Dodatok č. 1
č. 1024/2012-620
k metodickému pokynu 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
Podľa článku III zákona č. 117/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2001 Z.z
o ochrane a krajiny v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 24/2006 Z.z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov sa zmenil a doplnil zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení zákona č.
275/2007 Z.z. zákona č. 359/2007 Z.z. zákona č. 360/2007 Z.z zákona č. 540/2008 Z.z. zákona
č. 499/2009 Z.z. tak, že slová „lesný hospodársky plán“ v celom texte nahrádzajú slovami
„program starostlivosti o lesy“ v príslušnom gramatickom tvare. Od účinnosti tohto zákona to
je od 1. mája 2010 sa vo všetkých súvisiacich právnych predpisoch sa považujú slová „lesný
hospodársky plán“ za „program starostlivosti o lesy“.
Čl. II
1. K § 13 ods. 4 až 7 sa v bode 6 slová „7 nariadenia Rady č. 1782/2003“ nahrádzajú
slovami „24 nariadenia Rady 73/2009.“.
2. K § 18 ods. 1 až 3 sa v prvom bode vypúšťa posledná veta a pripája sa nová, ktorá
znie: „spresnenie realizovaných zásahov sa vykoná po ukončení prác v danom roku
najneskoršie do konca februára nasledujúceho roka. v súlade s § 44 ods. 2 zákona č.
326/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov na predpísaných tlačivách, ktoré tvoria
prílohy k Vyhláške MPRV SR č. 297/2011 Z.z. o lesnej hospodárskej evidencii.
Konkrétne je to príloha č. 7 – ročná evidencia výkonov v lesných porastoch a príloha
č. 4 – porastová karta, evidencia ťažby dreva a holín, v ktorej sa v poznámke uvádza
skutočná plocha, na ktorej boli vykonané zásahy pri účelovom, výberkovom
a podrastovom hospodárskom spôsobe.“.
3. K § 18 ods. 1 až 3 sa v bode 2 posledný odsek nahrádza novým textom, ktorý znie:
“Žiadateľ, ak nie je sám vlastník, predkladá písomná súhlas vlastníka pozemkov
s ktorými vstupuje do vzťahu a potvrdenie obvodného lesného úradu, že tieto
pozemky obhospodaruje.“.

4. K § 18 ods. 1 až 3 sa v bode 3 na konci vety pripájajú slová „žiadateľ informuje
o týchto zmenách príslušné RP PPA.“.
5. K § 18 ods. 1 až 3 sa v bode 5 písm. d) nahrádza písmeno „d“ písmenom „e“.
6. K § 18 ods. 5 a 6 v bode 4 sa slová „konkrétny výkaz L 146“ nahrádzajú slovami
„prílohy č. 4 a 7 k vyhláške MPRV SR č. 297/2011 Z.z. o lesnej hospodárskej
evidencii, pričom sa v prílohe č. 4 v poznámke uvádza skutočná plocha, na ktorej boli
vykonané zásahy pri účelovom, výberkovom a podrastovom hospodárskom spôsobe.“.
7. K § 18 ods. 5 a 6 v bode 5 sa slová „ nemá predpísanú žiadnu hospodársku činnosť“
nahrádzajú lovom „nevykonáva“.
Čl. III
Tento Dodatok č. 1 k metodickému pokynu nadobúda účinnosť 1. marca 2012.
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