(názov a sídlo spoločnosti, IČO)
Záväzné vyhlásenie žiadateľa o poskytnutie podpory podľa § 2 ods. 3 nariadenia vlády
SR č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s
opatreniami programu rozvoja vidieka v zn. n. p. na agroenvironmentálno-klimatické
opatrenie.
Záväzne vyhlasujem, že budem plniť všetky podmienky záväzku operácie v zmysle
nariadenia vlády SR č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory
v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v zn. n. p. počas celej doby trvania
záväzku*
multifunkčné okraje polí – biopásy na ornej pôde
ochrana biotopov prírodných a poloprírodných trávnych porastov
ochrana biotopu sysľa pasienkového
ochrana biotopu dropa fúzatého
ochrana vodných zdrojov – Chránená vodohospodárska oblasť Žitný ostrov
Operácia multifunkčné okraje polí – biopásy na ornej pôde
a) dodržiavať najnižšie požiadavky používania prípravkov na ochranu rastlín
a najnižšie požiadavky používania hnojív podľa prílohy č. 10 nariadenia vlády SR
č. 75/2015,
b) každoročne počas trvania záväzku osiať zmesou osiva1) a kvitnúcich rastlín
najmenej 5 m široké multifunkčné pásy v dĺžke najmenej 200 m nachádzajúce sa na
okraji alebo vo vnútri dielu pôdneho bloku ornej pôdy medzi dvoma pestovanými
plodinami, pričom šírka vytvoreného biopásu je najviac 10 m; vhodné zloženie zmesí
osiva je uvedené v prílohe č. 16 nariadenia vlády SR č. 75/2015,
c) zabezpečiť každoročne výsev multifunkčných pásov podľa písmena b) do konca
apríla, pričom ich umiestnenie sa môže každý rok meniť,
d) nepoužívať na multifunkčných pásoch chemické prípravky na ochranu rastlín ani
minerálne hnojivá,
e) nekosiť pásy osiate podľa písmena b) počas celého roka a najneskôr do začiatku
vegetačného obdobia nasledujúceho roku ich zapraviť do pôdy,
f) absolvovať školiaci kurz podľa § 19 ods. 14 nariadenia vlády SR č. 75/2015 do
konca prvého roku trvania záväzku.
) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 52/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva
krmovín na trh v znení neskorších predpisov.
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Operácia ochrana biotopov prírodných a poloprírodných trávnych porastov
a) dodržiavať najnižšie požiadavky používania prípravkov na ochranu rastlín
a najnižšie požiadavky používania hnojív podľa prílohy č. 10 nariadenia vlády SR
č. 75/2015,
b) nepoužívať minerálne hnojivá a hnojovicu,
c) použiť najvyššiu dávku organických hnojív 50 kg dusíka na ha biotopu raz za dva
roky na plochy podľa §19 ods. 9 písm. b) a c) nariadenia vlády SR č. 75/2015;
exkrementy pasúcich sa zvierat sa do tejto dávky nezapočítavajú,
d) nepoužívať prípravky na ochranu rastlín,
e) prvú kosbu trávnych porastov vykonať najneskôr do 30. júla kalendárneho roka;
termín kosenia možno zmeniť so súhlasom organu štátnej ochrany prírody,
f) kosiť trávne porasty smerom od stredu k okrajom porastu alebo od jednej strany
pozemku na druhú stranu
1. najviac dvakrát ročne, ak ide o plochy podľa §19 ods. 9 písm. b) až e),
2. najviac jedenkrát ročne, ak ide o plochy podľa §19 ods. 9 písm. a) a g),
3. ručným kosením a kosením s pomocou ľahkých mechanizmov, ak ide o
plochy podľa §19 ods. 9 písm. a), c), f) a g),
g) nepásť hospodárske zvieratá na plochách uvedených v § 19 ods. 9 písm. f),
h) dopásať mládze hospodárskymi zvieratami po prvej kosbe na plochách uvedených v
§ 19 ods. 9 písm. c) a e) a to najvyšším zaťažením 0,3 dobytčej jednotky,
i) košarovať najviac jednu dobytčiu jednotku na 10 m2 košiara a denne košiar
prekladať len na plochách uvedených v § 19 ods. 9 písm. b) a g); pri pasení mladého
hovädzieho dobytka je možnosť využívania nočného košiara umiesteného stabilne so
súhlasom príslušnej odbornej organizácie Štátnej ochrany prírody,
j) pásť hospodárske zvieratá takým spôsobom, aby nedošlo k poškodeniu biotopu,
a dodržiavať zaťaženie zvieratami chovanými v poľnohospodárskom podniku najviac
1,9 dobytčej jednotky prežúvavcov a koní ktorých je držiteľom a sú registrované
v centrálnom registri hospodárskych zvierat na 1 ha plochy biotopu trávnych porastov
a najmenej 0,3 dobytčej jednotky na 1 ha plochy biotopu trávnych porastov v období
od 1. mája do 31. októbra každého roka záväzku; oplôtkové pasenie možno použiť, ak
sa dodrží zaťaženie dobytčími jednotkami, ktoré sa prepočítava na celkovú oplotenú
plochu,
k) na plochách trávnych porastov
1. vykonať prísevy len osivom rovnakého druhu tráv podľa typu biotopu,
2. nepoužívať diskovanie, orbu ani odvodňovacie opatrenia,
3. mulčovať na rovnakej ploche možno dvakrát počas trvania záväzku ako
doplnkové agrotechnické opatrenie zamerané proti šíreniu náletových drevín,
l) absolvovať školiaci kurz podľa § 19 ods. 14 nariadenia vlády SR č. 75/2015 do
konca prvého roku trvania záväzku.

