(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 opatrenie dobré životné podmienky
zvierat.
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*
zlepšenie starostlivosti o dojnice
zlepšenie ustajňovacích podmienok výkrmových ošípaných
zlepšenie životných podmienok prasníc a prasiatok po narodení
zlepšenie životných podmienok v chove hydiny
Operácia zlepšenie starostlivosti o dojnice
zväčšiť ustajňovaciu plochu na každú dojnicu, na ktorú sa vzťahuje záväzok najmenej
o 15 %, pričom dosiahne plochu
a) jednoradového boxu 5,9 m2 na dojnicu,
b) protiľahlého boxu 5,58 m2 na dojnicu,
c) kotercového ustajnenia 7,19 m2 na dojnicu.

Operácia zlepšenie ustajňovacích podmienok výkrmových ošípaných
zväčšiť ustajňovaciu plochu každej výkrmovej ošípanej, na ktorú sa vzťahuje záväzok
minimálne o 10 % oproti nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 735/2002 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany ošípaných, pričom dosiahne pri
hmotnosti ošípanej
a) 20 – 30 kg plochu 0,33 m2/ na ošípanú,
b) 30 – 50 kg plochu 0,44 m2/ na ošípanú,
c) 50 – 85 kg plochu 0,61 m2/ na ošípanú,
d) 85 – 110 kg plochu 0,72 m2/ na ošípanú,
e) nad 110 kg plochu 1,1 m2/ na ošípanú.

Operácia zlepšenie životných podmienok prasníc a prasiatok po narodení
zväčšiť ustajňovaciu plochu každej prasnice, na ktorú sa vzťahuje záväzok, minimálne
o 10 % v porovnaní s nariadením vlády Slovenskej republiky č. 735/2002 Z. z., ktorým
sa ustanovujú minimálne normy ochrany ošípaných, pričom dosiahne pri prasniciach
ustajnených v skupinovom koterci pre
a) 5 a menej prasníc plochu 2,72 m2 na prasnicu,
b) 6 až 39 prasníc plochu 2,48 m2 na prasnicu,
c) 40 a viac prasníc plochu 2,23 m2 na prasnicu.
Ciciaky budú odstavené priemerne 30 a viac dní od narodenia za turnus.
Operácia zlepšenie životných podmienok v chove hydiny
zaťaženie podlahovej plochy najviac 30 kg/m2 pri hlbokej podstielke,
doba čistenia, dezinfekcie a prípravy haly na nový turnus nebude kratšia ako 14
dní a počet turnusov neprekročí šesť opakovaní počas trvania záväzku,
dĺžka výkrmu nebude kratšia ako 38 dní za jeden turnus, pričom prvým
výkrmovým dňom je deň naskladnenia; do výkrmových dní sa neráta deň
vyskladnenia.
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* žiadateľ vyznačí krížikom, do ktorej operácie vstupuje a všetky podmienky danej operácie
** v súlade s výpisom z OR SR

