USMERNENIE
MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
k nariadeniu vlády SR č. 36/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá
poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami
viazaných priamych platieb

Upozornenie: Usmernenie je interpretáciou ustanovení nariadenia vlády č. 36/2015 Z. z.. Nezohľadňuje dodatočné
interpretácie Európskej komisie k právne záväzným aktom EÚ vykonávaným podľa nariadenia vlády
č. 36/2015 Z. z.. Usmernenie neopakuje podmienky a požiadavky ustanovené v právne záväzných aktoch EÚ
a v nariadení vlády č. 36/2015 Z. z.. V prípade sporu zahrňujúceho ustanovenia právne záväzných aktov EÚ
uvedených v tomto usmernení, je to v súlade so Zmluvou o fungovaní EÚ, Európsky súdny dvor, ktorý poskytuje
konečný výklad platného práva EÚ. Spory zahŕňajúce ustanovenia nariadenia vlády č. 36/2015 Z. z. rozhodujú
všeobecné súdy SR a Ústavný súd SR je oprávnený rozhodnúť o ich prípadnom nesúlade s ústavou,
s ústavnými zákonmi, s medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada SR a ktoré boli
ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom a so zákonmi.
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nariadenie vlády č. 36/2015 Z. z.
Úprava výkladu usmernenia k § 2 ods. 2, § 2 ods.
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Úprava výkladu usmernenia k § 8 ods. 3.
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Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len „MPRV SR“) v zmysle § 5 ods.
2 písm. b) zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a
rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych
štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 280/2017 Z. z.“) a za účelom jednotného výkladu
ustanovení nariadenia vlády SR č. 36/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania
podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb v znení
neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie vlády č. 36/2015 Z. z.“) vydáva toto usmernenie:
Čl. 1
Interpretácia ustanovení nariadenia vlády č. 36/2015 Z. z.
K§1
Predmet úpravy
V § 1 nariadenia sa stanovuje predmet úpravy viazaných priamych platieb v podmienkach SR,
ktorými sú
a) platba na pestovanie cukrovej repy,
b) platba na pestovanie chmeľu,
c) platba na pestovanie vybraných druhov ovocia s vysokou prácnosťou,
d) platba na pestovanie vybraných druhov ovocia s veľmi vysokou prácnosťou,
e) platba na pestovanie vybraných druhov zeleniny,
f) platba na pestovanie vybraných druhov bielkovinových plodín,
g) platba na pestovanie rajčiakov,
h) platba na chov bahníc, jariek a kôz,
i) platba na výkrm vybraných kategórií hovädzieho dobytka,
j) platba na kravy chované v systéme s trhovou produkciou mlieka.
K§2
Všeobecné požiadavky
(1) Žiadateľom o priame platby podľa § 1 nariadenia môžu byť v zmysle § 2 akékoľvek fyzické
osoby alebo právnické osoby, alebo skupiny fyzických alebo právnických osôb bez ohľadu
na právne postavenie takýchto skupín a ich členov, ktoré vykonávajú poľnohospodársku
činnosť na území SR a ktoré súčasne majú spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
(ďalej len „žiadateľ“). Poľnohospodárska činnosť na účely priamych platieb je produkcia,
