METODICKÝ POKYN
MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA SR
č. 2047/2010-620
k nariadeniu vlády SR č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory
podľa programu rozvoja vidieka v znení nariadenia vlády SR č. 121/2009 Z. z.,
v znení nariadenia vlády SR č. 128/2010 Z.z.
Ministerstvo pôdohospodárstva SR podľa § 3 ods. 2 písm. a) zákona č. 274/2006
Z. z a za účelom jednotného výkladu niektorých ustanovení nariadenia vlády SR
č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa rozvoja vidieka v znení
nariadenia vlády SR č. 121/2009 Z. z., v znení nariadenia vlády SR č. 128/2010 z.z.
(ďalej len „nariadenie vlády“) vydáva tento metodický pokyn:
Čl. 1
Výklad k niektorým ustanoveniam
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

(1)
Nariadenie vlády upravuje podmienky poskytovania podpory pre opatrenia
v územiach európskeho významu na lesnom pozemku,
v územiach európskeho významu na poľnohospodárskej pôde,
pri zaradení do opatrenia na prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy (ďalej len
„prvé zalesnenie“),
pri zaradení do opatrenia lesnícko-environmentálne platby,
pri zaradení do opatrenia životné podmienky zvierat,
pri zaradení do opatrenia na agroenvironmentálne platby (ďalej len
„agroenvironmentálne opatrenie“),
v znevýhodnených oblastiach .

(2)
rozumejú

Pre účely nariadenia vlády sa pod podmienkami krížového plnenia

a) dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky, ktoré sú uvedené v prílohe
č. 2 nariadenia vlády SR č. 20/2009 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory
v poľnohospodárstve formou priamych platieb,
b) požiadavky na hospodárenie podľa prílohy č. 3 nariadenia vlády SR č.20/2009 Z. z.
c) minimálne požiadavky na používanie hnojív podľa prílohy č. 1 nariadenia vlády,
d) minimálne požiadavky na používanie prípravkov na ochranu rastlín. podľa prílohy č. 1
nariadenia vlády.
(3)
Poľnohospodárskou činnosťou sa rozumie produkcia, chov alebo
pestovanie poľnohospodárskych produktov včítane zberu, dojenia, plemenárskej činnosti
a chovu zvierat na poľnohospodárske účely.
(4)
Za prípady vyššej moci sa považuje
a) úmrtie užívateľa alebo príjemcu podpory,
b) dlhodobá odborná nespôsobilosť užívateľa alebo príjemcu podpory (dlhodobá
neschopnosť venovať sa svojej profesii, svojmu povolaniu z objektívnych príčin),
c) vyvlastnenie veľkej časti podniku, ktoré sa nemohlo predpokladať v deň prijatia
záväzku,
1

d) ťažká živelná pohroma, ktorá vážne postihuje pôdu podniku,
e) neočakávané zničenie budov podniku vyhradených pre hospodárske zvieratá,
f) epizootické ochorenie postihujúce všetky hospodárske zvieratá poľnohospodára alebo
jeho časť (epizootia je hromadná nákaza zvierat na veľkých územiach),
g) vybrané ustanovenia zákona NR SR č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva
k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom
v znení neskorších predpisov (reštitučný zákon).
(5)
Prípady vyššej moci alebo mimoriadnych okolností oznámi užívateľ alebo
ním poverená osoba Pôdohospodárskej platobnej agentúre (ďalej len „agentúra“) spolu
s príslušnými dôkazmi, ktoré preukazujú vyššiu moc a to najneskôr do 20 pracovných dní
od dátumu vzniku udalosti.
(6)
V prípade, že niektoré špecifické podmienky opatrení podľa nariadenia
vlády sú stanovené odlišne ako podmienky krížového plnenia, potom žiadateľ musí
dodržiavať prednostne špecifické podmienky konkrétneho opatrenia alebo podopatrenia,
ktorého záväzky sa zaviazal plniť počas 5 rokov.
Napríklad: termín kosby v rámci podmienok GAEC je stanovený odlišne ako v špecifických
podmienkach podopatrenia Ochrana biotopov vybraných biotopov trávnych porastov.
Žiadateľ preto musí dodržiavať špecifické podmienky pričom na posun termínu kosby musí
mať potvrdenie od príslušného orgánu ochrany prírody.
PODPORA V ÚZEMIACH EURÓPSKEHO VÝZNAMU NA LESNOM POZEMKU
K § 2 ods. 1
(1)
Podporu možno poskytnúť oprávnenej osobe - žiadateľovi, ktorým je
vlastník lesných pozemkov– fyzická osoba alebo združenia týchto vlastníkov s právnou
subjektivitou.
(2)
Lesné pozemky, ktoré sú vo vlastníctve miest a obcí, nie sú oprávnené na
podporu v súlade s čl. 46 nariadenia Rady č. 1698//2005.
(3)
Podpora sa poskytne na lesný pozemok, ktorý je zaradený do Národného
zoznamu území európskeho významu (ďalej len „ÚEV“), uvedeného vo Výnose
Ministerstva životného prostredia SR č. 3/2004, pričom lesný pozemok je zaradený do
piateho stupňa ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov a je vedený v evidencii lesných pozemkov podľa § 4 zákona
č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení zákona č. 360/2007 Z. z.
(4)
Pod pojmom „lesný pozemok vedený v evidencii lesných pozemkov“ sa
pre účely tohto opatrenia rozumie jednotka priestorového rozdelenia lesa dielec, čiastková
plocha, porastová skupina a ostatné lesné pozemky (ďalej len „JPRL“) ak sa nachádza
v ÚEV a platí v nej piaty stupeň ochrany. Ak sa táto skutočnosť vzťahuje len na časť
JPRL do opatrenia možno zaradiť len túto časť. Medzi ostatné lesné pozemky nie je
možné zaradiť lesné cesty kategórie 1L, 2L, lesné sklady a „čierne plochy“ t.j. lesné
pozemky, ktoré sú v KN vedené ako lesné pozemky, ale v skutočnosti sú využívané tak,
že ich prinavrátenie k plneniu funkcií lesných pozemkov nie je účelné (stavby,
záhradkárske osady a tak podobne).
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K § 2 ods. 2
Podpora sa neposkytne na lesný pozemok, ak žiadateľovi orgán ochrany prírody
vydal súhlas s vykonávaním určitých činností podľa ustanovení zákona o ochrane prírody
a krajiny, ktoré by umožnili akékoľvek zásahy do lesných porastov a poškodzovania
pôdneho a vegetačného krytu na lesných pozemkoch a tým žiadateľ nemôže dodržať
základnú podmienku pre oprávnenosť poskytnutia platby.
K § 3 ods. 1
(1)
Žiadosť o podporu na lesné pozemky v ÚEV v piatom stupni ochrany,
žiadateľ predkladá spolu s identifikačným listom (§ 9 ods.4, NV SR č. 20/2009 Z.z. v zn.
n.p.) do 15.mája kalendárneho roka. Žiadosť možno podať aj po tomto termíne najneskôr
do 25 kalendárnych dní. Za každý pracovný deň omeškania po 15.5. kalendárneho roka sa
podpora kráti o 1%. Agentúra nebude akceptovať žiadosti podané po stanovenom termíne
(2) Žiadateľ je oprávnený požiadať o podporu, ak vlastní najmenej 1 ha lesného
pozemku, ktorý sa nachádza v ÚEV a tento lesný pozemok je zaradený v piatom stupni
ochrany a súčasne sa zaviaže plniť podmienky stanovené v § 4 nariadenia vlády počas
obdobia piatich rokov od poskytnutia prvej platby (dodržiavať bez zásahový režim).
Záväzok začína plynúť v roku podania žiadosti o podporu.
K § 3 ods. 2
a)
b)
c)
d)

e)
f)

(1) Prílohou žiadosti o podporu je:
zoznam a výmera lesných pozemkov podľa evidencie lesných pozemkov,
grafická príloha, v ktorej žiadateľ vyznačí využívaný lesný pozemok,
potvrdenie príslušného orgánu ochrany prírody, že žiadateľ nemá ustanovené
osobitné podmienky umožňujúce akékoľvek zásahy do lesného porastu alebo
poškodenie vegetačného a pôdneho krytu,
výpis z listu vlastníctva lesných pozemkov na ktoré má byť podpora poskytnutá,
pričom výpis nesmie byť starší ako tri mesiace, spolu s plochovou tabuľkou, sa
predkladá len pri prvom podaní žiadosti o podporu. Pri ďalších podaných
žiadostiach o podporu v rámci päť ročného záväzku žiadateľ už len deklaruje
čestným vyhlásením vlastníctvo týchto lesných pozemkov.
kópia opisu dielcov, plánu hospodárskych opatrení a kópie plochovej tabuľky,
týkajúce sa predmetných lesných pozemkov,
vyhlásenie žiadateľa o tom, že bude plniť podmienky stanovené v § 4 nariadenia
vlády počas obdobia piatich rokov od poskytnutia prvej platby.

(2)
Žiadateľ je povinný predkladať výpis listu vlastníctva lesného
pozemku pri každej zmene vlastníckych práv agentúre. Výpis nesmie byť starší ako tri
mesiace.
K§4
(1)
Platbu na jeden hektár lesného pozemku ročne poskytne agentúra
v prípade, ak žiadateľ počas trvania záväzku nezasiahne do lesného porastu, ktorý je
predmetom podpory a nepoškodí na lesnom pozemku vegetačný ani pôdny kryt
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a súčasne, ak žiadateľ vykonáva aj poľnohospodársku činnosť musí dodržiavať
podmienky krížového plnenia.
(2)
Ak žiadateľ nepredloží žiadosť o podporu v termíne na podávanie žiadosti
počas trvania záväzku, týmto záväzok zaniká a žiadateľ musí agentúre vrátiť poskytnutú
podporu za predchádzajúce roky trvania záväzku. Agentúra nebude požadovať vrátenie
poskytnutej podpory v prípade vyššej moci podľa čl. 1 ods. 4 metodického pokynu.
K§5
(1)
Ak agentúra zistí nedodržanie podmienky záväzku, ktorou je
nezasahovanie do lesného porastu a nepoškodzovanie jeho vegetačného a pôdneho krytu
počas celej doby trvania záväzku, platbu za príslušný kalendárny rok ani za nasledujúce
kalendárne roky trvania záväzku žiadateľovi neposkytne.
(2)
Agentúra môže platbu za príslušný kalendárny rok znížiť alebo aj zrušiť a
to vtedy, keď žiadateľ v prípade vykonávania poľnohospodárskej činnosti neplní dobré
poľnohospodárske a environmentálne podmienky (GAEC) alebo požiadavky na
hospodárenie alebo nedodržal minimálne požiadavky na používanie hnojív alebo
prípravkov na ochranu rastlín v celom podniku.
(3) Zníženie platby alebo neposkytnutie platby za nedodržanie podmienok
agentúra neuplatní v prípade preukázania vyššej moci alebo, ak zaradenie príslušného
lesného pozemku do súvislej európskej sústavy chránených území bolo zrušené, prípadne
zaradenie lesného pozemku bolo zmenené na nižší stupeň ochrany.
PODPORA V ÚZEMIACH EURÓPSKEHO VÝZNAMU NA POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDE
K§6
(1)
Podporu možno poskytnúť na poľnohospodársku pôdu, ktorá je zaradená
do Národného zoznamu území európskeho významu, uvedeného vo Výnose Ministerstva
životného prostredia SR č. 3/2004 a pôdne bloky alebo diely pôdnych blokov sú zaradené
v 4. alebo v 5. stupni ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov. Platba sa poskytne na 1 ha poľnohospodárskej
pôdy vedenej v druhu pozemku trvalý trávny porast.
(2)
O podporu môže požiadať právnická alebo fyzická osoba (nájomca alebo
vlastník pôdy) (ďalej len „žiadateľ“) podľa § 2 ods.2 písm. a) a d) obchodného
zákonníka, ktorou je
a) osoba zapísaná v obchodnom registri alebo
b) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie
podľa osobitného predpisu – samostatne hospodáriaci roľník.
(3)
Ak sú v zozname území európskeho významu (ďalej len „ÚEV“) zaradené
len časti pôdnych blokov alebo diely pôdnych blokov, podpora sa poskytne len na túto
výmeru trvalého trávneho porastu zaradenú do ÚEV v 4. alebo v 5. stupni ochrany.
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K § 7 ods. 1
(1)
Žiadosť o podporu môže podať žiadateľ, ktorý vykonáva
poľnohospodársku činnosť na ploche najmenej 1 ha poľnohospodárskej pôdy
nachádzajúcej sa v ÚEV, vedenej v evidencii pôdnych blokov a dielov pôdnych blokov
(ďalej len „register pôdy“) v druhu pozemku trvalý trávny porast (ďalej len „TTP“).
Táto výmera môže byť zložená zo súvislých plôch v druhu pozemku TTP, pričom každá
súvislá plocha má minimálnu výmeru 0,3 ha a je obhospodarovaná jedným žiadateľom.
Na plochy, ktoré nie sú vedené v registri pôdy sa podpora neposkytuje.
(2)
Žiadateľ o podporu musí v celom podniku dodržiavať podmienky
krížového plnenia podľa čl.1 ods. 2 metodického pokynu.
(3)
Žiadateľ sa zaviaže čestným vyhlásením, že bude
vykonávať
poľnohospodársku činnosť v ÚEV najmenej päť rokov od poskytnutia prvej platby; to
neplatí, ak záväzky poľnohospodárskeho podniku prevezme iná osoba.
K § 7 ods. 2 a 3
(1)
Žiadateľ predkladá žiadosť o platbu každoročne po výzve agentúry
o možnosti predkladania najneskôr do 15. mája príslušného kalendárneho roka počas
trvania záväzku. Žiadosť možno podať aj po tomto termíne najneskôr do 25
kalendárnych dní. Za každý pracovný deň omeškania po 15.5. kalendárneho roka sa
podpora kráti o 1%. Agentúra nebude akceptovať žiadosti podané po stanovenom
termíne.
(2)
Žiadosti sa predkladajú na spoločnej žiadosti (Jednotná žiadosť na
príslušný rok) na formulári, ktorý je vystavený na stránke agentúry (www.apa.sk) alebo
na regionálnych pracoviskách agentúry.
(3)
Súčasťou žiadosti o podporu je identifikačný list podľa § 9 ods. 4
nariadenia vlády č.20/2009 Z. z. s náležitosťami:
a) meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, ak ide o fyzickú osobu,
b) meno, priezvisko, adresa miesta podnikania, rodné číslo, identifikačné číslo
organizácie, ak ide i fyzickú osobu – podnikateľ,
c) obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu,
d) výpis z obchodného registra, alebo inej obchodnej evidencie nie starší ako 60 dní, ak
ide o právnickú osobu,
e) číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
f) zoznam častí poľnohospodárskeho podniku, ak ide o poľnohospodársky podnik.
(4) Prílohou žiadosti o podporu je
a) zoznam dielov pôdnych blokov žiadateľa zaradených do oblastí ÚEV, kde žiadateľ
deklaruje druh pozemku a výmeru ním užívanej poľnohospodárskej pôdy v ha,
b) grafická príloha, v ktorej žiadateľ vyznačí poľnohospodársku pôdu podľa písmena a)
tak, aby údaje v grafickej časti žiadosti súhlasili s údajmi uvedenými v zozname
poľnohospodárskych pozemkov žiadateľa a ich využitia,
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c) vyhlásenie žiadateľa o tom, že bude vykonávať poľnohospodársku činnosť v ÚEV
najmenej päť rokov od poskytnutia prvej platby; prvá platba sa poskytuje za
kalendárny rok, v ktorom bola žiadosť o podporu podaná.
(5) Ak žiadateľ nepredloží žiadosť o podporu v termíne na predkladanie žiadostí
počas trvania záväzku, týmto záväzok zaniká a žiadateľ musí agentúre vrátiť
poskytnuté platby za predchádzajúce roky trvania záväzku. Len v prípade preukázania
dôvodu vyššej moci poskytnuté platby za predchádzajúce roky záväzku žiadateľ
nemusí agentúre vrátiť.
K§8
(1)
Žiadateľ musí na ploche TTP, s ktorou vstúpil do záväzku, dodržiavať
podmienky predpísané v § 8 nariadenia vlády.
(2)
Termín kosby TTP v závislosti od typu biotopu určí štátna ochrana
prírody (ŠOP SR) na tých plochách, na ktorých sa termín kosby odlišuje od podmienok
stanovených pre dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky uvedené
v prílohe č. 2 nariadenia vlády č. 20/2009 Z.z. Na podnet žiadateľa ŠOP SR vydá doklad
s potvrdením o predpísaných termínoch kosby.
K§9
(1)
Za nedodržanie niektorej z podmienok krížového plnenia podľa čl. 1 ods. 2
metodického pokynu, agentúra uplatňuje zníženie alebo vylúčenie z platieb.
(2)
V prípade zistenia nedodržania niektorej z podmienok
žiadateľovi zníži nasledovne:

platba sa

i) spravidla o 3 % z čiastky určenej na žiadosť, avšak agentúra môže na základe
zistení z vykonanej kontroly rozhodnúť o znížení percenta na 1 % alebo zvýšení
najviac na 5 % tejto celkovej hodnoty,
ii) pri opakovanom zistení porušenia podmienok sa hodnota stanovená v prvej
odrážke násobí tromi najviac však do výšky 15 % z čiastky určenej na žiadosť;
v prípade ak sa dosiahlo toto maximálne percento, ďalšie opakované zistenie sa
bude považovať za úmyselné konanie,
iii) pokiaľ sa zistí ďalšie nedodržanie podmienok, potom percento zníženia, ktoré sa
má uplatniť, sa stanoví násobením výsledku predchádzajúceho násobenia tromi,
pokiaľ je to vhodné, pred obmedzením na 15 %, ako je uvedené v druhej odrážke.
(3)
Za nedodržanie výmery, ktorú žiadateľ deklaroval v žiadosti v porovnaní
s aktuálnym stavom agentúra zníži platbu v súlade s čl. 16 a 23 nariadenia (ES)
č. 1975/2006.
(4)
Za nedodržanie podmienok stanovených v § 8 nariadenia vlády na ploche
zaradenej do opatrenia, agentúra zníži platbu o 10% za porušenie každej jednej
podmienky.
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(5)
Platbu nemožno poskytnúť na tie plochy TTP zaradené do ÚEV, na
ktorých sa už realizujú podmienky agroenvironmentálnych opatrení. To znamená, že tieto
opatrenia nie je možné kombinovať na tej istej ploche.
(6)
Ak agentúra vyplatí žiadateľovi platbu a dodatočne zistí nedodržanie
niektorej z podmienok krížového plnenia, žiadateľ je povinný vrátiť agentúre už
poskytnutú platbu.
K § 10
(1)
Ak žiadateľ nedodržal záväzok vykonávať poľnohospodársku činnosť (§7
ods. 1 písm. b) nariadenia vlády) počas piatich rokov trvania záväzku od poskytnutia
prvej platby, musí vrátiť agentúre celú dovtedy poskytnutú platbu.
(2)
Sankcie za nedodržanie podmienok sa neuplatňujú v prípade preukázania
vyššej moci, prípadne ak záväzok prevzala iná osoba alebo nastala zmena v zaradení
poľnohospodárskej pôdy do zoznamu ÚEV.
PODPORA NA PRVÉ ZALESNENIE POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY
K § 11 ods. 1 a 2
(1)
Podporu na prvé zalesnenie je možné poskytnúť podľa čl. 43 nariadenia
Rady (ES) 1698/2005 na:
a) založenie lesného porastu na poľnohospodárskej pôde,
b) udržiavanie zalesneného pozemku počas obdobia najviac v trvaní piatich
kalendárnych rokov na jeden hektár zalesneného pozemku,
c) pokrytie straty príjmu z ukončenia poľnohospodárskej činnosti na zalesnenom
pozemku počas obdobia najviac v trvaní pätnástich kalendárnych rokov na jeden
hektár zalesneného pozemku počnúc rokom, ktorý nasleduje po roku zalesnenia.
(2)
Zalesniť možno poľnohospodársku pôdu, ktorá bola posledné dva roky
poľnohospodársky využívaná a je vedená v evidencii pôdnych blokov a dielov pôdnych
blokov (ďalej len „register pôdy“). Plochy, ktoré nie sú vedené v registri pôdy nemôžu
byť predmetom žiadosti o zaradenie do opatrenia.
(3)
Za poľnohospodársku činnosť je možné uznať aj udržiavanie
poľnohospodárskej pôdy v dobrom poľnohospodárskom a environmentálnom stave.
(4)
Maximálna výmera poľnohospodárskej pôdy určenej na zalesnenie v rámci
jednej žiadosti je 10 ha, minimálna výmera je najmenej 0,5 ha súvislej plochy, pričom jej
kratšia strana musí merať viac ako 50 metrov.
(5)
Zalesnenie sa umožňuje na poľnohospodárskych pôdach, ktoré svojimi
kvalitatívnymi parametrami vyjadrenými kódom bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky
(BPEJ) patria k menej kvalitným so zaradením do 6. až 9. skupiny BPEJ (stupnica 1 až
9). V zákone 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 (ďalej len „ zákon č. 220/2004
Z.z.“), sú v prílohe č. 3 uvedené všetky kódy BPEJ podľa skupín kvality.
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K § 11 ods. 3 a 4
(1)
Poľnohospodárska pôda navrhnutá na zalesnenie musí byť zalesnená
najneskôr do 31. októbra nasledujúceho roku po podaní žiadosti o zaradenie do opatrenia
na prvé zalesnenie. V roku podania žiadosti o zaradenie je žiadateľ oprávnený na platby
za znevýhodnené oblasti alebo priame platby na plochu. V nasledujúcom roku, musí
žiadateľ plochy s ktorými vstúpil do opatrenia do stanoveného termínu zalesniť, to
znamená, že tieto plochy sú vylúčené z podpôr na poľnohospodársku pôdu. Ak žiadateľ
nezalesní poľnohospodársku pôdu uvedenú v žiadosti o zaradenie do 31. októbra
nasledujúceho roku po podaní žiadosti o zaradenie do opatrenia na prvé zalesnenie, bude
z opatrenia vyradený. Záväzok začína plynúť rokom, v ktorom žiadateľ podá prvú žiadosť o platbu
(2)
Platby na prvé zalesnenie nemožno poskytnúť na poľnohospodársku pôdu
zaradenú do súvislej európskej sústavy chránených území (NATURA 2000) podľa § 28
zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ani na výsadbu plantáží vianočných
stromčekov a výsadbu okrasných drevín.
K § 12 ods. 1 a 2
(1) O zaradenie do opatrenia na prvé zalesnenie môže požiadať len žiadateľ, ktorý
vykonáva poľnohospodársku činnosť na ploche najmenej jeden hektár poľnohospodárskej
pôdy, ktorým je vlastník poľnohospodárskej pôdy navrhnutej na zalesnenie, nájomca
poľnohospodárskej pôdy navrhnutej na zalesnenie, za podmienky súhlasu jej vlastníka,
združenie vlastníkov poľnohospodárskej pôdy navrhnutej na zalesnenie s právnou
subjektivitou, združenie nájomcov poľnohospodárskej pôdy navrhnutej na zalesnenie
s právnou subjektivitou, za podmienky súhlasu jej vlastníka.
(2) Žiadosť o zaradenie predkladá žiadateľ do 15. mája príslušného roka spolu
s identifikačným listom. Žiadosť je možné predložiť aj po tomto termíne najneskôr však
do 25 kalendárnych dní, čo má za následok pri žiadosti o platbu 1% zníženie čiastky za
každý pracovný deň, na ktorú by bol žiadateľ oprávnený. Žiadosť sa predkladá na
formulári žiadosti o zaradenie do opatrenia na prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy
a oznámenie na predkladanie žiadostí zverejňuje agentúra.
(3)
Súčasťou žiadosti o zaradenie je identifikačný list s náležitosťami podľa
§ 9 ods. 4 nariadenia vlády SR č. 20/2009 Z. z. a to:
a) meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, číslo občianskeho preukazu, ak ide o
fyzickú osobu,
b) obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu,
c) výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra alebo z inej obdobnej
evidencie nie starší ako 60 dní, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa alebo
právnickú osobu,
d) číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
e) zoznam častí poľnohospodárskeho podniku, ak ide o poľnohospodársky podnik.
K § 12 ods. 3
(1) Prílohou žiadosti o zaradenie je:
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a) zoznam dielov pôdnych blokov s uvedením druhu a výmery poľnohospodárskej
pôdy, ktorú žiadateľ požaduje zaradiť do opatrenia na prvé zalesnenie, druh a počet
lesných drevín použitých na zalesnenie podľa projektu starostlivosti o lesný
pozemok podľa § 37 ods. 1 písm. b) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení
zákona č. 360/2007 Z. z.,
b) grafická príloha s vyznačením využívanej poľnohospodárskej pôdy podľa písmena
a),
c) vyjadrenie krajského lesného úradu, o vhodnosti navrhovaného drevinového
zloženia a o pôvode reprodukčného materiálu navrhovaného na zalesnenie
pozemku,
d) vyjadrenie obvodného pozemkového úradu, že sa v čase podania žiadosti
o zaradenie neprebieha konanie o pozemkových úpravách,.
(2) Povinnou prílohou k žiadosti o podporu je čestné vyhlásenie o tom, že
poľnohospodárska pôda, ktorá je navrhovaná na zalesnenie, bola posledné dva roky pred
podaním žiadosti o zaradenie poľnohospodársky využívaná.
.
K § 12 ods. 4 až 8
(1)

Žiadosti o zaradenie do opatrenia zaradí agentúra do troch bodových pásiem.

