe č. 6
nariadenia vlády SR č. 75/2015 Z.z..

b) potvrdenie orgánu ochrany prírody, že na
lesnom pozemku orgán ochrany prírody
nevydal výnimku na výkon činností podľa
osobitného zákona, nie staršie ako tri mesiace,

d) výpis z plánu spolu s plochovou tabuľkou
lesných pozemkov,
e) vyhlásenie žiadateľa, že sa zaviaže plniť
podmienku nezasahovania do lesného porastu
a nepoškodzovania vegetačného a pôdneho
krytu, pričom záväzok plynie od 1. januára do
31. decembra v roku, v ktorom žiadateľ o
poskytnutie podpory podal žiadosť o platbu.
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Pravidlá zaznačovania a zakresľovania do grafických príloh - lesná pôda.
Ako základnú grafickú prílohu pri lesnej pôde,
predkladajte porastovú mapu v mierke

1:10 000, ťažbovú mapu v mierke 1:10 000
alebo obrysovú mapu v mierke 1: 10 000.

Príklad porastovej mapy
v mierke 1:10 000

Príklad ťažbovej mapy
v mierke 1:10 000
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1. Zaznačenie hranice dielca v porastovej
mape – celý dielec.
Ak sa rozhodnete vstúpiť do opatrenia s celou
výmerou dielca, ktorý spĺňa podmienky
jednotlivých opatrení celou svojou výmerou, na
mape zakrúžkujte číslo príslušného dielca. Do
dielcov nevpisujte ich výmeru v prípade, že
vstupujete do opatrenia s ich celou výmerou !

2. Oprava chybného zaznačenia dielca
v porastovej mape.
V prípade, že označíte dielec, s ktorým
nechcete vstúpiť do žiadneho opatrenia,
zakrúžkované číslo dielca prečiarkne zľava
doprava tak, aby čiara presahovala aspoň 0,5
cm zo zakrúžkovaného priestoru. Zároveň
označte dielec, s ktorým chcete vstúpiť do
opatrenia. Do dielcov nevpisujte ich výmeru v
prípade, že vstupujete do opatrenia s ich celou
výmerou !
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3. Zaznačenie hranice dielca v porastovej
mape – časť dielca.
Ak sa rozhodnete vstúpiť do opatrenia iba
s určitou časťou dielca, na mape podčiarknete
číslo dielca, orientačne predeľte dielec na
základe výmery, s ktorou hodláte vstúpiť do
opatrenia a spĺňa podmienky opatrenia, tak aby
ste neprečiarkli líniu hranice dielca ani číslo
dielca. Do časti dielca, s ktorým chcete vstúpiť
do opatrenia, vpíšte aj jej výmeru, zaokrúhlene
na 2 desatinné miesta tak, aby sa v nej
nachádzali aspoň 2/3 textu. V prípade, že text
nebude možné vpísať do príslušnej časti dielca,
zakreslíte do tejto časti dielca bodku, z ktorej
vyvediete čiarou min. 1 cm dlhou text do
priestoru, v ktorom bude údaj čitateľný.

4. Oprava chybne
v porastovej mape.

zaznačenej

línie

V prípade každého chybného predelenia dielca
sa urobí na každej línii, ktorá je chybná,
minimálne 2 prečiarknutia krížikom.
UVEDENÉ

OBRÁZKY SÚ UVEDENÉ AKO
PRÍKLADY VŠEOBECNÉHO ZAKRESĽOVANIA!!!
PODROBNÉ
KONKRÉTNE
PRÍKLADY
ZAKRESĽOVANIA
OPRÁVNENÝCH
A
NEOPRÁVNENÝCH
LESNÝCH
PÔD
NA
PODPORU/PLATBU
SA
NACHÁDZAJÚ
V NASLEDUJÚCEJ KAPITOLE.
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1. Zaznačenie hranice dielca v ťažbovej
mape – celý dielec.
Ak sa rozhodnete vstúpiť do opatrenia s celou
výmerou dielca, ktorý spĺňa podmienky
jednotlivých opatrení celou svojou výmerou, na
mape zakrúžkujte číslo príslušného dielca. Do
dielcov nevpisujte ich výmeru v prípade, že
vstupujete do opatrenia s ich celou výmerou !