Operácia ochrana biotopu sysľa pasienkového
a) dodržiavať najnižšie požiadavky používania prípravkov na ochranu rastlín
a najnižšie požiadavky používania hnojív podľa prílohy č. 10 nariadenia vlády SR
č. 75/2015,
b) nepoužívať hnojivá okrem hnojenia pasúcimi sa zvieratami,
c) nepoužívať prípravky na ochranu rastlín,
d) prvé kosenie trávnych porastov vykonať do 31. mája a ďalšie kosenie vykonať tak,
aby priemerná výška trávneho porastu vo vegetačnom období nepresahovala 20 cm,
e) kosiť plochy od ich stredu k ich krajom alebo od jednej strany plochy k jej druhej
strane,
f) zabezpečiť začiatok pastvy v apríli, pričom spásané plochy trávnych porastov počas
pastevnej sezóny nesmú presiahnuť výšku 20 cm, s možnosťou používať oplôtkové
pasenie,
g) nediskovať ani neorať plochy biotopu a neodvodňovať plochy trávnych porastov,
h) absolvovať školiaci kurz podľa § 19 ods. 14 nariadenia vlády SR č. 75/2015 do
konca prvého roku trvania záväzku.
Operácia ochrana biotopu dropa fúzatého
a) dodržiavať najnižšie požiadavky používania prípravkov na ochranu rastlín
a najnižšie požiadavky používania hnojív podľa prílohy č. 10 nariadenia vlády SR
č. 75/2015,
b) zabezpečiť tento osevný postup:
1. pestovať minimálne štyri druhy hlavných plodín,
2. celkový podiel ozimných obilnín, repky olejnej, viacročných krmovín, tráv
na ornej pôde a medziplodín na ploche musí byť spolu najmenej 70 %, z toho
2.1 podiel repky olejnej alebo viacročných krmovín najmenej 15 %,
2.2 podiel tráv na ornej pôde kosených po 15. júli najmenej 5 %
c) nepoužívať prípravky na ochranu rastlín,
d) kosiť a vykonávať žatevné práce vždy od stredu plochy smerom k jej okrajom alebo
od jednej strany plochy k jej druhej strane,
e) pri kosení a žatve používať výstražné zariadenia,
f) absolvovať školiaci kurz podľa § 19 ods. 14 nariadenia vlády č. 75/2015 do konca
prvého roku trvania záväzku.

Operácia ochrana vodných zdrojov – Chránená vodohospodárska oblasť Žitný ostrov
a) dodržiavať najnižšie požiadavky používania prípravkov na ochranu rastlín
a najnižšie požiadavky používania hnojív podľa prílohy č. 10 nariadenia vlády SR
č. 75/2015,
b) v prvom roku záväzku v jarnom období zabezpečiť rozbor pôdnych vzoriek
akreditovanou inštitúciou na obsah minerálneho dusíka ,fosforu, draslíka a pH pôdy
a v jesennom období v tom istom roku rozbor pôdnych vzoriek na obsah minerálneho
dusíka; miesto odberu vzoriek sa musí zaznamenať globálnym lokalizačným
systémom
c) zabezpečiť v troch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokoch jesenný rozbor
pôdnych vzoriek akreditovanou inštitúciou na obsah minerálneho dusíka; miesto
odberu vzoriek sa musí zaznamenať globálnym lokalizačným systémom
d) viesť a uchovávať záznamy a výsledky rozborov najmenej sedem rokov od začatia
plynutia záväzku
e) každoročne vypracovať mapu zásob živín na základe výsledkov z jesenného
rozboru pôdnych vzoriek na obsah minerálneho dusíka; na základe zistených údajov
každoročne vypracovať plán hnojenia podľa osevného postupu
f) absolvovať školiaci kurz podľa § 19 ods. 14 nariadenia vlády č. 75/2015 do konca
prvého roku trvania záväzku

V ................................ dňa ...............
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* žiadateľ vyznačí krížikom, do ktorej operácie vstupuje a všetky podmienky danej operácie
** v súlade s výpisom z OR SR