(2) Do prvého bodového pásma sa zaradia žiadosti o zaradenie na prvé zalesnenie
s prevažujúcou výmerou kvalitatívne horšej pôdy zaradenej do 9 až 6 skupiny podľa
kódu BPEJ a príslušnej bodovej hodnoty.
(3) Do druhého bodového pásma sa zaradia žiadosti o zaradenie na prvé
zalesnenie patriacej celou výmerou alebo čiastočne do znevýhodnených oblastí .
(4)
Do tretieho bodového pásma sa zaradia žiadosti o zaradenie na prvé
zalesnenie nadväzujúcej na existujúci lesný porast, to znamená že zalesnením plochy sa
vytvorí súvislý lesný porast.
(5)
Výber žiadostí zaradených do jednotlivých bodových pásiem sa vykoná
postupne od prvého bodového pásma po tretie bodové pásmo a od najväčšej výmery
uvedenej v žiadosti; zaradenie poľnohospodárskej pôdy podľa odseku 2 sa vykoná od
najvyššieho kódu BPEJ po najnižší.
K § 13 ods. 1 až 3
(1)
Žiadosť o platbu na prvé zalesnenie predkladá žiadateľ agentúre do
15. mája príslušného kalendárneho roka spolu s identifikačným listom (§ 9 ods.4 NV SR
č. 20/2009 Z. z.).
Prílohou žiadosti je rozhodnutie obvodného pozemkového úradu o zmene druhu pozemku
podľa zákona č. 219/2008 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z v znení
neskorších predpisov, ktoré žiadateľ predkladá pri prvej žiadosti o platbu a tiež osvedčená
kópia listu vlastníctva nie staršia ako tri mesiace.
(2)
Rozhodnutie o zmene druhu pozemku vydáva príslušný obvodný
pozemkový úrad na základe žiadosti vlastníka resp. užívateľa pôdy (§ 9 ods.1 písm. c)
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zákona č.219/2008 Z.z). Príloha žiadosti obsahuje základné identifikačné údaje
o pozemku, ktorými sú najmä:
a) výpis z katastra nehnuteľností (register „C“ KN) – prehľad podľa kat. územia,
parcelných čísel a druhu pozemku,
b) kópia katastrálnej mapy s vyznačením parciel navrhovaných na zalesnenie,
c) geometrický plán v prípade členenia (lomenia) parciel (zákon č. 162/1995 Z.z.
o katastri nehnuteľností) plôch navrhovaných na zalesnenie,
d) potvrdenie o BPEJ (Príloha č.3 zákona č. 220/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov),
e) vyjadrenie obvodného úradu životného prostredia ,
f) vyjadrenie obvodného lesného úradu (v prípade kompetencii krajského lesného úradu)
o vhodnosti navrhovaného drevinového zloženia a o pôvode reprodukčného materiálu
použitého na zalesnenie pozemku; vyjadrenie je identické s potvrdením, ktoré žiadateľ
predkladal ako prílohu k žiadosti o zaradenie do opatrenia podľa §12 ods. 3 nariadenia
vlády.
(3)
Prílohou prvej žiadosti o platbu na založenie lesného porastu na
poľnohospodárskej pôde sú doklady preukazujúce oprávnenosť nákladov vynaložených
na zalesnenie podľa čl. 31 ods. 2 nariadenie Komisie (ES) 1974/2006, ktoré žiadateľ
predloží najneskôr do 15. novembra príslušného kalendárneho roka.
K § 13 ods. 4 až 7
(1) Žiadosť o podporu na udržiavanie zalesneného pozemku podáva žiadateľ
každoročne počas piatich rokov počnúc rokom, ktorý nasleduje po roku zalesnenia do
15. mája príslušného kalendárneho roka spolu s identifikačným listom (§ 9 ods.4 NV SR
č. 20/2009 Z.z.).
(2) Žiadosť o podporu na pokrytie straty príjmu z ukončenia poľnohospodárskej
činnosti podáva žiadateľ tiež každoročne počas pätnástich rokov počnúc rokom, ktorý
nasleduje po roku zalesnenia do 15. mája príslušného kalendárneho roka spolu s
identifikačným listom.
(3) O platbu na udržiavanie a na pokrytie straty nemôžu požiadať verejné
orgány podľa čl. 43 ods. 2 nariadenia Rady č. 1698/2005.
(4) O platbu na zabezpečenie vysadených lesných porastov počas 5 rokov
a o platbu na náhradu straty príjmov vzniknutých zalesnením počas 15 rokov môže
požiadať poľnohospodár a iný oprávnený žiadateľ, ktorý túto pôdu obhospodaroval pred
jej zalesnením. Ak je poľnohospodárska pôda, ktorá má byť zalesnená, prenajatá fyzickej
alebo právnickej osobe, je možné aj tomuto žiadateľovi poskytnúť platbu na zabezpečenie
lesných porastov počas 5 rokov a náhradu straty príjmov vzniknutých zalesnením počas
15 rokov.
(5) Pre účely nariadenia vlády je poľnohospodár podľa čl. 31 ods.3 nariadenia
Komisie (ES) č. 1974/2006 definovaný nasledovne: „právnická osoba alebo fyzická
osoba, ktorá dva predchádzajúce roky podstatnú časť pracovnej činnosti (min.50%)
realizovala v poľnohospodárskej výrobe a významná časť jej príjmu (min.25 %)
pochádzala z poľnohospodárskej výroby“.
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(6) Žiadosť o platbu na prvé zalesnenie podanú po stanovenom termíne, ktorým
je 15. máj, agentúra odmietne alebo platbu zníži v súlade s čl. 7 nariadenia Rady
č. 1782/2003.
K § 14
(1)
Podpora na prvé zalesnenie sa poskytne v doloženej sume avšak
maximálna platba, ktorú je možné poskytnúť na jeden hektár je oznámená vo vestníku
MP SR.
(2)
Agentúra poskytne žiadateľovi platbu v plnej výške, ak nezistí u žiadateľa
porušenie niektorej z podmienok záväzku podľa § 11 ods. 2 a 3 nariadenia vlády
a zároveň konkrétne podmienky uvedené v § 14 ods.1 nariadenia vlády.
(3)
V prípade, že žiadateľ súčasne vykonáva poľnohospodársku činnosť, musí
hospodáriť v celom podniku v súlade s podmienkami krížového plnenia uvedenými v čl.
1 ods. 2 metodického pokynu.
(4)
Podľa čl. 31 ods. 2 nariadenia Komisie č. 1974/2006 náklady na zriadenie
zahŕňajú náklady na sadbový materiál, náklady na výsadbu a náklady priamo súvisiace
s výsadbou a nevyhnutné na pestovanie. Pod nákladmi priamo súvisiacimi s výsadbou
a nevyhnutnými na pestovanie sa pre účely tohto opatrenia rozumejú náklady na umelú
obnovu a ochranu mladých lesných porastov.
(5)
Nepredložením žiadosti o platbu v termíne na podávanie žiadostí vzťah
zaniká a žiadateľ musí vrátiť agentúre poskytnuté platby za predchádzajúce roky záväzku
vrátane podpory na založenie lesného porastu.
K § 15
(1)
Za nedodržanie niektorej z podmienok krížového plnenia
uplatňuje zníženie alebo vylúčenie z platieb.

agentúra

(2)
Za nedodržanie výmery, ktorú žiadateľ deklaroval v žiadosti, v porovnaní
s aktuálnym stavom agentúra zníži platbu v súlade s čl. 16 nariadenia (ES) č. 1975/2006.
(3)
Ak agentúra zistí rozdiel medzi výmerou zalesneného pozemku, ktorú
žiadateľ uviedol v žiadosti a skutočnou výmerou a k rozdielu došlo z vykonania reštitúcie
alebo z vykonania pozemkových úprav, platby za príslušný kalendárny rok a za ďalšie
kalendárne roky trvania záväzku zníži primerane k zistenému rozdielu výmery.
(4)
Ak agentúra zistí, že žiadateľ nezabezpečil, aby v jednotlivých rokoch
neklesol počet lesných drevín na zalesnenom pozemku pod 80% a v prvom roku po
zalesnení počet životaschopných jedincov z vysadených drevín klesne:
a) pod 80 %, žiadateľ je povinný vrátiť 20% poskytnutej platby na založenie,
b) pod 70 %, žiadateľ je povinný vrátiť 40% poskytnutej platby na založenie,
c) pod 60 %, žiadateľovi platbu neposkytne alebo žiadateľ vráti už poskytnutú platbu na
založenie.
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(5) Ak agentúra zistí, že žiadateľ nevykonal opatrenia na to, aby v jednotlivých
rokoch neklesol počet lesných drevín na zalesnenom pozemku pod 80% a v druhom až
piatom roku po zalesnení počet životaschopných jedincov z vysadených drevín klesne:
a) pod 80 %, žiadateľ je povinný vrátiť 20% poskytnutej platby na udržiavanie,
b) pod 70 %, žiadateľ je povinný vrátiť 40% poskytnutej platby na udržiavanie,
c) pod 60 %, žiadateľ vráti už poskytnutú platbu na udržiavanie.
(6)
Ak agentúra zistí, že žiadateľ nesplnil podmienku, aby do konca
päťročného záväzku bol lesný porast zabezpečený v súlade s § 20 zákona č. 326/2005 Z.
z. o lesoch v znení zákona č. 360/2007 Z. z., to znamená bez výrazného poškodenia
lesného porastu, ktorý sa dostatočne prispôsobil podmienkam stanovišťa a má viditeľný
výškový prírastok, potom je žiadateľ povinný vrátiť poskytnutú platbu na udržiavanie.
(7)
Ak agentúra zistí, že žiadateľ nesplnil podmienku dodržania výmery
zalesneného pozemku uvedenú v žiadosti podľa § 14 ods. 3 písm. a) nariadenia vlády
počas pätnástich rokov, v šiestom až pätnástom roku trvania záväzku, zníži platby
primerane k zistenému rozdielu výmery. Žiadateľ je súčasne povinný vrátiť platbu na
pokrytie straty príjmu z ukončenia poľnohospodárskej činnosti na zalesnenom pozemku
a agentúra zníži platbu za príslušný kalendárny rok a za ďalšie kalendárne roky trvania
záväzku primerane k zistenému rozdielu výmery.
(8)
Agentúra nezníži platby a ani nepožiada o vrátenie už poskytnutých
platieb, ak žiadateľ preukáže, že k porušeniu podmienky dodržania výmery zalesneného
pozemku uvedenej v žiadosti podľa § 14 odseku 3 písm. a) nariadenia vlády došlo z
vyššej moci, alebo z dôvodov podľa čl. 44 nariadenia Komisie č. 1974/2006 týkajúcich sa
prevzatia záväzku inou osobou na zvyšok obdobia.
PODPORA PRI ZARADENÍ DO OPATRENIA LESNÍCKO-ENVIRONMENTÁLNE PLATBY
K § 16 a 17 ods.1
a)
b)

(1) Opatrenie zahŕňa tieto podopatrenia:
zachovanie priaznivého stavu lesných biotopov
ochrana biotopov vybraných druhov vtákov

(2) Podopatrenia sa môžu vykonávať len na lesnom pozemku, ktorý je vedený
v evidencii lesných pozemkov podľa § 4 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch. Plochy, ktoré
nie sú vedené v evidencii lesných pozemkov, nemôžu byť predmetom žiadosti
o zaradenie do opatrenia.
K § 17 ods.2 až 4
Podopatrenie zachovanie priaznivého stavu lesných biotopov možno
(1)
realizovať na lesných pozemkoch vo vyhlásených CHVÚ, na ktorých sa nachádzajú
hniezdne lokality ohrozených druhov vtákov dutinových hniezdičov alebo lesných
kurovitých druhov vyznačené štátnou ochrany prírody. Územná pôsobnosť pracovísk
ochrany prírody, kde je možné žiadať o vyznačenie hniezdnych lokalít ohrozených
druhov vtákov resp. o vyznačenie hniezdnych a dutinových stromov štátnou ochranou
prírody je v prílohe č 2.
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(2)
Zachovanie priaznivého stavu lesných biotopov možno realizovať na
lesných pozemkoch ak sa nachádzajú v ÚEV, vyhlásených za chránené podľa Národného
zoznamu území európskeho významu, uvedeného vo Výnose Ministerstva životného
prostredia SR č. 3/2004 a sú zaradené do 2., 3. alebo 4. stupňa ochrany podľa zákona
č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
(3)
Zachovanie priaznivého stavu lesných biotopov možno realizovať aj na
lesných pozemkoch nezaradených do súvislej európskej sústavy chránených území
(NATURA 2000) podľa § 28 zákona č. 543/2002 Z.z v znení neskorších predpisov,
opatrenie má horizontálnu pôsobnosť a môže byť realizované na celom území SR.
(4)
Na účely nariadenia vlády ohrozenými druhmi vtákov sú:
a) dutinové hniezdiče a to žlna sivá, ďateľ čierny, ďateľ prostredný, ďateľ bielochrbtý,
ďateľ trojprstý, muchárik červenohrdlý, muchárik bielokrký, ďateľ veľký, ďateľ malý
a žltochvost hôrny,
b) lesné kurovité druhy a to tetrov hlucháň a tetrov hoľniak.
(5)
Podopatrenie ochrana biotopov vybraných druhov vtákov možno
vykonávať na lesných pozemkoch vo vyhlásených CHVÚ, na ktorých sa nachádzajú
štátnou ochranou prírody vyznačené hniezdne lokality bociana čierneho, včelára lesného,
haje tmavej, haje červenej, orliaka morského, hadiara krátkoprstého, orla krikľavého, orla
kráľovského, orla skalného, orla myšiakovitého, sokola rároha, sokola sťahovavého, výra
skalného, kuvika vrabčieho, sovy dlhochvostej a kuvika kapcavého.
K § 18 ods.1 až 3
(1)
Žiadateľ predkladá žiadosť o zaradenie do opatrenia do 15. mája
príslušného kalendárneho roka. Žiadosť môže byť podaná aj po tomto termíne, najneskôr
však 25 kalendárnych dní. Za každý kalendárny deň omeškania po 15.5. príslušného roku
sa podpora kráti o 1 %. Žiadosti podané po tomto termíne nebudú akceptované. Žiadosť
o zaradenie do opatrenia sa predkladá podľa projektu plánovaných úloh lesohospodárskej
činnosti na konkrétny rok. Spresnenie realizovaných zásahov sa vykoná po ukončení
roku do 31. januára nasledujúceho roku predložením výpisu L146 – výkaz vykonaných
hospodárskych opatrení podľa JPRL za rok z lesnej hospodárskej evidencie ( ďalej len
„LHE“).
(2)

Žiadosť o zaradenie môžu podať „oprávnení žiadatelia“ ktorými sú:

a)

súkromní vlastníci lesov,

b)

subjekty založené podľa obchodného zákonníka hospodáriace na pozemkoch
vlastníkov pozemkov s ich súhlasom (a.s., s.r.o., a pod.),

c)

pozemkové spoločenstvá, založené podľa § 11 zákona č. 181/1955 Z. z.
o pozemkových spoločenstvách

d)

obce a mestá, resp. subjekty hospodáriace na pozemkoch vo vlastníctve miest a obcí
(mestské lesy, obecné lesy),

e)

cirkev, resp. spoločnosti hospodáriace na cirkevných pozemkoch. (cirkevné lesy),

f)

družstvá alebo
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g)

fyzické alebo právnické osoby hospodáriace na lesných pozemkoch týchto
vlastníkov za podmienky, ak dá vlastník na takúto činnosť písomný súhlas.

Žiadateľ predkladá písomný súhlas vlastníka alebo výpis z listu vlastníctva pozemkov
(ak je sám vlastník), s ktorými vstupuje do vzťahu.
(3)
Žiadateľ je oprávnený požiadať o zaradenie do opatrenia, ak hospodári
najmenej na 1 ha lesného pozemku a zaviaže sa plniť podmienky opatrenia podľa § 21 a
§ 22 nariadenia vlády počas piatich rokov.
Žiadosť o zaradenie do opatrenia sa vzťahuje na výmeru dielca, čiastkovej plochy,
porastovej skupiny ( ďalej len JPRL) v ktorej sa realizuje výkon podľa tabuľky uvedenej
v prílohe č. 1 metodického pokynu. Vo všetkých týchto prípadoch môžu byť uplatňované
podmienky obmedzujúce obhospodarovanie, ktoré musí žiadateľ o poskytovanie podpory
spĺňať. Do opatrenia možno zaradiť JPRL, v ktorých sú podľa lesného hospodárskeho
plánu (ďalej len „LHP“), alebo ročného vykonávacieho projektu predpísané uvedené
činnosti. Súčasne platí, že všetky zmeny plánu povolené orgánom štátnej správy a úpravy
plánu schválené odborným lesným hospodárom (ďalej len „OLH“)) podľa § 37 a § 38
vyhlášky MP SR č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesa a ochrane lesa sa považujú
za predpis LHP.
(4)
Žiadosť o zaradenie do opatrenia podáva žiadateľ na obdobie piatich
rokov. Záväzok začína plynúť od 1 januára toho kalendárneho roku, v ktorom bola
žiadosť o zaradenie do opatrenia podaná.
a)
b)
c)

d)
e)

(5)
Žiadateľ vo svojej žiadosti uvedie:
výmeru JPRL na ktorú si uplatňuje platbu,
výmeru predpísaných hospodárskych činností v každej JPRL, na ktorú si uplatňuje
platbu,
zaradenie JPRL do podopatrenia podľa § 17 ods. 2 a) až c) alebo ods. 4 nariadenia
vlády - zachovanie priaznivého stavu lesných biotopov alebo ochrana biotopov
vybraných druhov vtákov. V rámci podopatrenia zachovanie priaznivého stavu
lesných biotopov sa špecifikuje, či sa JPRL nachádza v CHVÚ, ÚEV alebo mimo
týchto území; súčasne sa v CHVÚ a ÚEV uvedie, či ide o JPRL z hniezdnou
lokalitou dutinových hniezdičov alebo lesných kurovitých druhov,
údaj o obnove; pokiaľ došlo k obnove PS s odkrytím plochy a vzniku zalesňovacej
povinnosti je žiadateľ povinný postupovať podľa písmena d),
pri vzniku odkrytej plochy (holiny) so zalesňovacou povinnosťou je žiadateľ povinný
uviesť presnú identifikáciu vykonaného zásahu v rámci PS za obdobie od podania
predchádzajúcej žiadosti o platbu.

(6) Ak výmera predpísaných opatrení na dielci prevyšuje jeho celkovú výmeru,
žiadateľ uvedie výmeru dielca.
K § 18 ods.4
Prílohou k žiadosti o zaradenie do opatrenia je :
a) zoznam a výmera lesných pozemkov podľa evidencie lesných pozemkov, s ktorými
žiadateľ vstupuje do záväzku – uvedie sa č. JPRL (dielec, čiastková plocha, porastová
skupina) s jej výmerou.
b) grafická príloha s vyznačenými lesnými pozemkami, s ktorými žiadateľ vstupuje do
záväzku – vyznačenie JPRL sa vykoná do kópie platnej porastovej, obrysovej alebo
ťažbovej mapy v mierke 1:10 000. JPRL, ktorá sa zaraďuje do LEP a vyznačí sa
zakrúžkovaním čísla, písmena dielca, čiastkovej plochy a porastovej skupiny,
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c) kópia opisu dielcov a plánu hospodárskych opatrení, týkajúca sa navrhnutých lesných
pozemkov s ktorými žiadateľ vstupuje do záväzku,
d) čestné vyhlásenie o plnení podmienok lesnícko-environmentálneho opatrenia podľa
§ 21 a § 22 nariadenia vlády počas záväzkového obdobia,
e) potvrdenie obvodného lesného úradu, že žiadateľ obhospodaruje lesné pozemky
s ktorými vstupuje do záväzku. Potvrdenie nesmie byť staršie ako tri mesiace,
f) osvedčenie o absolvovaní školiaceho kurzu zameraného na správne plnenie
a realizáciu záväzkov opatrenia, ktoré sa predkladá spolu s treťou žiadosťou o platbu
na lesnícko - environmentálne opatrenie,
g) štatistické evidenčné tlačivá vyplnené podľa platných právnych predpisov (L 146),
ktoré sa predkladajú na spresnenie vykonaných prác za požadované obdobie do
31.januára nasledujúceho roku po vykonaní zásahov.
K § 18 ods. 5 a 6
(1)
Žiadosť o platbu podáva žiadateľ každoročne do 15. mája príslušného
kalendárneho roka. Platba je poskytovaná len na tie lesné pozemky, ktoré sú
obhospodarované podľa lesného hospodárskeho plánu v roku podania žiadosti
o platbu, t. j. na ktorých sa v danom roku realizuje ochrana mladých lesných porastov,
plecí rub, prečistka, výchovná ťažba alebo obnovná ťažba vykonávaná hospodárskym
spôsobom podrastovým (maloplošná forma), výberkovým a účelovým. (Podporovaná je
iba plocha, na ktorej sa vykonáva predpísaný zásah, v roku podania žiadosti).
(2)
Prvú žiadosť o platbu podáva žiadateľ spolu so žiadosťou o zaradenie do
opatrenia na formulári vydanom agentúrou pre príslušný kalendárny rok.
(3)
Súčasťou žiadosti o platbu je identifikačný list, ktorý obsahuje nasledovné
údaje a prílohy:
a) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, rodné číslo, ak ide o fyzickú osobu,
b) meno, priezvisko, adresu miesta podnikania, rodné číslo, identifikačné číslo
organizácie, ak ide i fyzickú osobu – podnikateľ,
c) obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu,
d) výpis z obchodného registra, alebo inej obchodnej evidencie nie starší ako 60 dní, ak
ide o právnickú osobu,
e) číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
f) zoznam častí poľnohospodárskeho podniku, ak ide o poľnohospodársky podnik.
(4)
Žiadateľ musí na lesných pozemkoch zaradených do opatrenia hospodáriť
podľa lesného hospodárskeho plánu. Pri podávaní žiadosti o platbu je žiadateľ povinný
predkladať konkrétny výkaz L 146 o vykonaných hospodárskych opatreniach podľa
jednotiek priestorového rozdelenia lesa (JPRL) za rok.
(5)
Žiadateľ je povinný podávať žiadosť o platbu každoročne počas trvania
záväzku, aj keď v danom roku nemá predpísanú žiadnu hospodársku činnosť podľa
lesného hospodárskeho plánu. Ak žiadateľ nepredloží žiadosť o platbu v termíne na
predkladanie žiadostí, vzťah zaniká a žiadateľ musí agentúre vrátiť platby poskytnuté za
predchádzajúce roky trvania záväzku., okrem prípadov vyššej moci.
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K § 19
(1)
pásiem.