2. Oprava chybného zaznačenia dielca
v ťažbovej mape.
V prípade, že označíte dielec, s ktorým
nechcete vstúpiť do žiadneho opatrenia,
zakrúžkované číslo dielca prečiarkne zľava
doprava tak, aby čiara presahovala aspoň 0,5
cm zo zakrúžkovaného priestoru. Zároveň
označte dielec, s ktorým chcete vstúpiť do
opatrenia. Do dielcov nevpisujte ich výmeru v
prípade, že vstupujete do opatrenia s ich celou
výmerou !
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3. Zaznačenie hranice dielca v ťažbovej
mape – časť dielca.
Ak sa rozhodnete vstúpiť do opatrenia iba
s určitou časťou dielca, na mape podčiarkne
číslo dielca, orientačne predeľte dielec na
základe výmery, s ktorou hodláte vstúpiť do
opatrenia a spĺňa podmienky opatrenia, tak aby
ste neprečiarkli líniu hranice dielca ani číslo
dielca. Do časti dielca, s ktorým chcete vstúpiť
do opatrenia, vpíšte aj jej výmeru, zaokrúhlene
na 2 desatinné miesta tak, aby sa v nej
nachádzali aspoň 2/3 textu. V prípade, že text
nebude možné vpísať do príslušnej časti dielca,
zakreslíte do tejto časti dielca bodku, z ktorej
vyvediete čiarou min. 1 cm dlhou text do
priestoru, v ktorom bude údaj čitateľný.
4. Oprava chybne
ťažbovej mape.

zaznačenej

línie

v

V prípade každého chybného predelenia dielca
sa urobí na každej línii, ktorá je chybná,
minimálne 2 prečiarknutia krížikom.
Zakresľovanie v obrysovej mape sa robí
rovnako ako v uvedených príkladoch !!!
UVEDENÉ

OBRÁZKY SÚ UVEDENÉ AKO
PRÍKLADY VŠEOBECNÉHO ZAKRESĽOVANIA!!!
PODROBNÉ
KONKRÉTNE
PRÍKLADY
ZAKRESĽOVANIA
OPRÁVNENÝCH
A
NEOPRÁVNENÝCH
LESNÝCH
PÔD
NA
PODPORU/PLATBU
SA
NACHÁDZAJÚ
V NASLEDUJÚCEJ KAPITOLE.
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Zatriedenie okresov v rámci jednotlivých RP PPA.

P.č.
1.
2.
3.
4.

Regionálne pracovisko
RP Nitra
RP Levice
RP Nové Zámky
RP Trenčín

5.

RP Trnava

6.
7.

RP Dunajská Streda
RP Zvolen

8.
9

RP Rimavská Sobota
RP Žilina

10.

RP Dolný Kubín

11.
12.
13.

RP Košice
RP Michalovce
RP Prešov

14.

RP Poprad

Okres
Nitra, Topoľčany, Zlaté Moravce, Šaľa
Levice, Krupina, Veľký Krtíš
Nové Zámky, Komárno
Trenčín, Považská Bystrica, Bánovce n/Bebravou, Púchov,
Prievidza, Partizánske, Ilava, Nové mesto n/ Váhom, Myjava
Trnava, Skalica, Senica, Piešťany, Hlohovec, Bratislava I.-V.,
Malacky, Pezinok, Senec
Dunajská Streda, Galanta
Zvolen, Banská Bystrica, Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica,
Detva, Žarnovica, Brezno
Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Rožňava, Revúca
Žilina, Kysucké Nové Mesto, Čadca, Bytča, Turčianske Teplice,
Martin
Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Tvrdošín,
Ružomberok
Spišská Nová Ves, Gelnica ,Košice I.-IV., Košice - okolie
Michalovce, Snina, Sobrance, , Trebišov
Prešov, Vranov nad Topľou, Svidník, Stropkov, Medzilaborce,
Humenné
Bardejov, Poprad, Levoča, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Sabinov
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Prílohy:
Príloha č. 1 Číselník kódov právnych foriem
Kód
995
271
331
321
100
101
103
112
113
121
125
205
102
301
273
802
104
107
108
105
106
109
110
111
701
721
751
801
752
0
114
115
116
117
118
119
122
123
124
131
201
311
312