chov alebo pestovanie poľnohospodárskych výrobkov vrátane zberu, dojenia a
rozmnožovania zvierat, a chovu zvierat na poľnohospodárske účely, ako aj udržiavanie
poľnohospodárskej plochy v zmysle § 5 a § 6 nariadenia vlády SR č. 342/2014 Z. z., ktorým
sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so
schémami oddelených priamych platieb v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie
vlády č. 342/2014 Z. z.“). Žiadateľ predkladá žiadosť o priame platby Pôdohospodárskej
platobnej agentúre (ďalej len „PPA“) formou „Jednotnej žiadosti“ najneskôr do 15. mája
príslušného kalendárneho roka na základe výzvy uverejnenej na webovom sídle
www.apa.sk.
(2) Žiadateľom o platbu na pestovanie cukrovej repy môže byť výlučne osoba, ktorá dodáva
cukrovú repu v príslušnom kalendárnom roku cukrovarníckemu podniku na základe dohody
uzavretej podľa čl. 125 a 127 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 1308/2013. Žiadateľ splnenie podmienky preukazuje zmluvou o dodávke cukrovej repy,
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ktorú predkladá spolu s Jednotnou žiadosťou. Žiadateľovi, ktorý nepredloží zmluvu o
dodávke cukrovej repy spolu s Jednotnou žiadosťou, platobná agentúra v tejto časti
Jednotnej žiadosti zastaví konanie v zmysle zákona č. 280/2017 Z. z..
(3) Na poskytnutie priamych platieb je žiadateľ povinný plniť pravidlá krížového plnenia, ktoré
sú uvedené v § 4 a prílohe č. 2 nariadenia vlády SR č. 342/2014 Z. z.. Žiadateľ je povinný
pravidlá krížového plnenia dodržiavať od 1. 1. do 31. 12. príslušného roku podania žiadosti,
t.j. celoročne. Pravidlá pozostávajú z povinných požiadaviek týkajúcich sa hospodárenia
(PH) a noriem pre dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky (DPEP).
Rozdelené sú do troch oblastí:
- životné prostredie, zmena klímy a dobré poľnohospodárske podmienky pôdy (PH 1- 3,
DPEP 1 - 7);
- verejné zdravie a zdravie zvierat a rastlín (PH 4 – 10);
- dobré životné podmienky zvierat (PH 11 – 13).
(4) Na poskytnutie priamych platieb platí povinnosť plniť požiadavky na aktívneho
poľnohospodára, ktoré sú upravené v § 3 nariadenia vlády č. 342/2014 Z. z..
Priame platby sa neposkytnú, ak poľnohospodárske plochy sú prevažne plochy prirodzene
ponechané v stave vhodnom na pastvu a ak sa súčasne na uvedených plochách nevykonáva
minimálna poľnohospodárska činnosť podľa § 6 nariadenia vlády č. 342/2014 v znení
neskorších predpisov. Kritériom na vymedzenie plôch prirodzene ponechaných v stave
vhodnom na pastvu je nadmorská výška nad 1350 m. n. m. a svahovitosť nad 25°. Byť
držiteľom poľnohospodárskych plôch, ktoré sú prevažne plochami prirodzene ponechanými
v stave vhodnom na pastvu znamená, že takéto plochy predstavujú viac než 50 % celej
poľnohospodárskej plochy, na ktorú sa žiada o priame platby. Pokiaľ majú byť splnené
požiadavky na aktívneho poľnohospodára, musia sa na týchto plochách vykonávať
stanovené minimálne činnosti podľa § 6 nariadenia vlády č. 342/2014 Z. z..
(5) Na poskytnutie priamych platieb podľa § 3 až 9, t.j. priame platby poskytované na hektár
výmery poľnohospodárskej plochy, je žiadateľ povinný vykonávať poľnohospodársku