Žiadosti o zaradenie do opatrenia

agentúra zaradí do troch bodových

(2)
Do prvého bodového pásma budú zaradené žiadosti tých žiadateľov, ktorí
vstúpia do podopatrenia
a) zachovanie priaznivého stavu lesných biotopov na lesných pozemkoch vo
vyhlásených chránených vtáčích územiach, na ktorých sa nachádzajú hniezdne
lokality ohrozených druhov vtákov dutinových hniezdičov alebo lesných kurovitých
druhov alebo
b) ochrana biotopov vybraných druhov vtákov na lesných pozemkoch vo vyhlásených
chránených vtáčích územiach, na ktorých sa nachádzajú štátnou ochranou prírody
vyznačené hniezdne lokality bociana čierneho, včelára lesného, haje tmavej, haje
červenej, orliaka morského, hadiara krátkoprstého, orla krikľavého, orla kráľovského,
orla skalného, orla myšiakovitého, sokola rároha, sokola sťahovavého, výra skalného,
kuvika vrabčieho, sovy dlhochvostej a kuvika kapcavého.
(3)
Do druhého bodového pásma budú zaradené žiadosti tých žiadateľov,
ktorí vstúpia do podopatrenia zachovanie priaznivého stavu lesných biotopov na lesných
pozemkoch, ak sa nachádzajú v ÚEV vyhlásených za chránené podľa § 27 ods. 10 zákona
č. 543/2002 Z. z o ochrane prírody a krajiny a nie sú zaradené do 5. stupňa ochrany.
(4)
Do tretieho bodového pásma budú zaradené žiadosti tých žiadateľov, ktorí
vstúpia do podopatrenia zachovanie priaznivého stavu lesných biotopov na lesných
pozemkoch nezaradených do súvislej európskej sústavy chránených území (NATURA
2000) podľa § 28 zákona č. 543/2002 Z. z o ochrane prírody a krajiny.
(5)
Všetky žiadosti o zaradenie do opatrenia budú zoradené postupne od
prvého bodového pásma po tretie bodové pásmo. V rámci každého bodového pásma sa
výber žiadostí vykoná zostupne od najväčšej výmery plochy uvedenej v žiadosti.
K § 20
(1)
Agentúra poskytne žiadateľovi platbu v plnej výške ak:
a) nezistí u žiadateľa porušenie niektorej z podmienok záväzku podľa § 21ods. 1 a § 22
nariadenia vlády a
b) absolvuje predpísaný školiaci kurz zameraný na správne plnenie a realizáciu záväzku
do konca druhého roku, v ktorom záväzok začal plniť.
(2)
Ak žiadateľ neabsolvuje školiaci kurz ani do 31.12 tretieho roka vzťahu,
potom, žiadateľ bude vylúčený z opatrenia a už poskytnuté platby za predchádzajúce
roky trvania vzťahu je povinný agentúre vrátiť.
(3)
Plocha, na ktorú je žiadateľ oprávnený žiadať platbu v danom roku
predstavuje len tú výmeru lesného pozemku (dielca), na ktorej má podľa LHP vykonávať
hospodársku činnosť. To znamená, že v žiadosti o zaradenie do opatrenia deklaruje dielce
s výmerami predpísaných zásahov (obnovný alebo výchovný), s ktorými vstupuje do
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záväzku; platbu si žiadateľ uplatňuje len na tú časť lesného pozemku na ktorej v roku
podania žiadosti o platbu má predpísané činnosti v súlade s LHP.
(4)
V prípade, že žiadateľ súčasne vykonáva aj poľnohospodársku činnosť,
musí hospodáriť v celom podniku v súlade s podmienkami krížového plnenia podľa čl.1
ods.2 metodického pokynu
K § 21
(1) Pri obnovnej ťažbe na obnovovanej ploche (obnovnom prvku) je podmienkou
ponechať 5 živých stojacich stromov na jeden hektár, môže ísť o tzv. biotopové stromy
napríklad:
a) stromy s prirodzenými dutinami - („dutinové stromy”),
b) stromy s hniezdami na stromoch hniezdiacich druhov - („hniezdne stromy“),
c) stromy s väčšími poraneniami kmeňa, kmeňovými hnilobami, napadnuté hubami a s
väčším množstvom odumretej hmoty v korune,
d) jednotlivé prastaré stromy s vekom vyšším ako 200 rokov a hrúbkou viac ako
80 cm,
e) okrajové stromy,
f)
skupiny starých stromov.
(2)
Konkrétne vyznačenie orgánom štátnej ochrany prírody sa vykoná takým
spôsobom, aby pre žiadateľa o podporu na lesných pozemkoch, ako aj pre kontrolnu
organizáciu bolo jednoznačne a nespochybniteľné určené situovanie hniezdnej lokality,
ktorá je predmetom podpory. Uprednostňované sú jedľa, buk, cenné listnáče
(3)
Pri vykonávaní obnovnej ťažby podrastovým hospodárskym spôsobom je
plocha obnovného rubu maximálne 1,5 ha a jeho šírka nepresahuje dvojnásobok
priemernej výšky obnovovaného lesného porastu.
(4)
Za mŕtve drevo sa považuje ležiaca drevná hmota napr. haluzina, ležiace
vývraty a aj stojaca drevná hmota napr. zlomy.
(5)
Požadované percento prirodzeného zmladenia to je udržanie prirodzenej
obnovy lesa musí byť dosiahnuté na celej odkrytej obnovovanej ploche.
(6)
Podmienka nepoškodzovať a neodstraňovať hniezdne a dutinové stromy
vyznačené štátnou ochranou prírody na lesných pozemkoch sa vzťahuje na obnovný aj
výchovný zásah. Podmienka platí v prípade označenia takýchto stromov príslušným
pracoviskom štátnej ochrany prírody v spolupráci so žiadateľom, čo bude doložené
grafickou a písomnou evidenciou.
(7)
Hniezdne a dutinové stromy vyznačí na výreze lesníckej porastovej mapy
predloženom žiadateľom príslušné pracovisko štátnej ochrany prírody ako body
a v priloženom písomnom stanovisku uvedie súradnice týchto bodov v S-JTSK. Na tieto
údaje sa vzťahuje obmedzenie prístupu k informáciám podľa § 11 zákona NR SR.
č. 211/200 Z. Z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
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(8) Ponechanie časti prípravných drevín a to topoľa osiky, rod breza, vŕby
rakyty a jarabiny vtáčej, na dožitie a neodstraňovať ich v rámci výchovného zásahu,
pokiaľ ich zastúpenie nepresiahne 20 %, to znamená, že ak je v platnom LHP podiel
uvedených pionierskych drevín nižší ako 20 % pri výchovných zásahoch, nie je možné
tieto dreviny rúbať. V prípade vyššieho zastúpenia ako je 20 % musí po ukončení
výchovného zásahu ostať v JPRL zastúpenie pionierskych drevín minimálne 20 %. Pri
výpočte platby je smerodajná celá plocha predmetného JPRL, kde sa vykonal výchovný
zásah.
(9) Na lesných pozemkoch, ktoré sú predmetom podpory je vylúčené používanie
prípravkov na ochranu rastlín, ktorých zoznam je publikovaný vo Vestníku MP SR.
(10) Pri vykonávaní lesohospodárskych činností sa môže využívať len biologicky
odbúrateľný (rastlinný) olej do motorových píl na mazanie reťaze.
(11) Podmienka vylúčenia ťažby dreva, dopravu dreva a pohyb mechanizmov
v čase od 1. marca do 31. júla v hniezdnych lokalitách ohrozených druhov dutinových
hniezdičov a lesných kurovitých druhov, vyznačených štátnou ochranou prírody na
lesných pozemkoch sa vzťahuje na JPRL vo vyhlásených CHVÚ a ÚEV. Konkrétne
vyznačenie orgánom štátnej ochrany prírody sa vykoná vyznačením hraníc hniezdnej
lokality do kópie platnej porastovej, obrysovej alebo ťažbovej mapy v mierke 1:10 000
takým spôsobom, aby pre žiadateľa o podporu na lesných pozemkov, ako aj pre
kontrolnú organizáciu bolo jednoznačne a nespochybniteľné určené situovanie hniezdnej
lokality, ktorá je predmetom podpory.
K § 22
(1)
Podmienka nezasahovania do vegetačného a pôdneho krytu počas celého
roka v okruhu s polomerom 50 m od vyznačeného hniezdneho stromu; vnútorná časť
ochrannej zóny je 0,785 ha znamená, že v stanovenom okruhu okolo hniezdneho stromu
sa vylúči lesohospodárska činnosť v priebehu celého roku. Hniezdny strom je buď
v teréne vyznačený pracoviskom ŠOP SR, alebo je v spolupráci žiadateľa a ŠOP SR
dohodnuté podrobné vymedzenie. Hniezdny strom vyznačí na výreze lesníckej
porastovej mapy predloženom žiadateľom príslušné pracovisko štátnej ochrany
prírody ako bod a v priloženom písomnom stanovisku uvedie súradnice tohto bodu
v S-JTSK. Na tento údaj sa vzťahuje obmedzenie prístupu k informáciám v zmysle
§ 11 zákona NR SR. č. 211/200 Z. Z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení
neskorších predpisov.
(2) Podmienka vylúčenia hospodárskej činnosti v čase rozmnožovania od
16. februára do 31. augusta podľa vybraného druhu vtákov sa vzťahuje zväčša na celú
JPRL zasiahnutú týmto polomerom. V prípade, že nie je obmedzenie v celej JPRL
nevyhnutné, vymedzenie sa stanoví na základe dohody s príslušným pracoviskom ŠOP
SR. Platba sa potom vzťahuje len na vymedzenú plochu.
(3)
Podmienka používať v čase mimo rozmnožovania od 1. septembra do
15. februára podľa vybraného druhu vtákov pri obnove lesných porastov účelový
hospodársky spôsob alebo výberkový hospodársky spôsob a maloplošnú formu
podrastového hospodárskeho spôsobu sa vzťahuje zväčša na celú JPRL zasiahnutú týmto
polomerom. V prípade, že nie je obmedzenie v celej JPRL nevyhnutné, vymedzenie sa
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stanoví na základe dohody s príslušným pracoviskom ŠOP SR. Platba sa potom vzťahuje
len na vymedzenú plochu.
K § 23
(1)
Agentúra zníži platbu o 20% za príslušný kalendárny rok ak žiadateľ
porušil niektorú z podmienok záväzku a to :
a) ponechať na každý hektár minimálne 10 m3 drevnej hmoty na hektár lesného
pozemku ako mŕtve drevo,
b) vylúčiť na lesných pozemkoch používanie prípravkov na ochranu rastlín
zverejňovaných vo Vestníku MP SR,
c) používať biologicky odbúrateľný olej.
(2)
Agentúra zníži platbu o 20% za príslušný kalendárny rok, ak žiadateľ
porušil aj niektorú z podmienok záväzku v závislosti od druhu vykonávanej činnosti:
a) ponechať pri obnove lesných porastov minimálne päť živých stojacich stromov na
jeden hektár, ktorých objem dosahuje priemerný objem konkrétnej dreviny
v obnovovanej
jednotke priestorového rozdelenia lesa uvedenej v lesnom
hospodárskom pláne,
b) realizovať pri obnove lesného porastu len maloplošnú formu podrastového
hospodárskeho spôsobu najviac do 1,5 hektára, prípadne výberkový alebo účelový
hospodársky spôsob,
c) zvýšiť alebo udržať podiel prirodzenej obnovy drevín zo semena na minimálne 50%,
d) nepoškodzovať a neodstraňovať hniezdne a dutinové stromy vyznačené štátnou
ochranou prírody na lesných pozemkoch; ponechať časť pionierskych drevín a to
topoľ osika rod breza, vŕba rakyta a jarabina vtáčia na dožitie a neodstraňovať ich
v rámci výchovných zásahov pokiaľ ich zastúpenie nepresiahne 20%,
e) vylúčiť ťažbu a dopravu dreva a pohyb mechanizmov v termínoch od
1. marca do 31. júla v hniezdnych lokalitách ohrozených druhov dutinových
hniezdičov a lesných kurovitých druhov vyznačených štátnou ochranou prírody na
lesných pozemkoch,
f) vylúčiť v dobe rozmnožovania od 16. februára do 31. augusta podľa ohrozeného
druhu hospodársku činnosť a to ťažbu dreva, dopravu dreva a pohyb mechanizmov
v okruhu s polomerom od 50 m do 300 m od vyznačeného hniezdneho stromu vo
všetkých jednotkách priestorového rozdelenia lesa zasiahnutých týmto polomerom;
vonkajšia časť ochrannej zóny je 27,475 ha,
g) používať v období mimo rozmnožovania od 1. septembra do 15. februára podľa
ohrozeného druhu pri obnove lesných porastov účelový hospodársky spôsob alebo
výberkový hospodársky spôsob a maloplošnú formu podrastového hospodárskeho
spôsobu v okruhu s polomerom od 50 m do 300 m od vyznačeného hniezdneho
stromu; vonkajšia časť ochrannej zóny je 27,475 ha.
(3)
Druh vykonávanej činnosti znamená, že žiadateľ na lesnom pozemku
vykonáva buď obnovný alebo výchovný zásah.
K § 24
(1)
Agentúra neposkytne platbu za príslušný kalendárny rok ani za nasledujúce
roky počas trvania záväzku ak zistí, že žiadateľ nedodržal podmienku nezasahovať do
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vegetačného a pôdneho krytu počas celého roka v okruhu s polomerom 50 m od
vyznačeného hniezdneho stromu; vnútorná časť ochrannej zóny je 0,785 ha a žiadateľ je
povinný už poskytnutú platbu agentúre vrátiť.
(2)
V prípade, že žiadateľ nesplnil niektorú z podmienok uvedených v § 21 a
§ 22 nariadenia vlády a preukáže, že k nesplneniu došlo z dôvodu vyššej moci, tak
agentúra platby nezníži, ani nebude žiadať o vrátenie už poskytnutej platby.
PODPORA PRI ZARADENÍ DO OPATRENIA ŽIVOTNÉ PODMIENKY ZVIERAT
K § 25
(1) Opatrenie životné podmienky zvierat zahŕňa nasledovné podopatrenia:
a) Zlepšenie životných podmienok v chove hydiny; podpora sa vzťahuje na výkrm
kurčiat,
b) Zlepšenie životných podmienok v chove hovädzieho dobytka; podpora je zameraná
na
1. zlepšenie prirodzeného správania sa zvierat a to:
i) voľným chovom ustajnených dojníc; podpora sa vzťahuje na kravy (dojnice) vo
veku nad 24 mesiacov vo voľnom ustajnení alebo
ii) maštaľným výkrmom dobytka; podpora sa vzťahuje na výkrm býkov a/alebo volov
vo veku od 6 do 24 mesiacov.
2. zlepšenie prirodzeného materského správania dojníc; podpora sa vzťahuje na
dojnice, ktoré sú preradené do osobitnej skupiny určenej iba na dojčenie teliat
(jalovičiek) do veku 3 mesiacov.
c) Zlepšenie životných podmienok v chove ošípaných; podpora sa vzťahuje na
prasnice základného stáda.
d) Zlepšenie životných podmienok v chove oviec; podpora sa vzťahuje na bahnice.
(2)
Žiadosť o zaradenie do opatrenia predkladá žiadateľ na formulári
zverejnenom agentúrou v riadnom termíne do 30. júna kalendárneho roka avšak najneskôr
do 25 kalendárnych dní po riadnom termíne.
(3)
O podporu môže požiadať právnická alebo fyzická osoba podľa §2 ods.2
písm. a) a d) obchodného zákonníka, ktorými sú
a) osoba zapísaná v obchodnom registri a
b) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do
evidencie podľa osobitného predpisu – samostatne hospodáriaci roľník
ak chová vybrané druhy a kategórie hospodárskych zvierat podľa § 25 ods.1 nariadenia
vlády. Prílohou žiadosti je výpočet počtu dobytčích jednotiek, ktoré bude žiadateľ po
zaradení do opatrenia dodržiavať počas nasledujúcich 5 rokov.
(4)
Na základe podanej žiadosti sa vykoná výber žiadateľov do opatrenia.
Vybraní žiadatelia sa zaviažu prijať a dodržiavať podmienky opatrenia. Podpora sa
neposkytuje za rok, v ktorom bola žiadosť o zaradenie do opatrenia podaná.
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

(5) Spôsob výpočtu dobytčích jednotiek (DJ):
Zlepšenie životných podmienok pri výkrme hydiny; DJ určia počtom zvierat x počet
turnusov x koeficient 0,003 (napr. vo výkrme brojlerov pri zaťaženosti haly 15 000
ks a pri počte turnusov 8 za rok je konečný počet ks 120 000, t.j. 360 DJ.)
Zlepšenie prirodzeného správania dojníc vo veku nad 24 mesiacov vo voľnom
ustajnení; DJ sa určia počtom dojníc x koeficient 1,0.
Zlepšenie prirodzeného správania býkov vo veku od 6 do 24 mesiacov
v maštaľnom výkrme vo voľnom ustajnení; DJ sa určia počtom býkov x
koeficient 0,6.
Zlepšenie prirodzeného materského správania dojníc preradených do osobitnej
skupiny určenej na dojčenie teliat (jalovičiek); DJ sa určia počtom dojníc x
koeficient 1,0.
Zlepšenie životných podmienok v chove prasníc; DJ sa určia počtom prasníc
základného stáda, ktoré sa najmenej raz oprasili x koeficient 0,5.
Zlepšenie životných podmienok v chove bahníc; DJ sa určia počtom bahníc x
koeficient 0,15.
K § 26

(1) Žiadosti o zaradenie do opatrenia budú zaradené v závislosti od počtu
dobytčích jednotiek do šiestich bodových pásiem, podľa prioritných oblasti v živočíšnej
výrobe.
Pri splnení podmienok na zaradenie do viacerých bodových pásem sa žiadosť zaradí do
pásma s najvyššou prioritou, pričom prvé bodové pásmo má najvyššiu prioritu a šieste
bodové pásmo má najnižšiu prioritu. Ak je pri hodnote v rámci daného bodového pásma
uvedené od znamená to, že dané bodové pásmo je vrátane danej hodnoty (napr. od 25 DJ
znamená vrátane 25 DJ).
Napríklad: Žiadateľ predložil žiadosť na 24 DJ (ošípané) a na 15 DJ (ovce). Žiadateľ
spadá v rámci chovu ošípaných do 3 pásma, v prípade chovu oviec do 6 pásma. Tento
bude zaradený v rámci priorít do 3 pásma.
(2) Výber žiadostí zaradených do jednotlivých bodových pásem sa vykoná
postupne od prvého bodového pásma po šieste bodové pásmo. V rámci každého
bodového pásma sa výber žiadostí vykoná od najmenšieho počtu dobytčích jednotiek.
(3) Agentúra upovedomí každého žiadateľa, ktorého žiadosť o zaradenie do
opatrenia vybrala a vyzve ho o doplnenie čestného vyhlásenia o tom, že bude plniť
podmienky opatrenia. Po predložení vyhlásenia sa žiadosť zaradí do opatrenia v rozsahu
podanej žiadosti.
K § 27 ods.1, 2 a 8
(1) Žiadosť o platbu môže podať fyzická alebo právnická osoba podnikajúca
v poľnohospodárskej prvovýrobe, ktorej žiadosť bola zaradená do opatrenia, vykonáva
poľnohospodársku činnosť, plní podmienky krížového plnenia podľa čl.1 ods. 2
metodického pokynu a súčasne
a) má evidovaný hovädzí dobytok (dojnice od 24 mesiacov, jalovičky, býky a/alebo
voly od 6 do 24 mesiacov), prasnice a bahnice v centrálnej evidencii hospodárskych
zvierat podľa § 19 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti,
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b)

zabezpečí najneskôr do konca druhého roku záväzku vyškolenie najmenej jedného
zamestnanca (v prípade zapojenia sa do podopatrení „zlepšenie životných
podmienok v chove hydiny a zlepšenie životných podmienok v chove HD –
zlepšenie prirodzeného správania zvierat), ktorý absolvuje akreditovaný školiaci
kurz týkajúci sa životných podmienok zvierat.

(2)
V prípade, že žiadateľ prijal záväzky v rámci podopatrení zlepšenie
prirodzeného materského správania dojníc a/alebo zlepšenie životných podmienok
v chove ošípaných a/alebo oviec, žiadateľ zabezpečí, aby okrem zamestnanca bol
vyškolený minimálne ešte jeden ošetrovateľ. Po absolvovaní školiaceho kurzu, žiadateľ
zabezpečí doručenie dokladu o absolvovaní akreditovaného školiaceho kurzu do päť
pracovných dní a to buď poštou, prípadne osobne na príslušné regionálne pracovisko
agentúry. V prípade ak sa na školení zúčastňuje viacej pracovníkov žiadateľa v rôznych
termínoch, potvrdenie o absolvovaní kurzu sa zasiela priebežne.
(3)
Ak žiadateľ neabsolvuje školiaci kurz ani do 31.12 tretieho roka vzťahu,
potom, žiadateľ bude vylúčený z opatrenia a už poskytnuté platby za predchádzajúce
roky trvania vzťahu je povinný agentúre vrátiť, okrem prípadov vyššej moci.
K § 27 ods. 3 až 7
(1) Žiadosť o platbu predkladá žiadateľ spolu s identifikačným listom agentúre do
15. mája príslušného kalendárneho roka každoročne počas trvania záväzku.

a)
b)

c)

d)

(2) Žiadosť o platbu musí obsahovať:
počet dobytčích jednotiek na ktoré sa požaduje platba,
registračné číslo chovu, na ktorý sa požaduje platba, ak ide o žiadosť o platbu na
zlepšenie životných podmienok v chove hydiny (výkrm kurčiat); zoznam zvierat, na
ktoré sa požaduje platba, ak ide o žiadosť o platbu na zlepšenie životných podmienok
v chove hovädzieho dobytka (dojnice, teľatá, býky, voly) a oviec (bahníc)
a identifikáciu individuálneho registra,
overenú kópiu dokladu o zaevidovaní chovu v centrálnej evidencii hospodárskych
zvierat, ak ide o žiadosť o platbu na zlepšenie životných podmienok v chove
hovädzieho dobytka, ošípaných a oviec,
vyhlásenie, ktorým sa žiadateľ zaviaže chovať vybrané druhy hospodárskych zvierat
v prepočte na počet dobytčích jednotiek a plniť záväzky podopatrení počas
5 rokov okrem prípadov vyššej moci; vyhlásenie predkladá žiadateľ pri podávaní
prvej žiadosti o platbu.