Názov právnej formy
Ostatné - neurčené
Spoločenstvá vlastníkov
Príspevková organizácia
(zák. 303/95)
Rozpočtová organizácia
(zák. 303/95)
Fyzická osoba - príležitostne činná zap. v registri DIS
Fyzická osoba - podnikateľ (zák. 455/91)
Samostatne hospodáriaci ročník (zák. 105/90)
Spoločnosť s ručením obmedzeným (zák. 513/91)
Komanditná spoločnosť
(zák. 513/91)
Akciová spoločnosť
(zák. 513/91)
Jednoduchá spoločnosť na akcie (zák. 513/91)
Družstvo
(zák. 513/91)
Fyzická osoba - podnikateľ registrovaný v OR SR
Štátny podnik (zák. 111/90)
Pozemkové spoločenstvo bez právnej subjektivity
Krajský úrad
Samostatne hospodáriaci roľník zapísaný v obchodnom registri
Podnikateľ-FO-nezapís.v OR-podnikajúca súčasne ako SHR
Podnikateľ-FO-zapís.v OR-podnikajúca súčasne ako SHR
Slobodné povolanie-FO podnikajúca na zákl. i. ako živn. Z.
Slobodné pov.-FO podn. na zákl. i. ako živn. Z. zap. v OR
Podn.-FO-nezap.v OR-podn. súčasne ako osoba so slob. pov.
Podn.-FO zap.v OR-podn. súčasne ako osoba so slob. pov.
Verejná obchodná spoločnosť (zák. 513/91)
Združenie (zväz,spolok) (zák. 83/90)
Cirkevná organizácia (zák. 308/91)
Záujmové združenie právnických osôb (zák. 40/64)
Obec (obecný úrad) (zák. 369/90)
Občianske združenie (zák.40/64)
Fyzická osoba nepodnikateľ
Spoločnosť komanditná na akcie
Spoločný podnik
Záujmové združenie
Nadácia
Neinvestičný fond
Nezisková organizácia
Európske zoskupenie hospodárskych záujmov
Európska spoločnosť
Európske družstvo
Svojpomocné poľnohospodárske družstvo
Poľnohospodárske družstvo
Národná banka Slovenska
Banka-štátny peňažný ústav

TYP
P
P
P
P
F
F
F
P
P
P
P
P
F
P
P
P
F
F
F
F
F
F
F
P
P
P
P
P
P
F
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
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332
341
343
351
381
382
383
401
411
421
422
431
432
433
434
445
711
715
731
732
741
745
803
804
901
911
921
931
951

Org. zložka prísp. organ. s odvodenou právnou subjektivitou
Štátna hospodárska organizácia riadená okresným úradom
Obecný podnik
Železnice SR
Fondy
Verejnoprávna inštitúcia
Iná organizácia verejnej správy
Združenie medzinárodného obchodu
Podnik so zahraničnou majetkovou účasťou
Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR
Zahraničná osoba, fyzická osoba s bydliskom mimo územia SR
Banka - akciová spoločnosť
Sporiteľna
Sociálna a zdravotné poisťovne
Doplnková dôchodková poisťovňa
Komoditná burza
Politická strana, politické hnutie
Podnik alebo hospodárske zariadenie politickej strany
Organizačná jednotka združenia
Organizačná jednotka politickej strany, politického hnutia
Stavovská organizácia - profesná komora
Komora (s výnimkou profesných komôr)
Samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja)
Európske zoskupenie územnej spolupráce
Zastupiteľské orgány iných štátov
Zahr. kult., inform. stredisko, rozhl., tlač. a TV agent.
Medzinárodné organizácie a združenia
Zastúpenie zahraničnej právnickej osoby
Miestna jednotka bez právnej spôsobilosti

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Príloha č.2 Číselník druhov vlastníctva
Kód
Druh vlastníctva
0 Zatiaľ nezistené
Medzinárodné s prevažujúcim verejným
1
sektorom
2 Súkromné tuzemské
3 Družstevné
4 Štátne
5 Vlastníctvo územnej samosprávy
6 Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví
7 Zahraničné
Medzinárodné s prevažujúcim súkromným
8
sektorom
9

Zmiešané (kombinácia 1 až 8)
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