činnosť alebo udržiavať poľnohospodársku plochu v stave vhodnom na pastvu alebo
pestovanie podľa § 5 nariadenia vlády č. 342/2014 Z. z.. Spôsob údržby poľnohospodárskej
plochy závisí od typu poľnohospodárskej plochy. Ornú pôdu obrábanú na pestovanie plodín
žiadateľ obhospodaruje v súlade s agrotechnickou praxou v súlade s normou DPEP 6 písm.
d) a trvalé plodiny žiadateľ obhospodaruje v súlade s § 5 ods. 4 nariadenia vlády č. 342/2014
Z. z..
(6) Priame platby podľa § 3 až 9, t.j. priame platby poskytované na hektár výmery
poľnohospodárskej plochy, sa poskytnú žiadateľovi, pokiaľ určená poľnohospodárska
plocha, na ktorej pestuje plodinu, na ktorú požaduje platbu, dosahuje výmeru najmenej
0,3 ha, a jeho celková určená poľnohospodárska plocha dosahuje výmeru najmenej 1 ha.
Táto výmera môže pozostávať zo súvislých plôch v diele pôdneho bloku (druhu
poľnohospodárskej plochy), pričom každá súvislá plocha v diele pôdneho bloku musí
dosahovať minimálnu výmeru 0,3 ha. V žiadosti sa uvádza aktuálna kultúra súvislých plôch
poľnohospodárskej pôdy za každý diel. V prípade, ak sa na diele nachádza viac súvislých
plôch rôznych kultúr, táto skutočnosť sa zaznačí do žiadosti a pre každú súvislú plochu
jednej kultúry sa uvedie užívaná výmera.
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(7) Priame platby podľa § 10 až 12, t. j. priame platby poskytované na kusy zvierat, resp. na
dobytčie jednotky po prepočítaní stavu kategórie hovädzieho dobytka koeficientom na
dobytčie jednotky, sa poskytnú žiadateľovi, ktorého celková výška oddelených aj viazaných
priamych platieb, ktoré sa mu majú v príslušnom kalendárnom roku poskytnúť, dosahuje
minimálne 100 eur.
K§3
Platba na pestovanie cukrovej repy
Platba na pestovanie cukrovej repy sa poskytne na hektár výmery cukrovej repy žiadateľovi,
ktorý obhospodaruje poľnohospodársku plochu, na ktorú možno poskytnúť podporu, vedenú v
evidencii dielov pôdnych blokov na území Slovenskej republiky a na ktorej žiadateľ v
príslušnom kalendárnom roku pestuje cukrovú repu.
Žiadateľom o platbu na pestovanie cukrovej repy môže byť výlučne osoba, ktorá dodáva
cukrovú repu v príslušnom kalendárnom roku cukrovarníckemu podniku na základe dohody
uzavretej podľa čl. 125 a 127 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013.
Žiadateľ splnenie podmienky preukazuje zmluvou o dodávke cukrovej repy. Platba sa poskytne
na hektár aktuálnej výmery poľnohospodárskej plochy žiadateľa. Určená poľnohospodárska
plocha, na ktorej žiadateľ pestuje cukrovú repu, musí dosahovať výmeru najmenej 0,3 ha.
Formálne náležitosti zmlúv o dodávke cukrovej repy uzavretých do 1. októbra 2017 sú upravené
v prílohe XI nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013. Formálne náležitosti
zmlúv o dodávke cukrovej repy uzavretých po tomto dátume sú upravené v prílohe X nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013.
K§4
Platba na pestovanie chmeľu
(1) Platba na pestovanie chmeľu sa poskytne žiadateľovi, ktorý obhospodaruje
poľnohospodársku plochu, na ktorú možno poskytnúť podporu, vedenú v evidencii dielov
pôdnych blokov na území Slovenskej republiky a na ktorej žiadateľ v príslušnom