(3)
Žiadateľ môže nahradiť hovädzí dobytok (dojnice, teľatá, býky, voly)
a ovce (bahnice) iným zvieraťom, ktoré spĺňajú podmienky pre poskytovanie platby,
najneskôr do 20 dní od vyradenia z chovu alebo úhynu nahrádzaného zvieraťa.
Oznámenie o nahradení zašle agentúre do 5 pracovných dní odo dňa náhrady a obsahuje
najmä číslo ušnej značky vyradeného zvieraťa a číslo ušnej značky nahrádzajúceho
zvieraťa pri hovädzom dobytku a ovciach. V prípade ošípaných (prasnice) sa táto výmena
zaznačí do vedenia dennej evidencie chovu ošípaných podľa prílohy č. 5 nariadenia vlády
a zamestnanec zapíše výmenu prasnice do políčka „poznámky“ v rámci tabuľky.
V oznámení je žiadateľ povinný uviesť aj dátum náhrady zvieraťa.
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(4) Identifikačný list žiadateľa musí obsahovať:
a) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, rodné číslo, ak ide o fyzickú osobu,
b) meno, priezvisko, adresu miesta podnikania, rodné číslo, identifikačné číslo
organizácie, ak ide i fyzickú osobu – podnikateľ,
c) obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu,
d) výpis z obchodného registra, alebo inej obchodnej evidencie nie starší ako 60 dní, ak
ide o právnickú osobu,
e) číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
f) zoznam častí poľnohospodárskeho podniku, ak ide o poľnohospodársky podnik.
(5)
Žiadateľ podáva žiadosť o platbu každoročne počas piatich rokov trvania
záväzku na obdobie, ktoré začína plynúť 1. mája roku predloženia žiadosti o platbu
do 30. apríla nasledujúceho roku. Platbu agentúra poskytne najviac na počet DJ
zaradených do opatrenia t. j. uvedených v žiadosti o zaradenie. Ak žiadateľ nepožiada
o platbu v niektorom roku počas trvania záväzku, záväzok zaniká a žiadateľ je povinný
vrátiť všetky už poskytnuté platby za predchádzajúce roky.
K § 28
(1)
Platbu na zlepšenie životných podmienok v chove hydiny je možné
poskytnúť žiadateľovi, ak pri výkrme kurčiat zabezpečí:
a) naskladnenie chovného priestoru zvieratami do 24 hodín jednorazovo,
b) hlbokú podstielku vysokú najmenej 10 cm na začiatku turnusu,
c) hlásenie o naskladnení a vyskladnení chovných priestorov za každý turnus,
d) dvakrát denne kontrolu chovného priestoru a hydiny s vyplnením halovej karty (viď.
príloha č. 1 nariadenia vlády) po ukončení kontroly a uchovanie tejto evidencie počas
záväzku a následné tri roky po skončení záväzku,
e) zaťaženie podlahovej plochy do 30 kg živej hmotnosti na m2 chovného priestoru,
f) kŕmne zariadenie, ktoré umožní prístup pre najmenej 70 % zvierat naraz a
sprístupnenie krmiva počas celého dňa, tzn. žiadateľ zabezpečí krmivo v takom
množstve aké je pre daný druh chovaných kurčiat potrebné, zároveň dbá o to, aby
nedošlo k ich prekrmovaniu,
g) sprístupnenie vody počas celého dňa, a napájacie zariadenie, ktoré umožní prístup pre
najmenej 70 % zvierat naraz, alebo kvapkové napájacie zariadenie,
h) dĺžku výkrmu kurčiat najmenej 40 dní od jednorazového naskladnenia chovného
priestoru,
i) teplotu vzduchu v hale, ktorá nepresahuje o viac ako 2°C teploty vzduchu vo
vonkajšom prostredí, ak je od 1. mája do 31. augusta teplota vzduchu vo vonkajšom
prostredí vyššia ako 30°C.
(2) Hlásenie o naskladnení chovného priestoru kurčatami obsahuje dátum
naskladnenia, počet naskladnených kurčiat v kusoch a v počte dobytčích jednotiek.
Hlásenie sa zasiela agentúre do 5 pracovných dní odo dňa naskladnenia.
(3) Hlásenie o vyskladnení chovného priestoru kurčatami obsahuje dátum
vyskladnenia, počet vyskladnených kurčiat v kusoch a v počte dobytčích jednotiek, počet
uhynutých kurčiat v kusoch a v počte dobytčích jednotiek. Hlásenie sa zasiela agentúre do
5 pracovných dní odo dňa vyskladnenia.
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Poznámka: Pri stanovovaní počtu DJ a turnusov je pre žiadateľa smerodajný deň
vyskladnenia chovného priestoru kurčatami.
K § 29
(1)
Platbu na zlepšenie prirodzeného správania zvierat pre voľný chov
ustajnených dojníc možno poskytnúť žiadateľovi, ak zabezpečí:
a) minimálne rozmery plochy ležiska a celkovej plochy koterca podľa prílohy č. 2
nariadenia vlády; žiadateľ, ktorý má ležiskový priestor s boxmi musí zabezpečiť
rozmery týchto boxov v súlade s vyhláškou MP SR 230/1998. Do celkovej plochy
voľného ustajnenia sa ráta plocha kde sa dojnica pohybuje a odpočíva (napr.
v prípade, že odpočíva aj v hnojnej, kŕmnej chodbe aj táto sa započíta do celkovej
plochy).
b) zvieratám počas celého dňa nepretržitý prístup ku krmivu a čistej vode,
c) počas doby záväzku vytvorenie optimálnych skupín kráv v laktácii v počte do 40
kusov (tzn. vrátane 40 ks) na základe štádia laktácie, telesnej hmotnosti a veku. Každú
zostavenú skupinu dojníc musí chovať oddelene od ostatných vytvorených skupín
dojníc,
d) chov dojníc s výbehom mimo ustajňovacieho priestoru alebo pastevný spôsob chovu
kráv, pričom musí tiež spĺňať špecifickú podmienku zväčšenia podlahovej plochy
o min. 10 % v súlade s prílohou č. 2 nariadenia vlády,
e) voľný pohyb zvierat – nepriväzovanie zvierat v ustajňovacom zariadení, len v prípade
nutnej potreby (napr. izolácia chorého zvieraťa, ošetrovanie paznechtov), pričom
o tomto musí byť vedený záznam u hlavného zootechnika.
(2)
Platbu na zlepšenie prirodzeného správania zvierat pre maštaľný výkrm
dobytka možno poskytnúť žiadateľovi, ak pri maštaľnom výkrme býkov a/alebo volov vo
veku od 6 do 24 mesiacov zabezpečí:
a) minimálne rozmery plochy ležiska, minimálnu dĺžku kŕmneho miesta alebo
minimálne rozmery na plochu a kus pri celoroštovom kotercovom ustajnení
výkrmového dobytka podľa prílohy č. 3 nariadenia vlády,
b) počas doby záväzku vytvorenie optimálnych skupín ustajnených býkov a volov,
v počte do 15 kusov (tzn. vrátane 15 ks) na základe fyziologického štádia, telesnej
hmotnosti a veku; každú zostavenú skupinu býkov alebo volov chovať oddelene od
ostatných vytvorených skupín býkov alebo volov,
c) pevný výbeh, musí spĺňať špecifickú podmienku zväčšenia podlahovej plochy o min.
10 % v súlade s prílohou č. 3 nariadenia vlády,
d) voľný pohyb zvierat – nepriväzovanie zvierat v ustajňovacom zariadení, len v prípade
nutnej potreby (napr. izolácia chorého zvieraťa, ošetrovanie paznechtov), pričom
o tomto musí byť vedený záznam u hlavného zootechnika.
(3)
Platbu na zlepšenie prirodzeného materského správania dojníc (mliekových
a kombinovaných plemien, ktoré sú vyradené z mliekovej produkcie a sú určené iba na
odchov jalovičiek) možno poskytnúť žiadateľovi, ak zabezpečí:
a) najmenej dvakrát denne toaletu vemena dojčiacich kráv a dodájanie kráv v čase
nadprodukcie mlieka,
b) odchovanie minimálne troch jalovičiek v troch trojmesačných cykloch od jednej
kravy za laktáciu, pričom prvé prikladanie viacerých jalovičiek pod kravu v jednom
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cykle musí byť zabezpečené v rozsahu 24 hodín, - to znamená, od jednej kravy za
laktáciu minimálne odchovaných 9 jalovičiek; prikladanie jalovičiek pod dojčiacu
kravu závisí od momentálneho štádia laktácie,
c) prístup jalovičiek k jednej krave po dobu dvoch mesiacov permanentne a v treťom
mesiaci obmedzenie prístupu jalovičiek ku krave na dvakrát denne s prikrmovaním
kvalitným jadrovým krmivom a senom,
d) denné vedenie evidencie dojčiacich kráv podľa prílohy č. 4 nariadenia vlády
a uchovanie tejto evidencie počas záväzku a následné tri roky po skončení záväzku,
e) potrebné ošetrenie jalovičiek a kráv.
Žiadateľ musí navyše plniť minimálne rozmery plochy ležiska a celkovej plochy koterca
pre teľatá v zmysle národnej legislatívy (nariadenie vlády č. 730/2002 Z.z. a nariadenie
vlády č. 270/2003 Z.z.).
Žiadateľ, ktorý má ležoviskový priestor s boxmi musí zabezpečiť rozmery týchto boxov
v súlade s vyhláškou MP SR 230/1998 Z. z. Do celkovej plochy voľného ustajnenia sa
ráta plocha kde sa dojnica pohybuje a odpočíva (napr. v prípade, že odpočíva aj v hnojnej,
kŕmnej chodbe aj táto sa započíta do celkovej plochy).
(4) Žiadateľ poberajúci platbu na zlepšenie prirodzeného materského správania
dojníc zabezpečí ošetrovateľa na činnosti stanovené vyššie. Žiadateľ o platbu zabezpečí
na každých 20 kusov kráv s teľatami jedného ošetrovateľa. Žiadateľ zabezpečí aby okrem
zamestnanca bol vyškolený minimálne ešte jeden ošetrovateľ.
K § 30
(1)
Platbu na zlepšenie životných podmienok v chove ošípaných možno
poskytnúť žiadateľovi, ak pri chove prasníc, v kategórii rodiace a dojčiace prasnice
zabezpečí nad rámec legislatívy ošetrovateľa pre každých 50 ks prasníc s ciciakmi.
Žiadateľ zabezpečí, aby okrem zamestnanca bol vyškolený minimálne ešte jeden
ošetrovateľ.
(4)

Žiadateľ zabezpečí, aby zaškolený ošetrovateľ plnil nasledovné úlohy:

a) naskladnenie prasníc do pôrodne najmenej sedem dní pred plánovaným termínom
pôrodu,
b) čistotu koterca a prasnice,
c) pomoc pri prasení v prípade potreby,
d) zvýšené nároky na teplotu v priestore pre ciciaky,
e) ak je potrebné prikladanie ciciakov k ceckom, ukladanie ciciakov do chovného
priestoru,
f) vytváranie návyku u ciciakov prijímať krmivo a piť vodu od piateho dňa,
g) aby nedošlo k vyštikávaniu očných zubov po siedmom dni veku ciciakov;
okremprípadov, ak dochádza k poraneniu ceckov prasnice,
h) kontrolu zdravotného stavu prasnice a ciciakov,
i) odstav ciciakov v priemere najmenej 32 dní od narodenia,
j) denné vedenie evidencie v chove ošípaných.
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K § 31
(1) Platbu na zlepšenie životných podmienok v chove oviec možno poskytnúť
žiadateľovi, ak pri chove bahníc zabezpečí ošetrovateľa na každých 140 kusov bahníc.
Žiadateľ zabezpečí aby okrem zamestnanca bol vyškolený minimálne ešte jeden
ošetrovateľ, Tento vyškolený ošetrovateľ následne zaškolí všetkých ošetrovateľov
určených pre starostlivosť o jahňatá.
(2) Žiadateľ zabezpečí, aby zaškolený ošetrovateľ plnil nasledovné úlohy:
a) vytvorenie optimálnych skupín podľa telesnej hmotnosti, veku a plemena ustajnených
i) gravidných a rodiacich bahníc do 110 kusov,
ii) dojčiacich bahníc s jahňatami do veku troch týždňov do 22 kusov
iii) bahníc s jahňatami od troch týždňov do odstavu do 44 kusov,
b) včasné naskladnenie oviec do pôrodne,
c) čistotu koterca a oviec,
d) pomoc pri pôrode a ošetrovanie jahniat a oviec,
e) učenie jahniat piť prikladaním k ceckom ihneď po narodení,
f) učenie jahniat prijímať krmivo a piť vodu od piateho dňa po narodení,
g) sledovanie zdravotného stavu bahníc a jahniat,
h) denné vedenie evidencie v chove ustajnených dojčiacich bahníc s jahňatami;
uchovanie tejto evidencie počas záväzku a následné tri roky po skončení záväzku.
K § 32
(1) Ak počas trvania záväzku dôjde k prevodu podniku a predmetom prevodu je aj
záväzok, zmluva o prevode záväzku musí obsahovať najmä:
a) základné identifikačné údaje prevodcu a nadobúdateľa,
b) obdobie, na ktoré sa prevádza záväzok,
c) počet dobytčích jednotiek, ktoré sú predmetom prevodu,
d) úradne osvedčený podpis fyzickej osoby konajúcej za prevodcu a nadobúdateľa,
e) dátum podpisu.
(2) Nadobúdateľ predkladá originálne vyhotovenie zmluvy o prevode záväzku do
15 dní od jej podpisu na ústredie PPA, sekciu priamych podpôr.
(3) Žiadateľ nemusí poskytnutú platbu vrátiť ak ukončil poľnohospodársku
činnosť a prevod podniku sa uskutoční v priebehu piateho roka bez prevodu záväzku.
(4) Pri prevode podniku sa nemôže záväzok meniť. To znamená, že nie je možné
meniť počet DJ v záväzku, ktoré sú uvedené v žiadosti o zaradenie do opatrenia.
K § 33
(1) Ak sa pri kontrole žiadosti o platbu na zlepšenie životných podmienok
v chove hydiny alebo ošípaných zistí rozdiel medzi počtom dobytčích jednotiek
uvedených v žiadosti o platbu a skutočným stavom dobytčích jednotiek, platba sa zníži o
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a) percento zisteného rozdielu, ak rozdiel nie je väčší ako 10 %,
b) dvojnásobok percenta zisteného rozdielu, ak rozdiel je nad 10 % do 20 %,
c) 100 %, ak sa zistí rozdiel nad 20 %.
(2)
Ak sa pri kontrole žiadosti o platbu na zlepšenie životných podmienok
zvierat v chove hovädzieho dobytka alebo oviec zistí rozdiel medzi počtom zvierat
uvedených v žiadosti o platbu a skutočným stavom, platba sa zníži nasledovne:
a)

b)

c)

pokiaľ sa vo vzťahu k žiadosti o podporu v rámci chovu hovädzieho dobytka zistí,
že medzi zvieratami deklarovanými a určenými je rozdiel, celková čiastka podpory,
na ktorú má žiadateľ nárok v zmysle stanovených podmienok podpory v príslušnom
kalendárnom roku sa zníži o percento, v prípade, že sa zistia nedostatky nie u viac
ako troch zvierat u hovädzieho dobytka.
pokiaľ sa v prípade viac ako troch zvierat zistia nedostatky u hovädzieho dobytka
(v prípade oviec sa to počíta od prvého zvieraťa, ohľadom ktorého sa zistia
nedostatky), celková čiastka podpory, na ktorú má žiadateľ nárok v zmysle
stanovených podmienok podpory, v príslušnom kalendárnom roku sa zníži o:
i.
percento zisteného rozdielu, ak rozdiel nie je väčšie ako 10 %,
ii.
dvojnásobok percenta zisteného rozdielu, ak rozdiel je nad 10 %,
iii. ak je percento zisteného rozdielu nad 20 %, podpora sa zníži o 100 %;
v prípade zistenia úmyselného zavinenia nepresností sa podpora nevyplatí pre
príslušný kalendárny rok a žiadateľovi bude udelená sankcia v zvyšných
rokoch trvania záväzku.
ak percento zisteného rozdielu je nad 50 %, žiadateľovi sa podpora nevyplatí pre
príslušný kalendárny rok a žiadateľovi bude uložená sankcia v zvyšných rokoch
trvania záväzku.

(3) V prípade, že sa pri kontrole zistí väčší počet zvierat, nie DJ, ako uviedol
v žiadosti o platbu, žiadateľovi sa neposkytne podpora na väčší počet zvierat a to ani
v prípade, že dodržiava všetky podmienky stanovené pre podporu zvierat.
(4) Ak žiadateľ nemohol plniť záväzok z dôvodu vyššej moci týkajúci sa počtu
zvierat v danom období, pričom o tomto stave upovedomil aj platobnú agentúru do 10
pracovných dní odkedy tak mohol urobiť, žiadateľ má nárok na podporu, pričom sa
zohľadní skutočný počet zvierat v danom roku, kedy prípad vyššej moci alebo výnimočné
okolnosti nastali.
(5)
Žiadateľovi nebude znížená platba za nedodržanie počtu zvierat iba
v prípade, že agentúra zhodnotí tento prípad vyššej moci alebo výnimočných okolností za
opodstatnený.
(6)
V prípade, že sa zistia nedostatky, čo sa týka systému na identifikáciu a
registráciu zvierat hovädzieho dobytka, uplatní sa nasledovné:
a) zviera hovädzieho dobytka, ktoré stratilo jednu alebo dva ušné značky, sa bude
považovať za určené za predpokladu, že je jasne a individuálne identifikované
ostatnými prvkami systém identifikácie a registrácie zvierat hovädzieho dobytka,
b) tam, kde sa zistia nedostatky súvisiace s akýmkoľvek nesprávnym údajom
v individuálnom registri alebo v pase zvieraťa, len príslušné zviera sa považuje za
neurčené, ak sa zistia takéto chyby na najmenej dvoch kontrolách počas 24 mesiacov;
vo všetkých iných prípadoch príslušné zvieratá sa považujú za neurčené už po prvom
zistení nedostatkov.
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(7)
Zvieratá, pri ktorých neboli dodržané požiadavky na identifikáciu
a registráciu podľa § 19 ods. 10 zákona č. 39/2007 Z. z., sa pri kontrole žiadosti o platbu
považujú za nezistené. Žiadateľ v tomto prípade nedodržal daný záväzok počtu DJ
v príslušnom kalendárnom roku a preto mu bude znížená platba a to percentuálne na
základe zistenia rozdielu medzi skutočným stavom a daného záväzku.
(8)
Platba na príslušné podopatrenia sa zníži za príslušný rok, nie kalendárny
rok o 20% za nedodržanie povinnosti absolvovať školiaci kurz a tiež každej
z nasledovných podmienok:
a) V rámci zlepšenia životných podmienok hydiny
Ak žiadateľ nezabezpečil jednu z nasledovných podmienok:
1. naskladnenie chovného priestoru zvieratami do 24 hodín jednorazovo,
2. hlbokú podstielku vysokú najmenej 10 cm na začiatku turnusu,
3. dvakrát denne kontrolu chovného priestoru a hydiny, s vyplnením halovej karty po
ukončení kontroly podľa halovej karty, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 1
nariadenia vlády a uchovanie tejto evidencie počas záväzku a následné tri roky po
skončení záväzku,
4. kŕmne zariadenie, ktoré umožní prístup pre najmenej 70 % zvierat naraz a
sprístupnenie krmiva počas celého dňa, tzn. žiadateľ zabezpečí krmivo v takom
množstve aké je pre daný druh kurčiat potrebné, aby nedošlo k ich prekrmovaniu,
5. sprístupnenie vody počas celého dňa, a napájacie zariadenie, ktoré umožní prístup
pre najmenej 70 % zvierat naraz, alebo kvapkové napájacie zariadenie,
6. dĺžku výkrmu kurčiat najmenej 40 dní od naskladnenia chovného priestoru,
7. teplotu vzduchu v hale, nie vyššiu o viac ako 2°C teploty vzduchu vo vonkajšom
prostredí, ak je od 1. mája do 31. augusta teplota vzduchu vo vonkajšom prostredí
vyššia ako 30°C.
b) V rámci zlepšenia životných podmienok v chove hovädzieho dobytka
Zlepšenie prirodzeného správania zvierat pre voľný chov ustajnených dojníc
Ak žiadateľ nezabezpečil jednu z nasledovných podmienok:
1. zvieratám počas celého dňa nepretržitý prístup ku krmivu a čistej vode,
2. vytvorenie optimálnych skupín kráv v laktácii v počte do 40 kusov (tzn. vrátane
40 ks) na základe štádia laktácie, telesnej hmotnosti a veku,
3. voľný chov kráv (dojníc) s výbehom mimo ustajňovacieho priestoru alebo
pastevný spôsob chovu kráv (dojníc),
4. voľný pohyb zvierat.
Zlepšenie prirodzeného správania zvierat pre maštaľný výkrm dobytka (býky, voly)
Ak žiadateľ nezabezpečil jednu z nasledovných podmienok:
1. vytvorenie optimálnej skupiny ustajnených býkov a volov, v počte do 15 kusov
(tzn. vrátane 15 ks) na základe fyziologického štádia, telesnej hmotnosti a veku,
2. pevný výbeh. Zlepšenie prirodzeného materského správania kráv
Ak žiadateľ nezabezpečil jednu z nasledovných podmienok:
1. najmenej dvakrát denne toaletu vemena dojčiacich kráv a dodájanie kráv v čase
nadprodukcie mlieka,
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2. prístup jalovičiek k jednej krave po dobu dvoch mesiacov permanentne a v treťom
mesiaci obmedzenie prístupu jalovičiek ku krave na dvakrát denne s
prikrmovaním kvalitným jadrovým krmivom a senom,
3. potrebné ošetrenie jalovičiek a kráv.
c) V rámci zlepšenia životných podmienok ošípaných
Ak žiadateľ nezabezpečil jednu z nasledovných podmienok:
1. čistotu koterca a prasnice,
2. zvýšené nároky na teplotu v priestore pre ciciaky.
d) V rámci zlepšenia životných podmienok oviec
Ak žiadateľ nezabezpečil jednu z nasledovných podmienok:
1. včasné naskladnenie oviec do pôrodne,
2. čistotu koterca a oviec.
(9)
Ak dôjde k prevodu celého podniku v prvom až štvrtom roku trvania
záväzku a súčasťou prevodu sú aj záväzky v rámci opatrenia a nadobúdateľ nepredloží
agentúre žiadosť o platbu spolu s identifikačným listom agentúre do 15. mája príslušného
kalendárneho roka, nadobúdateľ musí vrátiť aj platby poskytnuté za predchádzajúce
kalendárne roky vyplatené prevodcovi. To znamená, že žiadosti o platbu musia byť
predkladané každoročne a ani prevod týchto záväzkov nesmie tuto kontinuitu narušiť.
(10) Ak žiadateľ v priebehu záväzku nedodrží počet dobytčích jednotiek
zaradených do opatrenia, agentúra zníži záväzok pre nasledujúci rok na počet
stanovených zvierat (tzn. zviera, pre ktoré boli splnené všetky stanovené podmienky
podpory) prepočítaných na dobytčie jednotky. Žiadateľ musí vrátiť platby poskytnuté na
tie zvieratá, ktoré ku dňu zistenia boli v nesúlade s deklarovaným počtom za
predchádzajúce kalendárne roky.
(11) Ak žiadateľ preukáže, že podmienky záväzku neboli splnené z dôvodu
vyššej moci, agentúra nebude požadovať vrátenie už poskytnutých platieb.
K § 34
Platbu na príslušné podopatrenie agentúra žiadateľovi neposkytne, ak nedodržal
tieto podmienky:
a) zlepšenie životných podmienok v chove hydiny
1. hlásenie o naskladnení a vyskladnení chovných priestorov za každý turnus,
2. zaťaženie podlahovej plochy do 30 kg živej hmotnosti na m2 chovného priestoru,
b) zlepšenie životných podmienok v chove hovädzieho dobytka
A) Zlepšenie prirodzeného správania zvierat pre voľný chov ustajnených dojníc
minimálne rozmery plochy ležiska a celkovej plochy koterca,
B) Zlepšenie prirodzeného správania zvierat pre maštaľný výkrm dobytka (býky, voly)
1. minimálne rozmery plochy ležiska, minimálnu dĺžku kŕmneho miesta alebo
minimálne rozmery na plochu a kus pri celoroštovom kotercovom ustajnení
výkrmového dobytka podľa prílohy č. 3 nariadenia vlády,
2. voľný pohyb zvierat.
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C) Zlepšenie prirodzeného materského správania dojníc
1. odchovanie najmenej troch jalovičiek v troch trojmesačných cykloch od jednej
kravy za laktáciu, pričom prvé prikladanie viacerých jalovičiek pod kravu
v jednom cykle musí byť zabezpečené v rozsahu 24 hodín,
2. denné vedenie evidencie dojčiacich kráv podľa prílohy č. 4 nariadenia vlády
a uchovanie tejto evidencie počas záväzku a následné tri roky po skončení
záväzku,
c) zlepšenie životných podmienok v chove ošípaných
1. naskladnenie prasníc do pôrodne najmenej sedem dní pred plánovaným termínom
pôrodu,
2. pomoc pri prasení,
3. ak je potrebné prikladanie ciciakov k ceckom, ukladanie ciciakov do chovného
priestoru, vytváranie návyku u ciciakov prijímať krmivo a piť vodu od piateho dňa
po narodení,
4. aby nedošlo k vyštikávaniu očných zubov po siedmom dni veku ciciakov; okrem
prípadov, ak dochádza k poraneniu ceckov prasnice,
5. kontrolu zdravotného stavu prasnice a ciciakov,
6. odstav ciciakov v priemere najmenej 32 dní po narodení,
7. denné vedenie evidencie v chove ošípaných podľa prílohy č. 5 nariadenia vlády,
8. jedného zamestnanca na každých 50 ks prasníc s ciciakmi.
d) zlepšenie životných podmienok v chove oviec
1. optimálne skupiny ustajnených:
i) gravidných a rodiacich bahníc do 110 kusov,
ii) dojčiacich bahníc s jahňatami do veku troch týždňov do 22 kusov,
iii) bahníc s jahňatami od troch týždňov do odstavu do 44 kusov,
2. čistotu koterca a oviec,
3. pomoc pri pôrode a ošetrovanie jahniat a oviec,
4. učenie jahniat piť prikladaním k ceckom ihneď po narodení,
5. učenie jahniat prijímať krmivo a piť vodu od piateho dňa,
6. sledovanie zdravotného stavu bahníc a jahniat,
7. denné vedenie evidencie v chove ustajnených dojčiacich bahníc s jahňatami podľa
prílohy č. 6 nariadenia vlády, uchovanie tejto evidencie počas záväzku a následné
tri roky po skončení záväzku,
8. jedného zamestnanca na každých 140 ks bahníc.

PODPORA PRI ZARADENÍ DO AGROENVIRONMENTÁLNEHO OPATRENIA
K § 35
Agroenvironmentálne opatrenie zahŕňa tieto podopatrenia
a) základnú podporu na ornej pôde a trvalých trávnych porastoch,
b) integrovanú produkciu vo vinohradníctve, v ovocinárstve a v zeleninárstve,
c) ekologické poľnohospodárstvo na ornej pôde, pri pestovaní zeleniny, liečivých,
koreninových a aromatických rastlín, v ovocných sadoch, vo vinohradoch a na
trvalých trávnych porastoch,
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d) ochranu proti erózii na ornej pôde stabilizačným osevným postupom a / alebo na ornej
pôde vytvorením parcely s prijateľnou veľkosťou, vo vinohradoch a v ovocných
sadoch,
e) zatrávňovanie ornej pôdy,
f) ochranu vybraných biotopov trávnych porastov,
g) ochranu biotopov vybraných druhov vtákov,
h) chov a udržanie ohrozených druhov zvierat.
K § 36 ods. 1
(1)
Podopatrenia podľa § 35 písm. a) až g) nariadenia vlády sa môžu
vykonávať na poľnohospodárskej pôde, ktorá je využívaná a je vedená v evidencii
pôdnych blokov a dielov pôdnych blokov (ďalej len „register pôdy“). Plochy, ktoré nie sú
vedené v registri pôdy nemôžu byť predmetom žiadosti o zaradenie do opatrenia. Do
všetkých podopatrení (s výnimkou ochrany proti erózii na ornej pôde vytvorením parcely
s prijateľnou veľkosťou) je možné zaradiť iba súvislú plochu jedného druhu pozemku
(orná pôda, trvalé trávne porasty, sady, vinice) využívanú žiadateľom o zaradenie do
agroenvironmetálneho opatrenia. Táto plocha je vedená v jednom diele produkčného
bloku pri splnení ostatných podmienok.
(2)
Pri podopatrení ochrana proti erózii na ornej pôde vytvorením parcely
s prijateľnou veľkosťou, žiadateľ uvedie výmeru ornej pôdy, na ktorej vytvorí
stabilizujúce pásy.
(3)
V prípade kombinácie v rámci podopatrenia ochrana proti erózii na ornej
pôde stabilizačným osevným postupom na ornej pôde a vytvorením parcely s prijateľnou
veľkosťou, sa súčet výmery rovná výmere súvislej plochy jedného druhu pozemku
v predmetnom diele užívanej žiadateľom.
(4)
Agentúra prideľuje identifikačné číslo pôdnym blokom a dielom pôdnych
blokov a zároveň vedie o tom evidenciu podľa §7 ods. 1) písm. i) zákona č. 543/2007 Z.
z. Aktuálne informácie z uvedenej evidencie je možné získať na stránke
www.podnemapy.sk (register pôdy).
K § 36 ods.2
Integrovaná produkcia vo vinohradníctve, ovocinárstve a pri pestovaní zeleniny
môže byť vykonávaná za podmienok stanovených pre integrovanú produkciu na ploche
najmenej 0.5 ha.
K § 36 ods. 3 až 5
(1)
Ochranu proti erózii na ornej pôde je možné realizovať len na dieloch
pôdnych blokov, ktorých aktuálna priemerná svahovitosť uvedená v registri pôdy je rovná
alebo väčšia ako 3o a to
a) dodržaním stabilizačného osevného postupu a/alebo
b) vytvorením prijateľnej veľkosti pozemkov na parcele väčšej ako 30 ha.
Žiadateľ si môže vybrať jednu z možností a) alebo b), alebo súčasne obe možnosti a) aj
b) na tej istej ploche.
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(2)
Ochranu proti erózii vo vinohradoch a ovocných sadoch možno realizovať
len na dieloch pôdnych blokov, ktorých aktuálna priemerná svahovitosť je rovná alebo
väčšia ako 3o. Údaje o svahovitosti pôdy sú dostupné na stránke Výskumného ústavu
pôdoznalectva a ochrany pôdy www.vupop.sk / pôdne mapy.
K § 36 ods. 6 a 7
(1) Ochranu vybraných biotopov trávnych porastov možno realizovať na
dieloch pôdnych blokov, na ktorých sú v registri pôdy vymedzené tieto biotopy
a) teplomilné a suchomilné trvalé trávne porasty,
b) mezofilné trvalé trávne porasty,
c) horské kosné lúky,
d) vlhkomilné porasty nižších polôh,
e) nížinné aluviálne lúky,
f) vlhkomilné porasty vyšších polôh, slatinné a bezkolencové lúky,
g) vysokohorské trávne porasty.
Vymedzenie biotopov trávnych porastov v registri pôdy sa vykoná v registri pôdy LPIS.
Agentúra zabezpečí predtlačenie údajov z registra do grafických príloh po vyznačení
v registri LPIS. Noví žiadatelia, týka sa to tých žiadateľov, ktorí nemali vyznačené
pôvodné 4 skupiny vzácnych biotopov trávnych porastov, musia požiadať individuálne
regionálne pracovisko ŠOP SR o určenie príslušnej kategórie vzácnych biotopov trvalých
trávnych porastov pre zaradenie do podopatrenia "Ochrana biotopov poloprírodných
a prírodných trávnych porastov" Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013. Aktuálne
informácie týkajúce sa termínov sú zverejňované na webovej stránke agentúry.
(2)
V prípade, ak na diele pôdneho bloku nie sú vymedzené biotopy podľa
odseku 1, nie je možné podať žiadosť o zaradenie alebo žiadosť o transformáciu na tento
diel pôdneho bloku.
(3)
Ochranu biotopov vybraných druhov vtákov možno vykonávať na ploche
dielov pôdnych blokov v druhu pozemku orná pôda alebo trvalý trávny porast, ktoré sa
nachádzajú v CHVÚ, vyhlásenom vyhláškou MŽP SR na účel zabezpečenia priaznivého
stavu biotopov vtákov
a) haja tmavá, haja červená, orol kráľovský, sokol rároh, sokol červenonohý,
b) drop fúzatý,
c) chrapkáč poľný, jarabica poľná, prepelica poľná, ľabtuška poľná, kalužiak
červenonohý, brehár čiernochvostý, pŕhľaviar červenkastý, škovránok poľný, strnádka
lúčna, ľabtuška lúčna.
(4)
V prípade, ak iba časť výmery, ktorú žiadateľ užíva, spadá do CHVÚ
podľa odseku 3 a žiadateľ na danom diele nežiada podporu na iné podopatrenie, je možné
požiadať o podporu iba na plochu spadajúcu do vyhláseného CHVÚ.
K § 36 ods. 8
(1)
Podopatrenia Ochrana proti erózii na ornej pôde stabilizačným osevným
postupom a Ochrana proti erózii na ornej pôde vytvorením parcely s prijateľnou
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veľkosťou sú povinne kombinovateľné s minimálne jedným z nasledovných podopatrení
a to Ochrana biotopov vybraných druhov vtákov na ornej pôde alebo Ekologické
poľnohospodárstvo na ornej pôde alebo Základná podpora na ornej pôde.
(2)
Podopatrenie Ochrana biotopov vybraných druhov vtákov sa môže
kombinovať len v súlade s tabuľkou kombinovateľnosti uvedenej v prílohe č. 7 nariadenia
vlády a len na celej užívanej ploche jedného druhu pozemku.
K § 36 ods. 9 a 10
(1)
Ustanovenie špecifikuje
vybrané druhy ohrozených plemien
hospodárskych zvierat dlhodobo chovaných na Slovensku, ktoré môžu byť podporené.
Chovať a udržiavať ohrozené druhy zvierat podľa § 2 písm. g) nariadenia vlády možno
u zvierat týchto plemien jednotlivých druhov hospodárskych zvierat bez ohľadu na
pohlavie:
a) hovädzí dobytok - slovenský pinzgauský dobytok,
b) ovce - valaška pôvodná,
c) kozy - biela krátkosrstá koza,
d) kone – Slovenský teplokrvník, Hucul, Furioso, Nonius, Slovenský športový pony,
Lipican, Shagya-arab a Norik muránskeho typu,
e) hydina
1. sliepky – Oravka, Plymutka, Rodajlendka, Hempšírka,Vlaška a Sasexka,
2. husi – slovenská biela hus a suchovská hus,
(2)
Kombinovateľnosť jednotlivých plošných podopatrení podľa § 35 písm. a)
až g) nariadenia vlády na tej istej ploche je možná podľa tabuľky kombinovateľnosti
uvedenej v prílohe č. 7 nariadenia vlády.
K § 37 ods. 1 až 5
Žiadosť o zaradenie do opatrenia
(1)
Žiadateľom o zaradenie do agroenvironmentálneho opatrenia môže byť len
fyzická osoba zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu (SHR) alebo osoba,
ktorá je zapísaná v obchodnom registri a ktorá vykonáva poľnohospodársku činnosť
podľa čl.1 ods. 4 metodického pokynu.
(2)
Poľnohospodárska činnosť musí byť vykonávaná žiadateľom na ploche
minimálne jeden hektár poľnohospodárskej pôdy, ak sú splnené podmienky podľa § 36
ods. 1 až 7 nariadenia vlády, pričom táto výmera môže predstavovať viaceré súvisle
užívané plochy jedného druhu pozemku na dieloch pôdnych blokov o výmere najmenej
0,3 hektára obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy jedným žiadateľom, alebo
žiadateľom, ktorý chová vybrané plemená jednotlivých druhov hospodárskych zvierat
podľa § 36 ods. 9 nariadenia vlády.
(3)
Žiadateľ predkladá žiadosť o zaradenie do agroenvironmentálneho
opatrenia podľa § 35 písm. a) až g) nariadenia vlády (podopatrenia realizované na
poľnohospodárskej pôde) v rámci jednotnej žiadosti v termíne do 15.mája kalendárneho
roka. Žiadosť je možné predložiť aj po tomto termíne najneskôr však do 25 kalendárnych
dní, čo má za následok pri žiadosti o platbu 1% zníženie čiastky za každý pracovný deň,
na ktorú by bol žiadateľ oprávnený. Žiadosť sa predkladá na formulári jednotnej žiadosti
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a oznámenie na predkladanie žiadostí zverejňuje agentúra. Žiadosť o zaradenie do
agroenvironmentálneho opatrenia nie je žiadosťou o platbu a na základe tejto žiadosti sa
neposkytuje podpora.
(4)
Súčasťou žiadostí o zaradenie je identifikačný list s náležitosťami podľa
§ 9 ods. 4 nariadenia vlády SR č. 20/2009 Z. z. a to:
a) meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, ak ide o fyzickú osobu,
b) meno, priezvisko, adresa miesta podnikania, rodné číslo, identifikačné číslo
organizácie, ak ide i fyzickú osobu – podnikateľ,
c) obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu,
d) výpis z obchodného registra, alebo inej obchodnej evidencie nie starší ako 60 dní, ak
ide o právnickú osobu,
e) číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
f) zoznam častí poľnohospodárskeho podniku, ak ide o poľnohospodársky podnik,
g) prehľad o zaťažení dobytčej jednotky podľa druhu zvierat.
(5)
Žiadateľ predkladá žiadosť o zaradenie do podopatrenia Chov a udržanie
ohrozených druhov zvierat na samostatnej žiadosti tiež najneskôr do 15. mája
kalendárneho roku. Žiadosť je možné predložiť aj po tomto termíne najneskôr do 25
kalendárnych dní. Agentúra však uplatní zníženie čiastky podľa odseku 3 metodického
pokynu. Oznámenie na predkladanie žiadostí ako aj formuláre zverejňuje agentúra.
(6) Prílohou žiadostí na podopatrenia realizované na poľnohospodárskej pôde je:
zoznam dielov pôdnych blokov s uvedením druhu pozemku, výmeru
poľnohospodárskej pôdy, ktorú požaduje zaradiť do konkrétneho podopatrenia
a výmeru poľnohospodárskej pôdy, ktorá je zaradená do konverzie ak je žiadosť
podaná na ekologické poľnohospodárstvo; vyplnenie zoznamu dielov pôdnych
blokov sa vykoná podľa príručky pre žiadateľa o priame podpory vydanej platobnou
agentúrou,
b) grafická príloha s vyznačením využívanej poľnohospodárskej pôdy podľa písmena a),
zaznačenie do grafickej prílohy sa vykoná podľa príručky pre žiadateľa o priame
podpory vydanej platobnou agentúrou,
c) čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľ nemá agroenvironmentálne záväzky v rámci
predchádzajúceho programového obdobia podľa PRV SR 2004-2006, ktoré je
súčasťou formulára žiadosti,
d) potvrdenie o registrovaní žiadateľa v registri ovocných sadov alebo vinohradov, ak
žiadateľ chce vykonávať integrovanú produkciu, ktorý vedie Ústredný kontrolný
a skúšobný ústav poľnohospodársky (ďalej len „kontrolný ústav“), potvrdenie môže
mať formu osvedčenia o registrácií vinohradu alebo výpisu o evidencií ovocného sadu
vydaného kontrolným ústavom podľa osobitných predpisov,
e) rozhodnutie o registrácii podľa § 5 ods. 2 zákona č. 421/2004 Z. z. o ekologickom
poľnohospodárstve ak žiadateľ chce vykonávať podopatrenie ekologické
poľnohospodárstvo,
f) vyhlásenie, že žiadateľ má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom
a)

(7) Prílohou žiadosti, ak ide o žiadateľa na podopatrenie chov a udržanie
ohrozených druhov zvierat je:
a) počet dobytčích jednotiek vybraných plemien jednotlivých druhov hospodárskych
zvierat; prepočítavací koeficient pre chovaný druh zvierat je podľa prílohy
V nariadenia Komisie (ES) č. 1974/2006 v platnom znení.
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b) potvrdenie príslušnej chovateľskej organizácie o zápise každého jedného zvieraťa do
plemennej knihy alebo konkrétneho chovu hydiny v plemenárskej evidencii podľa
zákona č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe v znení neskorších predpisov.
c) čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľ nemá agroenvironmentálne záväzky podľa
osobitných predpisov v rámci predchádzajúceho programového obdobia podľa PRV
SR 2004-2006, ktoré je súčasťou formulára žiadosti.
(8)
Povinnou prílohou k žiadosti o zaradenie je čestné vyhlásenie o tom, že
žiadateľ má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom.
K § 37 ods. 6 až 9
Žiadosť o transformáciu
(1)
Žiadateľ môže požiadať o transformáciu agroenvironmentálneho záväzku
z Plánu rozvoja vidieka 2004 – 2006 a zaradenie do agroenvironmentálneho opatrenia na
nové päťročné obdobie podľa nariadenia vlády (ďalej len „žiadosť o transformáciu“)
najskôr v druhom a najneskôr v poslednom roku trvania pôvodného záväzku v termíne
stanovenom agentúrou ako súčasť jednotnej žiadosti do 15. mája. O transformácii
záväzku rozhoduje agentúra.
(2) Podmienky uvedené príslušných paragrafoch nariadenia vlády sa primerane
vzťahujú aj na žiadosť o transformáciu to znamená, že podmienky uvedené v týchto
ustanoveniach sa vzťahujú aj na žiadateľa, ktorý už je síce zaradený do opatrenia ale tým,
že žiada o transformáciu záväzkov vstupuje do nového záväzkového obdobia s novými
podmienkami. V rámci transformácie, môže žiadateľ vstúpiť do opatrenia len s výmerou,
ktorá je v roku podania žiadosti o transformáciu v záväzku alebo nižšou, pričom nie je
možné túto výmeru navyšovať okrem prípadov, keď sú tieto plochy súvisle
obhospodarované ako jeden druh pozemku v jednom diele pôdneho bloku. Počet zvierat
pri podopatrení ohrozené druhy zvierat možno navýšiť oproti pôvodnému počtu.
(3)
Transformáciu záväzku agentúra v súlade s § 7 ods. 1 písm. c) zákona
č. 543/2007 Z.z. povolí, ak nový záväzok zvýši kvalitu zložiek životného prostredia.
V prípade povolenia transformácie záväzku nový záväzok žiadateľovi začína plynúť od 1.
januára roka nasledujúceho po kalendárnom roku v ktorom podal žiadosť o transformáciu
a zaradenie do transformovaného opatrenia. Žiadateľ musí tiež spĺňať všetky podmienky
ustanovené v podmienkach podpory jednotlivých podopatrení od 1. januára roka
nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom podal žiadosť o transformáciu a zaradenie
do podopatrenia.
(4)
Prílohami k žiadosti o transformáciu ak sa transformácia dotýka plôch sú
a) zoznam dielov pôdnych blokov,
b) grafická príloha,
c) potvrdenie o registrovaní žiadateľa v registri ovocných sadov alebo vinohradov.
Potvrdenie môže mať formu osvedčenia o registrácií vinohradu alebo výpisu o evidencií
ovocného sadu vydaného kontrolným ústavom podľa osobitných predpisov.
(5)
Prílohami k žiadosti o transformáciu ak sa transformácia dotýka zvierat sú
a) počet dobytčích jednotiek
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b) potvrdenie príslušnej chovateľskej organizácie o zápise do plemennej knihy alebo do
plemenárskej evidencie.
(6)
Ak je žiadateľ zaradený do niektorého z podopatrení, alebo agentúra
povolila žiadateľovi transformáciu, žiadateľ každoročne predkladá žiadosť o platbu na
predpísanom tlačive a požadovanými prílohami podľa ustanovenia nariadenia vlády.
(7)
Ak žiadateľ plní podmienky pôvodného agroenvironmentálneho záväzku
za obdobie 2004-2006 a v rámci transformácie vstupuje do podopatrenia ekologické
poľnohospodárstvo rozhodnutie o registrácii v registri ekologického poľnohospodárstva
predkladá až pri prvej žiadosti o platbu.
(8)
Ak je žiadateľ registrovaný v registri ekologických výrobcov a má
uzavretú dohodu o výkone kontroly s akreditovanou kontrolnou organizáciou, pri
podávaní žiadostí o zaradenie do podopatrenia ekologické poľnohospodárstvo môže
žiadateľ zaradiť len tie plochy, ktoré boli zaregistrované na ÚKSUPe najneskôr do 31.
januára roku podania žiadosti o zaradenie.
Napríklad: Žiadateľ je ekologický výrobca, spĺňa podmienku registrácie aj má uzatvorenú
zmluvu o kontrole k 31.1. a v období od 1. februára do 15. mája čo je posledný deň
podania žiadosti o zaradenie do opatrenia, ešte dodatočne zaregistruje ďalšiu pôdu do
registra v rámci svojho podniku. Plocha zaradená v tomto období
do registra
ekologických výrobcov nespĺňa podmienky pre poskytnutie podpory v roku podania
žiadosti o zaradenie.
K § 37 ods. 13
Žiadateľ, ktorému skončí posledný rok konverzie
v ekologickom
poľnohospodárstve 30. novembra kalendárneho roka, má nárok na platbu v tomto roku na
príslušnú plochu ako platbu v období konverzie. Platbu v období konverzie je možno
poskytnúť najviac v dvoch rokoch, pre ovocné sady a v troch rokoch pre vinohrady. Ak sa
konverzia skončí pred 30. novembrom kalendárneho roka (potvrdenie od inšpekčnej
organizácie EP) žiadateľovi patrí v príslušnom roku výška platby po konverzii.
K § 37 ods. 14
(1)
Ak ide o žiadosť na HD, ovce alebo kozy je možné nahradiť jednotlivé
hospodárske zvieratá uvedené v zozname zvierat, ktorý obsahuje registračné číslo chovu
a identifikáciu individuálneho registra, na ktoré sa požaduje agroenvironmentálna platba,
iným zvieraťom, ktoré spĺňa podmienky pre poskytovanie agroenvironmentálnej platby,
najneskôr do 20 dní od vyradenia z chovu alebo úhynu nahrádzaného zvieraťa.
(2)
Oznámenie o nahradení musí byť poslané agentúre do päť pracovných dní
odo dňa náhrady. Oznámenie obsahuje základné identifikačné údaje to je číslo ušnej
značky vyradeného zvieraťa a číslo ušnej značky alebo životné číslo koňa nahradzujúceho
zvieraťa. Pri nahrádzaní zvierat HD je potrebné zohľadniť, že jednotlivé kategórie
znamenajú odlišný počet dobytčích jednotiek. Oznámenie musí obsahovať aj dátum
náhrady zvieraťa.