kalendárnom roku pestuje chmeľ. Platba sa poskytne na hektár aktuálnej výmery
poľnohospodárskej plochy žiadateľa. Určená poľnohospodárska plocha, na ktorej žiadateľ
pestuje chmeľ, musí dosahovať výmeru najmenej 0,3 ha.
(2) Platba na pestovanie chmeľu sa poskytne na výmeru chmeľnice, ktorá je vedená v registri
chmeľníc, ktorý vedie Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ďalej len
„ÚKSÚP“). Register chmeľníc disponuje údajmi, ktoré nahlásil žiadateľ a údajmi, ktoré
boli ÚKSÚP-om zistené pri kontrole. Preto je potrebné, aby mal žiadateľ nahlásené aktuálne
údaje.
K§5
Platba na pestovanie vybraných druhov ovocia s vysokou prácnosťou
(1) Platba na pestovanie vybraných druhov ovocia s vysokou prácnosťou sa poskytne
žiadateľovi, ktorý obhospodaruje poľnohospodársku plochu, na ktorú možno poskytnúť
podporu, vedenú v evidencii dielov pôdnych blokov na území Slovenskej republiky a na
ktorej žiadateľ v príslušnom kalendárnom roku pestuje vybrané druhy ovocia s vysokou
prácnosťou. Platba sa poskytne na hektár aktuálnej výmery poľnohospodárskej plochy
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žiadateľa. Určená poľnohospodárska plocha, na ktorej žiadateľ pestuje vybrané druhy
ovocia, musí dosahovať výmeru najmenej 0,3 ha.
(2) Žiadateľ je oprávnený na získanie platby, pokiaľ na poľnohospodárskej ploche pestuje
jahody, liesku obyčajnú, bobuľoviny (bazu čiernu, egreše, maliny, ríbezle a ružu jabĺčkovú)
a/alebo kôstkoviny (broskyne, čerešne, marhule, nektárinky, ringloty, slivky a višne).
(3) Výmera poľnohospodárskej plochy musí byť vedená v registri ovocných sadov, ktorý vedie
ÚKSÚP. Register ovocných sadov disponuje údajmi, ktoré nahlásil žiadateľ a údajmi, ktoré
boli ÚKSÚP-om zistené pri kontrole. Preto je potrebné, aby mal žiadateľ nahlásené aktuálne
údaje. V prípade zisteného neplnenia povinností týkajúceho sa výmery poľnohospodárskej
plochy v registri ovocných sadov vyplývajúceho z krížových kontrol sa uplatnia ostatné
náležité administratívne postupy a v prípade potreby kontrola na mieste.
Ovocný sad musí vyhovovať podmienke minimálneho počtu životaschopných jedincov na
1 ha výmery. Pri jahodách sa jedná o 2 000 kusov, lieske obyčajnej 200 kusov,
bobuľovinách, a to baze čiernej 500 kusov, egrešoch, malinách a ríbezliach 2 000 kusov,
ruži jabĺčkovej 600 kusov životaschopných jedincov na 1 ha ovocného sadu. Pri
kôstkovinách sa jedná o 300 kusov životaschopných jedincov na 1 ha ovocného sadu.
Životaschopnými jedincami sa rozumejú stromy podporovaných druhov ovocia tvoriace
rodiace a mladé sady. Mladým sadom je sad do tretieho roku po výsadbe. Rodiacim sadom
sa rozumie sad od štvrtého roku po výsadbe.
K§6
Platba na pestovanie vybraných druhov ovocia s veľmi vysokou prácnosťou
(1) Platba na pestovanie vybraných druhov ovocia s veľmi vysokou prácnosťou sa poskytne
žiadateľovi, ktorý obhospodaruje poľnohospodársku plochu, na ktorú možno poskytnúť
podporu, vedenú v evidencii dielov pôdnych blokov na území Slovenskej republiky a na
ktorej žiadateľ v príslušnom kalendárnom roku pestuje vybrané druhy ovocia s veľmi
vysokou prácnosťou. Platba sa poskytne na hektár aktuálnej výmery poľnohospodárskej