36

K § 38
(1) Pre výber žiadostí sa ustanovujú kritériá, na základe ktorých budú žiadosti
o zaradenie do opatrenia zoradené do piatich bodových pásiem.
(2) Do prvého bodového pásma budú zaradené žiadosti tých žiadateľov, ktorí
vstúpia do podopatrení ochrana vybraných biotopov trávnych porastov alebo ochrana
biotopov vybraných druhov vtákov.
(3) Do druhého bodového pásma budú zaradené žiadosti tých žiadateľov, ktorí
vstúpia do podopatrenia ekologické poľnohospodárstvo.
(4)
Do tretieho bodového pásma budú zaradené žiadosti tých žiadateľov, ktorí
vstúpia do podopatrenia integrovaná produkcia.
(5)
Do štvrtého bodového pásma budú zaradené žiadosti tých žiadateľov, ktorí
vstúpia do podopatrenia ochrana proti erózii vo vinohradoch, v ovocných sadoch alebo
zatrávňovanie ornej pôdy.
(6)
Do piateho bodového pásma budú zaradené žiadosti tých žiadateľov, ktorí
vstúpia do podopatrenia základná podpora.
(7)
Vo všetkých bodových pásmach budú žiadosti o zaradenie do opatrenia
a žiadosti o transformáciu zoradené podľa veľkosti plochy, s ktorou vstupujú do
podopatrenia. Z takto zoradeného zoznamu žiadateľov bude urobený výber žiadostí
v poradí od prvého bodového pásma a najväčšej výmery poľnohospodárskej pôdy do
vyčerpania pridelených finančných prostriedkov v rámci opatrenia Agroenvironmentálne
platby. Prekrývanie plôch sa pri hodnotení nezohľadňuje. Žiadosť o transformáciu ktorá
obsahuje okrem plôch aj zvieratá (ohrozené druhy zvierat) sa vyhodnocuje podľa veľkosti
plochy, počet dobytčích jednotiek výber neovplyvňuje. Žiadosti o zaradenia do
podopatrenia ochrana proti erózii na ornej pôde stabilizačným osevným postupom alebo
vytvorením parcely s prijateľnou veľkosťou budú zaradené do bodového pásma podľa
podopatrenia, s ktorými sú povinne kombinovateľné a to s podopatrením ochrana
biotopov vybraných druhov vtákov na ornej pôde alebo ekologické poľnohospodárstvo na
ornej pôde alebo základná podpora na ornej pôde. Podopatrenie ochrana biotopov
vybraných druhov vtákov je možné kombinovať podľa tabuľky kombinovateľnosti len na
celej užívanej ploche jedného druhu pozemku.
(8)
Výber žiadostí o zaradenie do podopatrenia chov a udržanie ohrozených
druhov zvierat sa vykoná osobitne a podľa počtu DJ vzostupne od najmenšieho počtu DJ.
(9)
Agentúra upovedomí každého žiadateľa, ktorého žiadosť o zaradenie do
agroenvironmentálneho opatrenia vybrala a vyzve ho o doplnenie čestného vyhlásenia
o tom, že bude plniť podmienky agroenvironmentálneho opatrenia stanovené v Programe
rozvoja vidieka SR 2007-2013 najneskôr do 31.12. Po predložení vyhlásenia sa žiadateľ
zaradí do agroenvironmentálneho opatrenia v rozsahu podanej žiadosti.
(10) Agroenvironmentálny záväzok na plošné podopatrenia podľa § 35 písm. a)
až g) vzniká 1. januára toho roku, v ktorom bol žiadateľ agentúrou zaradený do
agroenvirmentálneho opatrenia.
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K § 39
(1)
Žiadateľovi o agroenvironmentálnu platbu možno platbu poskytnúť ak má
zaradené plochy alebo dobytčie jednotky do niektorého z podopatrení tohto opatrenia
a zároveň dodržiava všeobecné podmienky nariadenia vlády a podmienky konkrétneho
podopatrenia. Prvú žiadosť o platbu podáva žiadateľ súčasne so žiadosťou o zaradenie do
opatrenia, ak ide o nového žiadateľa.
(2)
Povinnosť absolvovať školiaci kurz zameraný na správne plnenie záväzkov
opatrenia sa vzťahuje na všetkých žiadateľov (aj tých, ktorí absolvovali kurz
v programovacom období 2004 – 2006), ktorí sa zaviažu plniť podmienky ustanovené
v nariadení vlády. Po absolvovaní kurzu je žiadateľ povinný predložiť PPA potvrdenie
o absolvovaní najneskôr do piatich pracovných dní.
(3) Výnimka pre minimálne zaťaženie 0,3 DJ je povolená len pre oblasti,
v ktorých je predpísaná príslušným orgánom štátnej správy pre ochranu životného
prostredia. Oprávnenou výnimkou pre minimálne zaťaženie je stanovisko orgánu štátnej
správy pre ochranu životného prostredia, v ktorom tento stanovuje resp. povoľuje
konkrétne určené zaťaženie DJ na hektár trávnych porastov.
Všetky ostatné vyjadrenia vo forme odporúčania, alebo iné slovné vyjadrenia Napríklad
nemá námietky alebo. záujmy ochrany prírody nebudú dotknuté sú neakceptovateľné a je
to nenaplnenie podmienky pre opatrenie.
(4) Konkrétne podmienky pre vedenie záznamov na monitorovanie a hodnotenie
predkladá žiadateľ podľa požiadaviek riadiaceho orgánu len v rozsahu povinnej
evidencie.
K § 40
(1)
Ak žiadateľ počas trvania záväzku nedodrží výmeru zaradenú do opatrenia
alebo počet dobytčích jednotiek, agentúra zníži záväzok pre nasledovný rok na stanovenú
plochu alebo počet stanovených zvierat podľa čl. 2 odsek 22 alebo 23 nariadenia (ES)
č. 796/2004 prepočítaných na dobytčie jednotky. Žiadateľ vráti poskytnuté
agroenvironmentálne platby za predchádzajúce roky na tú plochu alebo DJ, ktorá je
určená odlišne od deklarovanej výmery alebo DJ okrem prípadu podľa čl. 73 ods. 8
nariadenia (ES) č. 796/2004 alebo, ak zistený rozdiel vo výmere neprevýši každoročne 3
% výmery, ale zistený rozdiel nesmie byť väčší ako 2 hektáre.
(2)
Ak počas trvania záväzku v priebehu piateho roka dôjde k prevodu
podniku bez prevodu záväzku žiadateľ nemusí poskytnutú podporu vrátiť podľa čl. 44
ods. 2 nariadenia (ES) č. 1974/2006 alebo, ak k nedodržaniu výmery alebo počtu
dobytčích jednotiek došlo z dôvodu vyššej moci podľa čl. 47 nariadenia (ES)
č. 1974/2006, vykonania reštitúcie alebo vykonania pozemkových úprav podľa zákona
č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva,
pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení
neskorších predpisov.
(3)
Pod vykonaním reštitúcie sa rozumejú napríklad podmienky zákona
č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení neskorších
predpisov, zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších
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predpisov, zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému
poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej
rady č. 319/1991 Zb. o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti
orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií v znení
neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 282/1993 Z. z. o
zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským
spoločnostiam v znení zákona č. 97/2002 Z. z.
(4)
Ak pri prevode podniku dôjde aj k prevodu záväzku, práva a povinnosti
vyplývajúce zo záväzku musia byť presne identifikované v zmluve o prevode. Táto musí
obsahovať najmä tieto údaje: predmet prevodu, identifikačné údaje o prevodcovi a
nadobúdateľovi, dátum prevodu a obdobie, na ktoré sa záväzky prevádzajú. Originál
zmluvy o prevode musí nadobúdateľ predložiť do 15 dní od jej podpisu na ústredie
agentúry, sekciu priamych podpôr.
(5)
Ak dôjde k prevodu podniku po podaní žiadosti o platbu, agentúra platbu
neposkytne. To znamená, že uznateľný termín prevodu podniku je od vyplatenia platby
za predchádzajúci rok do podania žiadosti o platbu v príslušnom roku. O platbu na
záväzky, ktoré prevzal nadobúdateľ pri prevode podniku musí požiadať nadobúdateľ
v termínoch určených na podávanie žiadostí o platbu.
(6)
Ak sa nadobúdateľ písomne zaviazal pokračovať v plnení podmienok
vyplývajúcich zo vzťahu, znamená to, že týmto prebral aj zodpovednosť za plnenie
podmienok opatrenia a to aj za prípadné zistenia porušenia podmienok, ktoré sa vzťahujú
ešte do obdobia, kedy záväzok plnil pôvodný žiadateľ.
K § 41
(1)
Ak žiadateľ v priebehu trvania záväzku rozšíri plochu poľnohospodárskeho
podniku môže najneskôr v štvrtom roku záväzku podať žiadosť o rozšírenie záväzku
v súlade s čl. 45 ods. 2 nariadenia komisie (ES) č. 1974/2006, v termíne podávania
žiadostí o platbu, na plochu nepresahujúcu 20 % celkovej plochy už zaradenej do
opatrenia, alebo 20% z pôvodného počtu zvierat, pričom týmto nový záväzok nevzniká.
Rozšírený záväzok skončí v rovnakom termíne ako mal skončiť pôvodný záväzok.
(2)
Percentuálne obmedzenie rozšírenia záväzku a výmery plochy zaradenej
do vzťahu sa nevzťahuje na podopatrenia ochrana vybraných biotopov trávnych
porastov, ochrana biotopov vybraných druhov vtákov alebo podopatrenie chov
ohrozených druhov zvierat.
(3)
Agentúra rozšírenie záväzku a zaradenie plochy do záväzku povolí podľa
podmienok podľa odseku 1 od nasledovného kalendárneho roka a žiadosť o rozšírenie
výmery obsahuje prílohy ako sa vyžaduje pre žiadosti o zaradenie do podopatrenia
vzťahujúce sa na plochu.
(4) Žiadateľ môže požiadať o rozšírenie záväzku do nového záväzku v termíne,
ktorý oznámi agentúra aj na tie plochy, ktoré neboli predmetom pôvodného záväzku.
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K § 42
Základná podpora na ornej pôde a trvalých trávnych porastoch
(1)
Hnojenie dusíkatými hnojivami, podľa zákona č. 136/2000 Z.z. je možné
v takom množstve, aby celkové množstvo dodaného dusíka na jeden hektár
obhospodarovanej ornej pôdy (to je dusík dodaný vo všetkých formách - anorganický aj
organický) nepresiahol dávku 120 kg dusíka na 1 hektár.
(2)
Zoznam prípravkov na ochranu rastlín zakázaných používať pri
podopatrení základná podpora zverejňuje každoročne ÚKSUP vo Vestníku MP SR a na
stránke www.uksup.sk
K § 43
Integrovaná produkcia
(1)
Žiadateľ o poskytovanie agroenvironmentálnych platieb na integrovanú
produkciu vo vinohradníctve musí byť registrovaný vo vinohradníckom registri, ktorý
vedie ÚKSUP podľa zákona č. 182/2005 Z. z. v znení zákona 283/2007 a zákona
č. 467/2008 Z. z.. Žiadateľ môže požiadať o podporu na mladé vinohrady do tretieho roku
po výsadbe, alebo na už rodiace vinohrady počnúc štvrtým rokom po výsadbe.
(2)
Žiadateľ o poskytovanie agroenvironmentálnych platieb na integrovanú
produkciu v ovocinárstve musí byť registrovaný v registri ovocných sadov, ktorý vedie
ÚKSUP podľa zákona č. 597/2006 Z. z. v znení zákona č. 467/2008 Z. z.. V systéme
integrovanej produkcie ovocia je možné podporovať tieto rastlinné druhy: jabloň, hruška,
broskyňa, marhuľa, čerešňa, višňa, slivka, ríbezľa, egreš, malina, černica, jahoda a
orech vlašský prípadne ďalšie druhy ovocných sadov evidované v registri.
(3)
V integrovanej produkcii pri pestovaní zeleniny (poľnej aj pestovanej pod
sklom alebo fóliou), si žiadateľ môže vybrať z týchto plodín: cibuľa, pór, cesnak, zeler
(buľvový aj listový), mangold, cvikla, kel, karfiol, brokolica, kapusta, kaleráb, okrúhlica,
paprika (plodová aj koreninová), čakanka, dyňa, melón, uhorka, tekvica, mrkva, fenikel,
šalát, rajčiak (plodový aj priemyselný), petržlen (koreňový aj vňaťový), fazuľa záhradná,
hrach záhradný, reďkovka, reďkev, hadomor španielsky, baklažán, špenát, valeriána, bôb
záhradný, kukurica cukrová, špargľa, zemiaky konzumné, aromatické byliny, resp.
koreninové rastliny používané v potravinárstve ako napríklad bazalka, pamajorán
obyčajný, medovka lekárska, mäta pieporná, šalvia a tymian.
(4)
V žiadosti o zaradenie do opatrenia, žiadateľ vyznačí všetky plochy
s ktorými vstupuje do záväzku integrovaná produkcia v zeleninárstve počas piatich
kalendárnych rokov.
(5)
Žiadosť o platbu žiadateľ predkladá každoročne počas trvania záväzku.
V žiadosti o platbu
na grafických prílohách uvedie druh zeleniny a výmeru
s vyznačením plôch na ktorých pestuje zeleninu v danom roku. Výmera konkrétnej
plochy na ktorej žiadateľ pestuje zeleninu v príslušnom roku nie je limitovaná. Rotovanie
zeleniny v systéme IP je možné len na dieloch, ktoré žiadateľ označil v žiadosti
o zaradenie do opatrenia ako plochy určené na integrovanú produkciu. Výmera ornej
pôdy vyčlenená na pestovanie zeleniny v integrovanej produkcii môže byť väčšia ako
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výmera zeleniny v záväzku podľa potrieb pre vytvorenie osevného postupu pri pestovaní
zeleniny.
(6)
V integrovanej produkcii vo vinohradníctve, musí žiadateľ aplikovať
povolené biologické a chemické prípravky na ochranu rastlín
na celej výmere
vinohradov v podniku, aj keď žiadateľ vstúpil do vzťahu len s časťou vinohradov.
(7)
Používanie povolených prípravkov na ochranu rastlín pre integrovanú
produkciu musí byť dodržané na celej výmere ktorú žiadateľ uviedol v žiadosti o
zaradenie do opatrenia. Na poľnohospodárske plodiny, ktoré sú pestované v rámci
osevného postupu, striedania plodín - na plochách zaradených do systému IP zeleniny je
možné použiť prípravky na ochranu rastlín v rámci rozsahu ich registrovaného použitia
len s účinnými látkami povolenými na IP zeleniny. Aktuálne zoznamy prípravkov na
ochranu rastlín a účinných látok, ktoré sú povolené pre integrovanú produkciu zeleniny sú
zverejnené a aktualizované vo Vestníku MP SR.
(8)
Žiadateľ, ktorý je zaradený do podopatrena integroaná produkcia musí
viesť evidenciu spotreby a spôsobu aplikácie prípravkov na ochranu rastlín podľa vzoru,
ktorý je uvedený vo vykonávacom predpise zákona o rastlinolekárskej starostlivosti.
K § 44
Ekologické poľnohospodárstvo
(1)
Žiadateľ o zaradenie do podopatrenia musí byť evidovaný v registri
ekologických výrobcov, ktorý vedie ÚKSÚP.
(2)
Za ekologicky hospodáriaci podnik je pre oprávnenosť na podporu uznaný
ten podnik, ktorý má najneskôr do 31.januára prvého roku záväzného obdobia uzatvorenú
platnú dohodu s inšpekčnou organizáciou ekologického poľnohospodárstva.

a)
b)
c)
d)

(3)
Pri vstupe do ekologického poľnohospodárstva len s časťou plôch podniku
musí žiadateľ:
vstupovať do ekologického poľnohospodárstva s ucelenou časťou podniku,
obhospodarovať oddelene plochy pre ekologickú výrobu a konvenčnú výrobu a
oddelene viesť hospodárenie,
udržiavať stavy zvierat oddelene pre ekologické a konvenčné časti výroby,
pestovať rôzne druhy plodín v hospodárskom roku na ekologickej časti a na
konvenčnej časti.

(4)
V ekologickom poľnohospodárstve pri pestovaní zeleniny, si žiadateľ
môže vybrať z nasledovných plodín napríklad: kukurica cukrová, zelenina a iné záhradné
plodiny pod sklom alebo fóliou, melóny, rajčiaky, cibuľa , šalotka, cesnak, pór, ostatná
cesnakovitá zelenina, kapusta, karfiol, kaleráb, ostatná zelenina rodu Brassicacea,
hlávkový šalát, mrkva, okrúhlica, šalátová repa, zeler, reďkev, hadí mor španielsky,
koreňová zelenina (ostatná), kel, čakanka obyčajná, fenikel obyčajný, poľná zelenina,
a iné záhradné plodiny voľne pestované, uhorky, strukoviny pre potravinárske využitie,
mangold, brokolica, paprika, petržlen, fazuľa záhradná, hrach záhradný, reďkovka, dyňa,
tekvica, baklažán, špenát, valeriánka a špargľa alebo čakanka obyčajná, zemiak
konzumný.
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(5)
Pri pestovaní liečivých, koreninových a aromatických rastlín v SR,
žiadateľ môže pestovať nasledovné rastlinné druhy napríklad: tymian, bazalka, medovka,
mäta, pamajorán obyčajný, rozmarín, šalvia, fenikel obyčajný, rasca lúčna, koreninové
rastliny (ostatné).
(6) Po skončení konverzného obdobia musí mať žiadateľ certifikovanú
bioprodukciu podľa zamerania výroby, to znamená, že v rastlinnej výrobe má
certifikovaný minimálne jeden bioprodukt alebo biopotravinu určenú na trh a na ľudskú
spotrebu, ďalej aj osivá v biokvalite, nepostačuje certifikované seno alebo senáž.
V živočíšnej výrobe sa uznáva bioprodukt alebo biopotravina určená na ľudskú spotrebu
(napr. živé zvieratá alebo produkty živočíšneho pôvodu) a to aj v prípade, ak si žiadateľ
uplatňuje podporu len na TTP.
(7)
Certifikát bioprodukcie podľa zamerania výroby musí mať žiadateľ do
konca prvého roku ekologickej produkcie. Ekologická produkcia je obdobie po skončení
konverzie. Ak má žiadateľ zameranie výroby na rastlinnú aj živočíšnu produkciu, musí mať
dva samostatné certifikáty.
(8)
Ak žiadateľ dobrovoľne požiada o vyradenie z registra ekologických
výrobcov, po opätovnom zapísaní sa v registri môže o podporu v rámci
agroenvironmentálneho opatrenia požiadať až po uplynutí 5 rokov odo dňa vyradenia
z registra.
K § 45
Ochrana proti erózii na ornej pôde
(1) Za hlavnú plodinu sa považuje plodina, ktorá má pre farmára dominantnú
úlohu z hľadiska ekonomického efektu. K hlavným plodinám v SR patria: hustosiate
obilniny (napr. pšenica ozimná, pšenica jarná, jačmeň ozimný, jačmeň jarný, raž, triticale,
ovos), kukurica na zrno, strukoviny (napr. sója, fazuľa, bôb, hrach, cícer), olejniny (napr.
repka olejná, slnečnica), okopaniny (napr. zemiaky, cukrová repa), jednoročné krmoviny
(napr. kukurica na siláž, strukovinoobilné miešanky, kŕmna repa), poľná zelenina (napr.
koreňová, plodová, kapustovitá, cibuľovitá), koreninové a liečivé rastliny, technické
plodiny (napr. ľan, tabak).
(2) Medziplodina je plodina pestovaná po hlavnej plodine. Za medziplodiny
pre účely agroenvironmentálnych opatrení sa považujú ozimné miešanky (napr.
miešanka raže s vikou), letné a strniskové miešanky (napr. slnečnica, bôb, facélia, rôzne
miešanky), medziplodiny používané ako podsev do krycej plodiny (napr. ďatelina
plazivá), nastielacie medziplodiny (napr. repka olejná, facélia, slnečnica a pod). Nie je
podmienkou, že iba medziplodinou musí žiadateľ zabezpečovať pokryvnosť pôdy v jeseni
a v zime( obdobie od 15.10. do 1.3.).
(3)
Oziminy sú plodiny vysievané koncom leta (napr. repka olejná), alebo na
jeseň, ktoré vyklíčia, zakorenia sa, vytvoria listy, v určitej vývojovej fáze ukončia
vegetáciu a prezimujú. Na jar, keď sa vytvoria vhodné poveternostné podmienky
pokračujú v raste a vývoji. Ako oziminy sa v SR pestujú napr. kapusta repková pravá
(repka olejná), repica olejnatá, raž siata, tritikale, pšenica letná f. ozimná, jačmeň siaty
ozimný.
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(4)
Viacročné krmoviny sú plodiny na ornej pôde pestované na tej istej ploche
viac ako dva roky po sebe. Ako viacročné krmoviny sa pestujú napr. lucerna siata, lucerna
ďatelinová, ďatelina lúčna, ďatelina hybridná, ďatelina purpurová, ďatelina plazivá,
vičenec vikolistý, ľadenec rožkatý, bôľhoj lekársky, ranostaj pestrý, lupina trváca,
strukovinoobilná miešanka s podsevom ďateliny.
(5)
Ďatelinotrávne miešanky sú plodiny, pri ktorých sa vysievajú spolu
ďateliny a trávy – najčastejšie lucerna siata a /alebo ďatelina lúčna vysievané spolu
s uvedenými trávami, ako sú: psinček tenučký, psinček obrovský, psiarka lúčna,
ovsík obyčajný, kostrava trsteníkovitá, kostrava ovčia, kostrava lúčna, kostrava
červená, kostravovec, mätonoh trváci, timotejka lúčna, timotejka uzlatá, lipnica
hájna, lipnica lúčna, trojštet žltkastý.
K § 46 ods. 2
Ochrana proti erózii vo vinohradoch
Podopatrenie ochrana proti erózii vo vinohradoch nie je možné vykonávať na tej
istej ploche pôdneho bloku alebo jeho diele, na ktorom sa vykonáva integrovaná
produkcia vo vinohradníctve.
K § 48
Zatrávňovanie ornej pôdy
(1) Zatrávnenie ornej pôdy je možné realizovať na ornej pôde na dieloch
pôdnych blokov so sklonom viac ako 7o alebo na dieloch zaradených do
znevýhodnených oblastí (LFA) alebo na dieloch ktoré spadajú svojou výmerou nad 50
% do zraniteľných oblastí vymedzených nariadením vlády č. 617/2004 Z.z., ktorým sa
ustanovujú citlivé a zraniteľné oblasti.
(2) Zatrávnenie je možné realizovať uznaným osivom trávnych zmesí podľa
zákona 470/2002 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 291/1996 Z.z.
o odrodách a osivách najneskôr do 31.5. V súlade s ustanoveniami zákona č. 162/1995
Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam,
v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 647/2004 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa
vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z.,
ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností
a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam pri zatrávňovaní ornej pôdy na
dobu 5 rokov nie je potrebný doklad z KN a zmenu druhu pozemku na trvalý trávny
porast.
(3) Na zatrávnených plochách je zakázané používať herbicídy v prvom
a druhom roku trvania záväzku, ak príslušný orgán rastlinolekárskej starostlivosti neurčí
inak. Ak žiadateľ súčasne realizuje aj podopatrenie ekologické poľnohospodárstvo na
TTP alebo ochranu biotopov vybraných druhov vtákov nesmie použiť žiadne herbicídy
počas celého päťročného záväzku.
K § 49, písm. e), bod 1.
Trávne porasty sa smú kosiť maximálne dvakrát za rok, ak sa na plochách
nachádzajú
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a) mezofilné trvalé trávne porasty,
b) horské lúky na kosenie,
c) vlhkomilné porasty nižších polôh,
d) nížinné aluviálne lúky,
e) vlhkomilné porasty vyšších polôh, slatinné a bezkolencové lúky.
K § 49, písm. e), bod 2.
Trávne porasty sa smú kosiť maximálne jedenkrát za rok, ak sa na plochách
nachádzajú:
a) teplomilné a suchomilné trvalé trávne porasty,
b) vysokohorské trávne porasty.
K § 49, písm. e), bod 3.
Trávne porasty sa smú kosiť len ručne alebo s využitím ľahkej mechanizácie na
plochách, na ktorých sa nachádzajú vlhkomilné porasty vyšších polôh, slatinné a
bezkolencové lúky.
K § 49, písm. h) až j)
(1)
Na plochách, na ktorých sa nachádzajú mezofilné trvalé trávne porasty
alebo vysokohorské trávne porasty možno košarovať najviac jednu dobytčiu jednotku na
10 m2 košiara a denne košiar prekladať.
(2)
Hospodárske zvieratá nemožno pásť na plochách, na ktorých sa
nachádzajú:
a) horské lúky na kosenie,
b) nížinné aluviálne lúky,
c) vlhkomilné porasty vyšších polôh, slatinné a bezkolencové lúky.
(3)
Na plochách, na ktorých sa nachádzajú horské lúky na kosenie alebo
nížinné aluviálne lúky je možné dopásať mládze hospodárskymi zvieratami po prvej
kosbe.
K § 50
Ochrana biotopov vybraných druhov vtákov
(1) Žiadateľ o poskytovanie platby na ochranu biotopov vybraných druhov
vtákov na ornej pôde alebo trvalých trávnych porastoch nesmie používať prípravky na
ochranu rastlín zakázané pre chránené vtáčie územia, ktoré sú uverejnené vo Vestníku
Ministerstva pôdohospodárstva SR. Ak žiadateľ súčasne realizuje aj podopatrenie
ekologické poľnohospodárstvo nesmie použiť žiadne herbicídy počas celého päťročného
záväzku.
(2)
Podmienka vylúčenia akejkoľvek hospodárskej činnosti na ornej pôde
alebo TTP v termínoch od 1. marca do 31. júla v okruhu 150m od hniezdnej lokality
ohrozených druhov vtákov – dropa fúzatého, alebo v okruhu 50m od hniezdnej lokality
ohrozených druhov vtákov, ktorými sú haja tmavá, haja červená, orol kráľovský, sokol
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rároh, sokol červenonohý platí na ploche vyznačenej
poľnohospodárskych pozemkoch.

štátnou ochranou prírody na

K § 52
(1)
Agentúra zníži agroenvironmentálne platby za príslušný kalendárny ak
zistí, že žiadateľ nedodržal niektorú z podmienok, ktoré sa zaviazal dodržiavať počas
piatich rokov trvania záväzku o 20 % a to:
a) absolvovať školiaci kurz zameraný na správne plnenie a realizáciu záväzkov opatrenia
dokonca druhého roku, v ktorom záväzok začal plniť,
b) v základnej podpore na ornej pôde nesiať a nesadiť žiadne obilniny, olejniny,
okopaniny na viac ako 50 % ornej pôdy; kukurica na zrno sa započítava k obilninám,
c) v základnej podpore pre TTP zabezpečiť, aby pôdne bloky alebo ich diely s výmerou
viac ako 0,5 ha boli kosené od stredu ku krajom alebo od jednej strany pozemku ku
druhej,
d) v integrovanej produkcii vo vinohradníctve:
1. každoročne vykonať najviac
A)
šesť aplikácií prípravkov na ochranu rastlín proti perenospóre alebo proti
múčnatke, toto sa nevzťahuje na použitie biologických prípravkov,
B)
dve aplikácie prípravkov na ochranu rastlín proti plesni sivej, toto sa
nevzťahuje na použitie biologických prípravkov,
2. zabezpečiť najmenej v každom druhom medziradí súvislý bylinný porast
zatrávnením, alebo iným zazelenaním; v mladých vinohradoch zabezpečiť do
konca tretieho roku po výsadbe a následne najmenej v každom druhom medziradí
súvislý bylinný porast zatrávnením alebo zazelenaním,
3. zabezpečiť, aby počet koreňov viniča neklesol pod 2 000 ks/ha; životaschopných,
pri mladom vinohrade na konci tretieho roka alebo rodiacich pri vinohrade nad tri
roky,
4. viesť aktualizované záznamy o spotrebe prípravkov na ochranu rastlín a o spotrebe
hnojív v elektronickej alebo písomnej forme a uchovávať ich najmenej 10
kalendárnych rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bolo sledovanie
uskutočnené,
e) v integrovanej produkcii v ovocinárstve:
1. zabezpečiť každoročne pravidelný rez a tvarovanie stromov podľa ovocných
druhov
v rozsahu zodpovedajúcom technológii a pestovateľskému systému ovocných
druhov,
2. zabezpečiť sledovanie vývoja vlhkosti a teploty vzduchu najmä počas vegetačného
obdobia a využívať dostupné signalizačné metódy a technické zariadenia na
sledovanie výskytu škodcov v rozsahu podľa prílohy č. 10 nariadenia vlády,
3. zabezpečiť dodržanie limitných hodnôt prvkov podľa prílohy č. 11 a rozbor
pôdnych vzoriek akreditovanou inštitúciou najmenej raz za 3 roky, najmä na
chemické látky podľa prílohy č. 11 písm. A, pričom prvý rozbor sa musí vykonať
najneskôr v treťom roku trvania záväzku,
4. zabezpečiť minimálny počet životaschopných jedincov na 1 ha ovocného sadu
podľa prílohy č. 13 nariadenia vlády,
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5. oznámiť kontrolnému ústavu každú zmenu využitia sadu, najmä preštepenie,
vyklčovanie, dosádzanie, zmenu počtu jedincov, najneskôr do 15 dní od jej
vzniku,
6. viesť aktualizované záznamy uvedené v písmenách b) až i) v elektronickej alebo
písomnej forme podľa prílohy č. 14 nariadenia vlády a uchovávať najmenej 10
rokov nasledujúcich po roku, kedy bolo sledovanie uskutočnené,
f) v integrovanej produkcii v zeleninárstve:
1. sledovať vývoj vlhkosti a teploty vzduchu najmä počas vegetačného obdobia
a využívať dostupné signalizačné metódy a technické zariadenia na sledovanie
výskytu chorôb a škodcov v rozsahu uvedenom v prílohe č. 10 nariadenia vlády,
2. zabezpečiť dodržanie limitných hodnôt prvkov podľa prílohy č. 11 nariadenia
vlády a rozbor pôdnych vzoriek akreditovanou inštitúciou najmenej raz za 3
roky, najmä na chemické látky podľa prílohy č. 11 A nariadenia vlády,
3. viesť aktualizované záznamy uvedené v písmene a) až e) ustanovené
v podmienkach podopatrenia v elektronickej alebo písomnej forme podľa prílohy
č. 14 nariadenia vlády a uchovávať ich najmenej 10 kalendárnych rokov
nasledujúcich po roku, v ktorom bolo sledovanie uskutočnené.
g) v ekologickom poľnohospodárstve
1. mať po skončení konverzného obdobia certifikovanú bioprodukciu podľa
zamerania výroby,
2. dodržiavať podmienky podľa zákona č. 421/2004 Z. z. o ekologickom
poľnohospodárstve a nariadenia Rady (ES) č. 834/2007z 28. júna 200 7 o
ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, ktorým sa zrušuje
nariadenie (EHS) č. 2092/91 (Ú. v. EÚ 189), nariadenia Komisie (ES) č.
889/2008 z 5. septembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá
implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007o ekologickej výrobe a
označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu,
označovanie a kontrolu (Ú. v. EÚ L 250),
h) v ochrane proti erózii na ornej pôde za každú jednu podmienku uvedenú v § 45 písm.
a) alebo b) nariadenia vlády,
i) v ochrane proti erózii vo vinohradoch
1. pokryť pôdu zatrávnením alebo mulčovaním slamou, senom alebo kôrou v každej
druhej uličke vinohradu od 1. novembra do 30. apríla alebo hospodáriť na
terasách,
2. nahlásiť vopred kontrolnému ústavu obnovnú výsadbu viniča alebo zúrodňovanie
vinohradu,
j) v ochrane proti erózii v ovocných sadoch:
1. pokryť pôdu zatrávnením alebo mulčovaním slamou, senom alebo kôrou v každej
druhej uličke ovocného sadu od 1. augusta do 31. mája alebo hospodáriť na
terasách,
2. nahlásiť vopred kontrolnému ústavu obnovnú výsadbu ovocného sadu alebo
zúrodňovanie ovocného sadu,
k) v zatrávňovaní ornej pôdy
1. nepásť na zatrávnenej ploche hospodárske zvieratá v prvom roku trvania záväzku
ale iba minimálne raz pokosiť zatrávnenú plochu a pokosenú hmotu zberať,
2. zabezpečiť, aby zatrávnená plocha v druhom až piatom roku trvania záväzku bola
kosená dvakrát ročne alebo spásaná.
l) v ochrane biotopov trávnych porastov:
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1. kosiť porasty maximálne dvakrát za rok na plochách, na ktorých sú mezofilné
trvalé trávne porasty, horské lúky na kosenie, vlhkomilné porasty nižších polôh,
nížinné aluviálne lúky, vlhkomilné porasty vyšších polôh, slatinné a bezkolencové
lúky,
2. kosiť porasty maximálne jedenkrát za rok na plochách, na ktorých sú teplomilné a
suchomilné trvalé trávne porasty alebo vysokohorské trávne porasty,
3. kosiť porasty ručne alebo s využitím ľahkej mechanizácie na plochách, na ktorých
sú vlhkomilné porasty vyšších polôh, slatinné a bezkolencové lúky,
4. zabezpečiť kosenie plochy od stredu ku krajom alebo od jednej strany pozemku ku
druhej,
5. pásť hospodárske zvieratá pod dozorom pastiera,
6. košarovať najviac jednu dobytčiu jednotku na 10 m2 košiara a denne košiar
prekladať len na plochách, na ktorých sú mezofilné trvalé trávne porasty alebo
vysokohorské trávne porasty,
7. nepásť hospodárske zvieratá na plochách, na ktorých sú horské lúky na kosenie,
alebo nížinné aluviálne lúky alebo vlhkomilné porasty vyšších polôh, slatinné a
bezkolencové lúky,
8. dopásať mládze hospodárskymi zvieratami možno po prvej kosbe na plochách, na
ktorých sú horské lúky na kosenie alebo nížinné aluviálne lúky.
m) v ochrane biotopov vybraných druhov vtákov na ornej pôde zabezpečiť, aby kosba a
žatevné práce na pôdnych blokoch alebo na ich dieloch boli vykonávané od stredu ku
krajom alebo od jednej strany pozemku ku druhému; pri kosbe a žatve používať
výstražné zariadenia,
n ) v ochrane biotopov vybraných druhov vtákov na trvalých trávnych porastoch
1. nepoužívať priemyselné hnojivá,
2. kosiť existujúce trvalé trávne porasty smerom od stredu ku krajom alebo od jednej
strany pozemku ku druhej; pri kosbe používať výstražné zariadenia,
3. zabezpečiť, aby prvá kosba trvalých trávnych porastov bola vykonaná v termíne od
15. augusta do 30. septembra na 20 % až 50 % výmery každej plochy trvalého
trávneho porastu,
o) v chove a udržaní ohrozených druhov hospodárskych zvierat preukázať sa potvrdením
od príslušnej chovateľskej organizácie o zápise zvieraťa do plemennej knihy alebo do
plemenárskej evidencie.
(2)
Zníženia agroenvironmentálnej platby podľa odseku 1 sa sčítajú a môžu
dosiahnuť výšku 100%, t. j. platba nemusí byť vyplatená vôbec.
(3)
Agentúra zníži platby v danom roku zo sumy platieb poskytnutých v rámci
všetkých opatrení podľa nariadenia vlády ak žiadateľ nedodrží niektorú z podmienok
krížového plnenia.
K § 53
Neposkytnutie platieb
Agentúra neposkytne agroenvironmentálnu platbu za jednotlivé podopatrenia za
príslušný kalendárny rok ak zistí, že žiadateľ nedodržal niektorú z nasledovných
podmienok:
a) Všeobecných
1. dodržiavať stanovené zaťaženie najviac 1,6 dobytčej jednotky na 1 ha
obhospodarovanej plochy poľnohospodárskeho podniku a najmenej 0,3 dobytčej
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jednotky prežúvavcov a koní na 1 ha trvalých trávnych porastov vedených
v agroenvironmentálnom záväzku, výnimka pre minimálne zaťaženie je povolená
pre oblasti, v ktorých je predpísaná príslušným orgánom štátnej správy pre
ochranu životného prostredia; podmienka sa nevzťahuje na chovy ohrozených
druhov zvierat,
2. dodržiavať pri používaní hnojív a hospodárskych hnojív podmienky ochrany vôd
pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov uvedené v prílohe č.
2,
3. nepoužívať kaly z čistiarní odpadových vôd a dnové sedimenty na celej výmere
pôdy s ktorou vstupuje do záväzku,
4. viesť záznamy pre monitorovanie a hodnotenie podľa článku. 62 ods. 3 písm. e)
nariadenia (ES) č. 1974/2006. ktoré na požiadanie predkladá v požadovanej
štruktúre.
b) Základnej podpory na ornej pôde na ploche zaradenej do podopatrenia
1. hnojiť dusíkatými hnojivami najviac v takom množstve, aby celkový obsah
dusíka,
neprekročil 120 kg/ha obhospodarovanej ornej pôdy ročne,
2. nepoužívať prípravky na ochranu rastlín, ktoré sú zakázané pre ZP zverejnené
podľa osobitného predpisu (zverejňuje ÚKSUP vo Vestníku MP SR),
c) Základnej podpory pre trvalé trávne porasty, na ploche zaradenej do podopatrenia
1. nepoužívať minerálne hnojivá s obsahom dusíka,
2. nepoužívať prípravky na ochranu rastlín zakázané pre základnú podporu; zoznam
je zverejnený vo Vestníku MP SR,
d) Integrovanej produkcie vo vinohradníctve, na ploche zaradenej do podopatrenia
1. byť vedený v registri vinohradov vedenom ÚKSUP,
2. aplikovať len povolené biologické a chemické prípravky na ochranu rastlín,
zoznam je zverejnený vo Vestníku MP SR,
3. aplikovať chemické a biologické prípravky na ochranu rastlín s obsahom katiónov
medi v celkovej ročnej dávke najviac 2 kg/ha vinohradu,
4. aplikovať najviac 50 kg/ha dusíka ročne vrátane maštaľného hnoja, hnojenie
fosforom a draslíkom robiť len na základe pôdnych a listových analýz,
e) Integrovanej produkcie v ovocinárstve, na ploche zaradenej do podopatrenia
1. byť vedený v registri ovocných sadov, ktorý vedie ÚKSUP,
2. aplikovať len povolené biologické a chemické prípravky na ochranu rastlín,
zverejnené vo Vestníku MP SR,
3. zabezpečiť dodržanie limitných hodnôt prvkov podľa prílohy č. 11 nariadenia a
rozbor listových vzoriek akreditovanou inštitúciou najmenej raz za 2 roky, najmä
na chemické látky uvedené v prílohe č. 15 písm. A nariadenia vlády,
3. zabezpečiť rozbory vzoriek plodov každého pestovaného ovocného druhu
akreditovanou inštitúciou najmenej raz za 2 roky, najmä na chemické látky podľa
prílohy č. 12 nariadenia vlády,
f) Integrovanej produkcie zeleniny na ploche zaradenej do podopatrenia
1. aplikovať len povolené biologické a chemické prípravky na ochranu rastlín,
zverejnené vo Vestníku MP SR; na poľnohospodárske plodiny pestované v rámci
osevného postupu na ploche zaradenej do podopatrenia, používať prípravky na
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ochranu rastlín, v rámci rozsahu ich registrovaného použitia, s účinnými látkami,
ktoré sú povolené pre integrovanú produkciu zeleniny zverejňované vo vestníku
MP SR
2.zabezpečiť dodržanie limitných hodnôt prvkov podľa prílohy č. 15 nariadenia
vlády, odber vzoriek a analytický rozbor zeleniny akreditovanou inštitúciou,
najmä pre chemické látky a dusičnany podľa prílohy č. 15,
3. používať osivo, ktoré má osvedčenie o pôvode a kvalitu štandardného osiva
podľa § 7 nariadenia vlády č. 54/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na
uvádzanie sadiva a sadeníc zelenín na trh a § 6 a 7 nariadenia vlády č. 58/2007
Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín na trh.
g) Ekologického poľnohospodárstva na ploche zaradenej do podopatrenia evidovať
skladovú a účtovnú evidenciu a viesť záznam o vykonanej kontrole, pričom dohodu o
výkone kontroly s akreditovanou kontrolnou organizáciou musí mať žiadateľ
uzatvorenú do konca januára prvého roku záväzného obdobia, uznáva sa aj dohoda
o výkone kontroly uzavretá na dobu neurčitú,
h) Zatrávňovania ornej pôdy na ploche zaradenej do podopatrenia
1.zatrávniť ornú pôdu uznaným osivom trávnych zmesí najneskôr do 31. mája
prvého roku trvania záväzku,
2. neaplikovať herbicídy na zatrávnených plochách v prvom a druhom roku trvania
záväzku, ak príslušný orgán rastlinolekárskej starostlivosti neurčí inak,
i) Ochrany biotopov trávnych porastov na ploche zaradenej do podopatrenia
1. pásť hospodárske zvieratá takým spôsobom, aby nedošlo k poškodeniu biotopu
a so zaťažením najviac jednej dobytčej jednotky prežúvavcov a koní na jeden
hektár plochy biotopu trávnych porastov na plochách povolených pre pasenie,
2. neaplikovať minerálne hnojivá a hnojovicu,
3. hnojiť plochy na ktorých sú mezofilné trvalé trávne porasty a horské lúky na
kosenie organickými hnojivami najviac v takom množstve, aby obsah dusíka
obsiahnutý v týchto hnojivách neprevýšil 50 kg/ha za dva roky,
4. neaplikovať prípravky na ochranu rastlín, ak príslušný orgán rastlinolekárskej
starostlivosti neurčí inak,
5. na plochách trávnych porastov nevykonávať prísev, nerealizovať odvodňovacie
opatrenia a nemulčovať.
j) Ochrany biotopov vybraných druhov vtákov na ornej pôde na ploche zaradenej do
podopatrenia
1. nepoužívať prípravky na ochranu rastlín na celej výmere poľnohospodárskeho
podniku, ak príslušný orgán rastlinolekárskej starostlivosti neurčí inak,
2. vylúčiť akúkoľvek hospodársku činnosť v termínoch od 1. marca do 31. júla
v okruhu 150 m od hniezdnej lokality dropa fúzatého alebo v okruhu 50 m od
hniezdnej lokality ohrozených druhov vtákov ktorými sú: haja tmavá, haja
červená, orol kráľovský, sokol rároh, sokol červenonohý, vyznačených ŠOP SR
na poľnohospodárskych pozemkoch,
3. zabezpečiť najmenej 70 %- ný podiel ozimných obilnín, repky olejnej,
viacročných krmovín a tráv na ornej pôde v prípade územia vyhláseného na účel
zabezpečenia priaznivého stavu dropa fúzatého,
k) Ochrany biotopov vybraných druhov vtákov na trvalých trávnych porastoch na ploche
zaradenej do podopatrenia
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1. nepoužívať prípravky na ochranu rastlín na celej výmere poľnohospodárskeho
podniku, ak príslušný orgán rastlinolekárskej starostlivosti neurčí inak,
2. vylúčiť akúkoľvek hospodársku činnosť v termínoch od 1. marca do 31. júla
v okruhu 150 m od hniezdnej lokality dropa fúzatého alebo v okruhu 50 m od
hniezdnej lokality ohrozených druhov vtákov ktorými sú: haja tmavá, haja
červená, orol kráľovský, sokol rároh, sokol červenonohý vyznačených ŠOP SR
na poľnohospodárskych pozemkoch,
l) Chovu a udržaniu ohrozených druhov hospodárskych zvierat tým, že musí preukázať
potvrdenie od príslušnej chovateľskej organizácie o zápise zvieraťa do plemennej
knihy ak sa zapisuje konkrétne hospodárske zviera alebo do plemenárskej evidencie
ak sa zapisuje chov hospodárskych zvierat.
K § 54
(1)
Ak agentúra zistí, že žiadateľ bol počas trvania záväzku vyradený z
registra ekologických výrobcov, ktorý vedie ÚKSUP,
agentúra neposkytne
agroenvironmentálnu platbu za podopatrenie ekologické poľnohospodárstvo. Následne
žiadateľa vyradí z podopatrenia na celé päťročné obdobie a poskytnutú
agroenvironmentálnu platbu za predchádzajúce roky záväzkového obdobia musí žiadateľ
vrátiť agentúre.
(2)
Ak žiadateľ neabsolvuje školiaci kurz ani do 31.12 tretieho roka vzťahu,
potom, žiadateľ bude vylúčený z opatrenia a už poskytnuté platby za predchádzajúce
roky trvania vzťahu je povinný agentúre vrátiť.
K § 55
(1)
Ak agentúra zistí pri kontrole žiadosti o agroenvironmentálnu platbu na
podopatrenia na plochu podľa §35 nariadenia vlády rozdiel medzi výmerou uvedenou
v žiadosti o platbu a skutočne využívanou výmerou, platbu zníži podľa Čl. 16 nariadenia
(ES) č. 1975/2006.
(2)
Ak agentúra zistí pri kontrole žiadosti o agroenvironmentálnu platbu na
podopatrenia na zvieratá HD, ovce alebo kozy rozdiel medzi deklarovaným počtom
zvierat a skutočným stavom zníži platbu podľa Čl. 17 nariadenia (ES) č. 1975/2006.
(3)
Ak agentúra zistí pri kontrole žiadosti o agroenvironmentálnu platbu na
podopatrenia na zvieratá kone a hydinu rozdiel medzi počtom dobytčích jednotiek
uvedených v žiadosti o agroenvironmentálnu platbu a skutočným stavom dobytčích
jednotiek platbu zníži
a) o 1% zisteného rozdielu, ak rozdiel medzi deklarovaným počtom dobytčích
jednotiek a skutočným stavom nie je väčší ako 10 %,
b) o dvojnásobok percent zisteného rozdielu, ak rozdiel je nad 10 % do 20 %,
c) o 100 %, ak sa zistí rozdiel viac ako 20 %.
(4)
Jednotlivé hospodárske zvieratá uvedené v zozname zvierat, na ktoré sa
požaduje agroenvironmentálna platba, ak ide o žiadosť podľa § 36 ods. 9 písm. a) až c)
nariadenia vlády – HD, ovce alebo kozy, ktorý obsahuje čísla ušných značiek zvierat
a identifikáciu individuálneho registra alebo životné číslo koňa pri ktorých neboli
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dodržané požiadavky na identifikáciu a registráciu podľa § 19 ods. 10 zákona č. 39/2007
Z. z. sa pri kontrole žiadosti o platbu považujú za nezistené.