plochy žiadateľa. Určená poľnohospodárska plocha, na ktorej žiadateľ pestuje vybrané
druhy ovocia, musí dosahovať výmeru najmenej 0,3 ha.
(2) Žiadateľ je oprávnený na získanie platby, pokiaľ na poľnohospodárskej ploche pestuje
jablká a/alebo hrušky.
(3) Výmera poľnohospodárskej plochy musí byť vedená v registri ovocných sadov, ktorý vedie
ÚKSÚP. Register ovocných sadov disponuje údajmi, ktoré nahlásil žiadateľ a údajmi, ktoré
boli ÚKSÚP-om zistené pri kontrole. Preto je potrebné, aby mal žiadateľ nahlásené aktuálne
údaje. V prípade zisteného neplnenia povinností týkajúceho sa výmery poľnohospodárskej
plochy v registri ovocných sadov vyplývajúceho z krížových kontrol sa uplatnia ostatné
náležité administratívne postupy a v prípade potreby kontrola na mieste.
Ovocný sad musí vyhovovať podmienke minimálneho počtu 400 životaschopných jedincov
na 1 ha výmery. Životaschopnými jedincami sa rozumejú stromy podporovaných druhov
ovocia tvoriace rodiace a mladé sady. Mladým sadom je sad do tretieho roku po výsadbe.
Rodiacim sadom sa rozumie sad od štvrtého roku po výsadbe.
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K§7
Platba na pestovanie vybraných druhov zeleniny
(1) Platba na pestovanie vybraných druhov zeleniny sa poskytne žiadateľovi, ktorý
obhospodaruje poľnohospodársku plochu, na ktorú možno poskytnúť podporu, vedenú v
evidencii dielov pôdnych blokov na území Slovenskej republiky a na ktorej žiadateľ v
príslušnom kalendárnom roku pestuje vybrané druhy zeleniny. Na získanie platby je
oprávnená tak výmera zeleniny pestovanej na otvorených plochách ornej pôdy, ako aj
plocha zeleniny pestovanej pod skleníkmi, pevným alebo prenosným krytom, ktorá je
vedená v evidencii dielov pôdnych blokov na území Slovenskej republiky. Platba sa
poskytne na hektár aktuálnej výmery poľnohospodárskej plochy žiadateľa. Určená
poľnohospodárska plocha, na ktorej žiadateľ pestuje vybrané druhy zeleniny, musí
dosahovať výmeru najmenej 0,3 ha.
(2) Žiadateľ je oprávnený na získanie platby, pokiaľ na poľnohospodárskej ploche pestuje
listovú zeleninu (šalát, špenát), cibuľovú zeleninu (cibuľa, cesnak, pór), hlúbovú zeleninu
(kapusta, kel, karfiol, kaleráb, ružičkový kel), koreňovú zeleninu (cvikla, mrkva, petržlen,
reďkev a reďkovka, špargľa), a/alebo plodovú zeleninu (baklažán, cuketa, dyňa, kukurica
cukrová, melón, paprika, uhorka nakladačka, uhorka šalátová, tekvica okrem tekvice
určenej pre produkciu semien na konzum a lisovanie – najmä tekvica muškátová, tekvica
Hokkaido, tekvica špargľová a tekvica maslová).
(3) Poľnohospodárska plocha musí vyhovovať podmienke minimálneho počtu vysiatych alebo
vysadených kusov oprávnených druhov zeleniny na 1 ha výmery. Minimálny počet
vysiatych alebo vysadených kusov druhov zeleniny na 1 ha výmery zodpovedá minimálnej
hmotnosti osiva. Na účely platby je v tabuľke č. 1 uvedený minimálny počet vysiatych alebo
vysadených kusov druhov zeleniny na 1 ha a minimálna hmotnosť osiva. Žiadateľ na účely
preukázania množstva vysadeného osiva vedie záznamy a archivuje doklady ohľadne
nákupu daného osiva, resp. iné príslušné doklady.
Tabuľka č. 1
Minimálny počet kusov
druhov zeleniny na 1 ha
(v kusoch)