PODPORA V ZNEVÝHODNENÝCH OBLASTIACH
K § 56
(1) Znevýhodnené oblasti (LFA) sú stanovené s prihliadnutím na prírodné,
ekonomické a demografické podmienky Slovenska. Kritériá a typy znevýhodnenia
ostávajú v platnosti v rozsahu PRV SR 2004 – 2006 podľa nariadenia Rady (ES)
č.1257/1999.
(2)
Základnou územnou jednotkou pre zaradenie poľnohospodárskej pôdy do
horských a ostatných znevýhodnených oblastí je obec (NUTS 5), do oblastí so
špecifickými nevýhodami katastrálne územie.
(3)
Znevýhodnené oblasti zahŕňajú :
a) horské oblasti;
b) ostatné znevýhodnené oblasti;
c) oblasti so špecifickými nevýhodami.
(4)
Do horských oblasti (označenie H) sú zaradené obce, ktoré spĺňajú jedno z
nasledovných kritérií:
a) priemerná nadmorská výška obce väčšia alebo rovná 700 m. n. m.;
b) priemerná nadmorská výška obce väčšia alebo rovná 600 m. n. m. a menšia ako
700 m. n. m.;
c) svahovitosť územia obce väčšia alebo rovná 20 % (11,18º) na ploche väčšej ako 50 %
územia obce;
d) priemerná nadmorská výška obce väčšia alebo rovná 500 m. n. m. a menšia ako 600
m. n. m. v kombinácii so svahovitosťou obce väčšou ako 15 % (8,31º) na ploche
väčšej ako 50 % územia obce.
(5)
Ostatné znevýhodnené oblasti (označenie O) sú ucelené územia, ktoré
zároveň spĺňajú všetky tieto kritériá
a) na úrovni obce
1. výnosovosť poľnohospodárskej pôdy je menšia ako 80 % národného priemeru
(27 bodov) alebo
2. zastúpenie trvalých trávnych porastov a krmovín na poľnohospodárskej pôde obce
je väčšie alebo rovné ako 50 % a počet DJ/ha na týchto plochách je menší ako 1;
výnos (úroda) obilia je menšia ako 80 % národného priemeru (3,89 t/ha),hustota
obyvateľstva okresu je menšia ako 72 obyvateľov na km²; podiel pracovníkov
v pôdohospodárstve na ekonomicky aktívnom obyvateľstve v okrese je väčší alebo
rovný ako 12 %.
b) na úrovni okresu
1. výnosovosť poľnohospodárskej pôdy je menšia ako 80 % národného priemeru
(27 bodov);
2. hustota obyvateľstva okresu je menšia ako 72 obyvateľov na km²;
3. podiel pracovníkov v pôdohospodárstve na ekonomicky aktívnom obyvateľstve
v okrese je väčší alebo rovný ako 12 %.
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c) na úrovni kraja
1. výnosovosť poľnohospodárskej pôdy je menšia ako 80 % národného priemeru
(27 bodov);
2. hustota obyvateľstva kraja je menšia ako 72 obyvateľov na km²;
3. podiel pracovníkov v pôdohospodárstve na ekonomicky aktívnom obyvateľstve
v kraji
je väčší alebo rovný ako 12 %.
(6)
Do oblastí so špecifickými nevýhodami (označenie S) sú zaradené
katastrálne územia obcí, na území ktorých sú:
a) zamokrené pôdy na výmere väčšej alebo rovnej 50 % výmery poľnohospodárskej
pôdy;
b) pôdy extrémne suché na výmere väčšej alebo rovnej 50 % výmery poľnohospodárskej
pôdy;
c) skeletnaté pôdy na výmere väčšej alebo rovnej 50 % výmery poľnohospodárskej pôdy;
d) pôdy flyšového pásma, málo produkčné pôdy s výnosovosťou do 27 b.,
e) pôdy prechodných území.
(7)
Do jednotlivých oblastí sa pôdne bloky zaraďujú podľa typu
s prevažujúcou výmerou patriacou do katastrálneho územia obce. Zoznam katastrálnych
území s identifikáciou typu znevýhodnenia je v prílohe č. 17 nariadenia vlády alebo na
stránke www.apa.sk.
K § 57
(1) Platba vyrovnávacieho príspevku bude vyplatená na jeden hektár oprávnenej
plochy to je pôdneho bloku evidovaného v registri pôd a pri dodržaní podmienok
krížového plnenia.
(2) Žiadateľom o poskytnutie vyrovnávacieho príspevku môže byť právnická
a lebo fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku činnosť vo vlastnom mene. Pre
účely nariadenia vlády sa rozumie fyzická osoba - podnikateľ v súlade s § 12a zákona č.
105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení zákona č. 219/1991 Zb. alebo
právnická osoba podľa § 2 ods. 2 písm. a) alebo d) zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho
zákonníka, alebo pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou podľa § 11 zákona č.
181/1995 Z.z. o pozemkových spoločenstvách.
(3) Poľnohospodárska činnosť musí byť vykonávaná žiadateľom na ploche
minimálne jeden hektár poľnohospodárskej pôdy v LFA, pričom táto výmera môže
predstavovať viaceré súvislé užívané plochy jedného druhu pozemku na dieloch pôdnych
blokov s výmerou najmenej 0,3 hektára obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy
jedným žiadateľom.
(4) Žiadateľ musí prijať záväzok, že bude realizovať poľnohospodársku činnosť
minimálne 5 rokov od prvej platby vyrovnávacieho príspevku s výnimkou prípadov
vyššej moci, a to najmenej v rozsahu minimálnej výmery v LFA pre vstup do opatrenia čo
je 1 ha poľnohospodárskej pôdy.
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K § 57 ods. 2 až 5
(1) Žiadateľ predkladá žiadosť o vyrovnávací príspevok v rámci jednotnej žiadosti
v termíne do 15.mája kalendárneho roka. Žiadosť je možné predložiť aj po tomto termíne
najneskôr však do 25 kalendárnych dní po tomto termíne, pričom suma, na ktorú by bol
žiadateľ oprávnený ak by podal žiadosť včas, bude znížená o 1% za každý pracovný deň
omeškania. Na neskôr predložené žiadosti nebude agentúra prihliadať.
(2) Súčasťou žiadostí je identifikačný list s náležitosťami
a) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, číslo občianskeho preukazu, ak ide o fyzickú
osobu,
b) obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu,
c) výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra alebo z inej obdobnej
evidencie nie starší ako 60 dní, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa alebo právnickú
osobu,
d) číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
e) zoznam častí poľnohospodárskeho podniku, ak ide o poľnohospodársky podnik
(3) Prílohou žiadostí o vyrovnávací príspevok je
a) zoznam dielov pôdnych blokov s uvedením druhu pozemku, výmery
poľnohospodárskej pôdy,
b) grafická príloha s vyznačením využívanej poľnohospodárskej pôdy podľa písmena a),
zaznačenie do grafickej prílohy sa vykoná podľa príručky pre žiadateľa o priame
podpory vydanej platobnou agentúrou,
c) čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľ bude vykonávať poľnohospodársku činnosť vo
vlastnom mene podľa stanovených podmienok najmenej po dobu piatich rokov od
prvej platby vyrovnávacieho príspevku, to neplatí v prípade, že poľnohospodársky
podnik bude prevedený na iný subjekt.
(4)
Ak žiadateľ nepredloží žiadosť o vyrovnávací príspevok v termíne na.
predkladanie žiadostí, vzťah zaniká a žiadateľ musí vrátiť agentúre už poskytnuté platby
počas trvania vzťahu. V prípade, že žiadateľ nepožiadal o vyrovnávací príspevok
a preukáže dôvody vyššej moci, potom agentúra nebude požadovať vrátenie už
poskytnutých platieb.
K § 58
(1)
Na vyrovnávací príspevok je možné poskytnúť žiadateľovi preddavok vo
výške do 70 % zo sumy, ktorá je vypočítaná podľa zisteného stavu po vykonaní
administratívnej kontroly.
(2)
Vypočítanú sumu vyrovnávaciceho príspevku môže agentúra znížiť ak na
základe vykonaných kontrol zistí
a) rozdiely vo výmere, ktorú žiadateľ deklaroval v žiadosti a skutočnou výmerou
obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy, alebo
b) neboli dodržané podmienky krížového plnenia .
(3)
Ak žiadateľ deklaruje vyššiu užívanú výmeru ako v skutočnosti oprávnene
využíva, platba sa mu určí na základe skutočného zisteného stavu a platba určená na
základe skutočného stavu sa následne zníži na základe zisteného rozdielu.
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(4) Ak je zistený rozdiel naddeklarácie
i)
ii)
iii)

v rozsahu od 3 % do 30%, platba sa zníži o dvojnásobok zisteného rozdielu,
ak je zistený rozdiel v rozsahu od 30 % do 50%, platba sa žiadateľovi neposkytne.
ak je zistený rozdiel vyšší ako 50 %, agentúra žiadateľa vylúči z platby ešte raz a to
až do výšky čiastky, ktorá zodpovedá rozdielu medzi deklarovanou plochou
a skutočne zistenou plochou . Táto čiastka sa odpočíta z platieb, na ktoré by mal
žiadateľ nárok a o ktoré požiada tri kalendárne roky nasledujúce po kalendárnom
roku zistenia.

(5) V prípade zistenia úmyselnej naddeklarácie sa platba žiadateľovi neposkytne.
V prípade ak je zistený rozdiel väčší ako 20 %, žiadateľ sa platby vylúči ešte raz a to až
do výšky čiastky, ktorá zodpovedá rozdielu medzi deklarovanou plochou a skutočne
zistenou plochou . Táto čiastka sa odpočíta z platieb, na ktoré by mal žiadateľ nárok a o
ktoré požiada tri kalendárne roky nasledujúce po kalendárnom roku zistenia.
K § 59
(1) Žiadateľ, ktorý poruší záväzok, že bude vykonávať poľnohospodársku
činnosť podľa stanovených podmienok najmenej po dobu piatich rokov od prvej platby
vyrovnávacieho príspevku, musí vrátiť agentúre už poskytnutý vyrovnávací príspevok.
(2) Ak bol žiadateľovi poskytnutý vyšší preddavok ako oprávnená suma
vyrovnávacieho príspevku vráti rozdiel agentúre.
K § 59 ods.2
(1) Žiadateľ je povinný, ak nastanú prípady vyššej moci alebo výnimočné
okolnosti, oznámiť túto skutočnosť agentúre do desiatich dní odo dňa kedy nastali.
Žiadateľ musí vyššiu moc podložiť relevantnými dôkazmi.
(2) Vyrovnávací príspevok žiadateľ nemusí agentúre vrátiť ani v prípadoch
výnimočných okolností ak
a) fyzická osoba ukončila poľnohospodársku činnosť a jej záväzok prevzala iná osoba,
b) právnická osoba zanikla bez likvidácie alebo v dôsledku predaja poľnohospodárskeho
podniku a nadobúdateľ sa zaviaže prevziať záväzok na zvyšok obdobia,
c) došlo k zrušeniu zaradenia do niektorej znevýhodnenej oblasti podľa čl. 93 nariadenia
(ES) č. 1698/2005 v platnom znení.
(3) Ak agentúra uzná oznámenie vyššej moci alebo výnimočných okolností, ktoré
viedlo k nedodržaniu podmienok pre poskytnutie platby, žiadateľovi zostáva nárok na
platbu.
(4) V prípade ak žiadateľ vyššiu moc a výnimočné okolnosti neoznámil v termíne
a pri následnej kontrole sa zistí porušenie podmienok platby v ich dôsledku, nebude sa na
vyššiu moc ani výnimočné okolnosti prihliadať.
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K § 60
Všetky žiadosti o platbu rieši Pôdohospodárska platobná agentúra (agentúra)
podľa § 7 ods. 1 zákona č.546/2007 Z.z.
K prílohe č. 15
V súlade s medzinárodnou metodikou pre poľnú zeleninu a pre účely nariadenia vlády sú
do skupiny zelenina zaradené konzumné zemiaky
Najvyššie prípustné množstvo
A) chemických prvkov v konzumných zemiakoch:
Kadmium.............0,1 mg.kg-1
Olovo...................0,1 mg.kg-1
Ortuť.....................0,02 mg.kg-1
Meď......................3,0 mg.kg-1
Nikel.....................0,5 mg.kg-1
B) dusičnanov v konzumných zemiakoch (ako NO3-) 500 mg.kg-1

ČL. II
Tento metodický pokyn nadobúda účinnosť 1. júla 2010.

Ing. Marek Kodada v.r.
generálny riaditeľ
sekcia rozvoja vidieka
Ministerstvo pôdohospodárstva SR

Ing. Roman Serenčeš, PhD v.r.
generálny riaditeľ
Pôdohospodárska platobná agentúra
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Príloha č.1
k metodickému pokynu č.1569/2009
Výkony, ktoré sa môžu realizovať na lesných pozemkoch, ktoré spĺňajú kritérium
podmienky podpory
Lesnícky výkon

možnosť uplatnenia
áno
nie
obnova lesa
x
uhadzovanie
x
ochrana MLP
x
plecí rub
x
prečistka
x
ťažba výchovná
x
ťažba obnovná maloplošná -HS podrastový
x
HS výberkový
x
HS účelový
x
HS holorubný
x

celá plocha JPRL po úroven PS
plocha v ha

x
x
x
x
x
x
x

PS – porastová skupina
HS – hospodársky spôsob
Príloha č. 2
k metodickému pokynu č.1569/2009

Územná pôsobnosť pracovísk ochrany prírody, kde je možné žiadať o vyznačenie
hniezdnych lokalít ohrozených druhov vtákov štátnou ochranou prírody,
resp. o vyznačenie hniezdnych a dutinových stromov štátnou ochranou prírody
Regionálna správa ochrany prírody a krajiny Prešov
Pôsobnosť: územie okresov Bardejov, Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV, Prešov,
Sabinov, Stropkov, Svidník a Vranov nad Topľou, v okrese Košice-okolie
katastre obcí Bačkovík, Belža, Beniakovce, Bidovce,
Blažice, Bočiar,
Bohdanovce, Boljarov, Budimír, Bunetice, Čakanovce, Čaňa, Čížatice,
Družstevná pri Hornáde, Ďurdošík, Ďurkov, Geča, Gyňov, Haniska, Herľany,
Hrašovík, Chrastné, Kalša, Kecerovce, Kecerovský Lipovec, Kechnec, KokšovBakša, Košická Belá, Košická Polianka, Košické Oľšany, Košický Klečenov,
Kráľovce, Kysak, Malá Lodina, Milhosť, Mudrovce, Nižná Hutka, Nižná
Kamenica, Nižná Myšľa, Nižný Čaj, Nová Podhora, Nový Salaš, Obišovce,
Olšovany, Opátka, Opiná, Ploské, Rákoš, Rankovce, Rozhanovce, Ruskov, Sady
nad Torysou, Seňa, Skároš, Slančík, Slanec, Slanská Huta, Slanské Nové Mesto,
Sokoľ, Sokoľany, Svinica, Trebejov, Trsťany, Trstené pri Hornáde, Vajkovce,
Valaliky, Veľká Lodina, Vtáčkovce, Vyšná Hutka, Vyšná Kamenica, Vyšná
Myšľa, Vyšný Čaj, Vyšný Klátov a Žďaňa
Hlavná ul. 93, 080 01 Prešov,  051-77 32 713, 051-77 24 179
Správa Tatranského národného parku
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Pôsobnosť: územie NP, jeho ochranné pásmo, územie okresov Dolný Kubín,
Liptovský Mikuláš, Poprad, Ružomberok, Tvrdošín
P.O.Box 21, 059 41 Tatranská Štrba 75,  052-448 42 17, 052-448 42 17
Pracovisko Lipt. Mikuláš: Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš, / 044-552 45 57
Správa národného parku Nízke Tatry
Pôsobnosť: územie NP, jeho ochranné pásmo
Lazovná 10, 974 01 Banská Bystrica,  048-41 30 888-9, 048-41 30 820
Pracovisko Lipt. Hrádok: ul. SNP č. 311, 033 01 Lipt. Hrádok,  044-522 28 75, 044-522
10 82
Správa národného parku Malá Fatra
Pôsobnosť: územie NP, jeho ochranné pásmo, územie okresu Žilina
Hrnčiarska ul. 197, 013 03 Varín,  041-569 23 34, 041-507 14 15
Správa národného parku Veľká Fatra
Pôsobnosť: územie CHKO, územie okresov Martin, Turčianske Teplice
Čachovský rad č. 7, 038 61 Vrútky,  043-428 45 03, 043-428 45 89
Pracovisko Ružomberok: ul. A. Bernoláka 38, 034 01 Ružomberok
Správa národného parku Slovenský raj
Pôsobnosť: územie NP, jeho ochranné pásmo, územie okresov Levoča, Spišská Nová Ves

Štefánikovo nám. 9, 052 01 Spišská N. Ves,  053-442 20 10, 053-442 20 26
Správa národného parku Slovenský kras
Pôsobnosť: územie CHKO, územie okresov Gelnica, Rožňava, v okrese Košice–okolie
katastre obcí Baška, Bukovec, Buzica, Cestice, Čečejovce, Debraď, Drienovec, DvorníkyVčeláre, Hačava, Háj, Hodkovce, Hosťovce, Hýľov, Chorváty, Janík, Jasov, Komárovce,
Malá Ida, Medzev, Mokrance, Moldava nad Bodvou, Nižný Lánec, Nováčany, Paňovce,
Peder, Perín-Chym, Poproč, Rešica, Rudník, Šemša, Štós, Turňa nad Bodvou, Turnianska
Nová Ves, Veľká Ida, Vyšný Medzev, Zádiel, Zlatá Idka, Žarnov
Biely kaštieľ č. 188, 049 51 Brzotín,  058-732 68 15, 058-734 67 69
Správa národného parku Muránska planina
Pôsobnosť: územie NP, jeho ochranné pásmo, územie okresu Revúca, kataster obce Telgárt v okrese
Brezno

ul. Janka Kráľa 12, 050 01 Revúca,  058-442 20 61, 058-442 61 19
Správa Pieninského národného parku
Pôsobnosť: územie NP, jeho ochranné pásmo, územie okresov Kežmarok, Stará Ľubovňa

059 06 Červený Kláštor č. 73,  052-418 10 71, -2, -3, 052-482 23 95
Správa národného parku Poloniny
Pôsobnosť: územie NP, jeho ochranné pásmo, územie okresu Snina
Mierová č. 193, 067 61 Stakčín, / 057-768 56 15
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Správa chránenej krajinnej oblasti Záhorie
Pôsobnosť: územie CHKO, územie okresov Malacky, Myjava, Senica, Skalica

Vajanského ul. 17, 901 01 Malacky, / 034 -772 27 35
Správa chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty
Pôsobnosť: územie CHKO, územie okresov Hlohovec, Pezinok, Piešťany, Trnava
Pažitná ul. 84, 917 01 Trnava,  033-553 66 16, 033-553 66 15
Pracovisko Modra: Štúrova 115, 900 01 Modra, / 033-647 40 02

Správa chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy
Pôsobnosť: územie CHKO, územie okresov Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Nové Zámky, Senec, Šaľa

Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda, / 031-551 62 29
Pracovisko Komárno: K. Thalyho č. 15, 945 01 Komárno,  035-770 18 61
Správa chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty
Pôsobnosť: územie CHKO, územie okresov Nové Mesto nad Váhom, Trenčín
Trenčianska ul. 31, 914 41 Nemšová, / 032-659 83 87
Správa chránenej krajinnej oblasti Kysuce
Pôsobnosť: územie CHKO, územie okresov Čadca, Kysucké Nové Mesto
U Tomali č. 1511, 022 01 Čadca,  041-433 56 06, 041-433 56 08
Správa chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy
Pôsobnosť: územie CHKO, územie okresov Bytča, Ilava, Považská Bystrica, Púchov
Orlové 189, 017 01 Považská Bystrica, / 042-43 22 802,
Správa chránenej krajinnej oblasti Ponitrie
Pôsobnosť: územie CHKO, územie okresov Bánovce nad Bebravou, Levice, Nitra,
Partizánske, Prievidza, Topoľčany, Zlaté Moravce
Samova ul. 3, 949 01 Nitra,  037-651 54 20, 037-650 36 77, 037-651 52 09
Pracovisko Prievidza: Dlhá ul. 3, 971 01 Prievidza,  046-542 50 94, 046-542 50 93
Správa chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy
Pôsobnosť: územie CHKO, územie okresov Krupina, Veľký Krtíš, Žarnovica, Žiar nad
Hronom
Radničné námestie 18, 969 01 Banská Štiavnica,  045-691 19 31, 045-691 19 35
Správa chránenej krajinnej oblasti Horná Orava
Pôsobnosť: územie CHKO, územie okresu Námestovo
Horná Orava, Bernolákova ul. 408, 029 01 Námestovo, / 043-55 22 466
Správa chránenej krajinnej oblasti Poľana
Pôsobnosť: územie CHKO, územie okresov Banská Bystrica, Brezno mimo katastra obce
Telgárt, Detva, Zvolen
ul. J. M. Hurbana 20, 960 01 Zvolen,  045-533 48 34, 045-533 36 57
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Správa chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina
Pôsobnosť: územie CHKO, územie okresov Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota
Železničná ul. 31, 979 01 Rimavská Sobota, / 047-563 49 48
Správa chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty
Pôsobnosť: územie CHKO, územie okresov Humenné, Medzilaborce
Duchnovičová 535, 068 01 Medzilaborce, / 057-748 02 91 - 93
Správa chránenej krajinnej oblasti Vihorlat
Pôsobnosť: územie CHKO, územie okresu Sobrance
ul. Fraňa Kráľa 1, 071 01 Michalovce,  056-688 25 41, 056-688 25 43, 056-688 25 42
Správa chránenej krajinnej oblasti Latorica
Pôsobnosť: územie CHKO, územie okresov Michalovce, Trebišov
ul. M.R.Štefánika 1755, 075 01 Trebišov,  056-668 30 00, 056-668 30 01
ŠOP SR, pracovisko Bratislava
Pôsobnosť: územie okresov Bratislava I., Bratislava II., Bratislava III., Bratislava IV., Bratislava V., mimo
CHKO Malé Karpaty

Mlynská dolina 1, 811 04 Bratislava 1,  02-593 75 347
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