Minimálna
hmotnosť osiva na
1 ha
(v gramoch)

Šalát

100 000

100

Špenát

100 000

1 000

Cibuľa

600 000

2 280

Cesnak

300 000

500 000

Pór

120 000

300

Kapusta

25 000

75

Kel

20 000

80

Ružičkový kel

25 000

100

Karfiol

25 000

75

Druh zeleniny
Listová zelenina

Cibuľová zelenina

Hlúbová zelenina
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Koreňová zelenina

Kaleráb

80 000

240

Mrkva

600 000

720

Petržlen

400 000

480

1 000 000

7 000

Cvikla

200 000

2 600

Špargľa

20 000

400

Paprika

40 000

240

Uhorka
nakladačka

30 000

750

Uhorka šalátová

25 000

500

Melón

3 000

120

Dyňa

3 000

120

Cuketa

5 000

500

Tekvica okrem
tekvice určenej pre
produkciu semien
na konzum a
lisovanie

2 500

325

Baklažán

2 500

10

Kukurica cukrová

50 000

5 000

Reďkev a
reďkovka

Plodová zelenina

K§8
Platba na pestovanie vybraných druhov bielkovinových plodín
(1) Platba na pestovanie vybraných druhov bielkovinových plodín sa poskytne žiadateľovi,
ktorý obhospodaruje poľnohospodársku plochu, na ktorú možno poskytnúť podporu,
vedenú v evidencii dielov pôdnych blokov na území Slovenskej republiky a na ktorej
žiadateľ v príslušnom kalendárnom roku pestuje vybrané druhy bielkovinových plodín.
Platba sa poskytne na hektár aktuálnej výmery poľnohospodárskej plochy žiadateľa. Určená
poľnohospodárska plocha, na ktorej žiadateľ pestuje vybrané druhy bielkovinových plodín,
musí dosahovať výmeru najmenej 0,3 ha.
(2) Žiadateľ je oprávnený na získanie platby, pokiaľ na poľnohospodárskej ploche pestuje bôb,
cícer, ďatelinu, fazuľu, hrach, lucernu, lupinu, sóju, šošovicu a/alebo viku siatu.
(3) Poľnohospodárska plocha musí vyhovovať podmienke minimálneho počtu vysiatych kusov
oprávnených druhov bielkovinových plodín na 1 ha výmery. Minimálny počet vysiatych
kusov druhov bielkovinových plodín na 1 ha výmery zodpovedá minimálnej hmotnosti
osiva. Na účely platby je v tabuľke č. 2 uvedený minimálny počet vysiatych kusov druhov
bielkovinových plodín na 1 ha a minimálna hmotnosť osiva. Žiadateľ na účely preukázania
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množstva vysadeného osiva vedie záznamy a archivuje doklady ohľadne nákupu daného
osiva, resp. iné príslušné doklady.
Na platbu je oprávnená súvislá plocha, ktorá je osiata jednou plodinou podľa tabuľky č. 2
na úrovni botanického druhu (napr. ďatelina lúčna) a takto nahlásená v Jednotnej žiadosti.
Na poskytnutie platby nie je oprávnená plocha osiata zmesou vybraných druhov
bielkovinových plodín s inými plodinami, ani zmesou vybraných druhov bielkovinových
plodín. Na platbu je oprávnená plocha s vybranou bielkovinovou plodinou pestovanou
v roku podania žiadosti ako hlavná plodina. Na platbu je oprávnená aj plocha s viacročnou
bielkovinovou plodinou, za predpokladu, že sú splnené všetky ostatné podmienky
oprávnenosti.
Tabuľka č. 2
Minimálny počet kusov druhov
bielkovinových plodín na 1 ha
(v kusoch)

Minimálna hmotnosť osiva na 1 ha
(v gramoch)

Fazuľa

500 000

130 000

Hrach

800 000

200 000

Sója

500 000

75 000

Bôb

400 000

140 000

Cícer

600 000

180 000

Šošovica

1 600 000

40 000

Ďatelina

4 000 000

6 000

Lucerna

4 000 000

6 000

Lupina

1 666 666

200 000

Vika siata

2 880 000

72 000

Druh
bielkovinových
plodín

K§9
Platba na pestovanie rajčiakov
(1) Platba na pestovanie rajčiakov sa poskytne žiadateľovi, ktorý obhospodaruje
poľnohospodársku plochu, na ktorú možno poskytnúť podporu vedenú v evidencii dielov
pôdnych blokov na území Slovenskej republiky a na ktorej žiadateľ v príslušnom
kalendárnom roku pestuje rajčiaky. Na získanie platby je oprávnená tak plocha rajčiakov
pestovaných na otvorených plochách ornej pôdy, ako aj plocha rajčiakov pestovaných pod
skleníkmi, pevným alebo prenosným krytom, ktorá je vedená v evidencii dielov pôdnych
blokov na území Slovenskej republiky. Platba sa poskytne na hektár aktuálnej výmery
poľnohospodárskej plochy žiadateľa. Poľnohospodárska plocha, na ktorej žiadateľ pestuje
rajčiaky, musí dosahovať výmeru najmenej 0,3 ha.
(2) Žiadateľ je oprávnený na získanie platby, pokiaľ na poľnohospodárskej ploche pestuje
rajčiaky. Poľnohospodárska plocha musí vyhovovať podmienke minimálneho počtu 8 000
kusov vysiatych alebo vysadených pestovaných rajčiakov na 1 ha výmery, resp. minimálnej
hmotnosti osiva 24 gramov na 1 ha.
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K § 10
Platba na chov jariek, bahníc a kôz
(1) Platba na chov bahníc, jariek a kôz sa poskytne žiadateľovi, ak
a) nahlásené zvieratá, na ktoré žiada platbu, sú registrované v centrálnej evidencii
hospodárskych zvierat (ďalej len „CEHZ“),
b) žiadateľ je držiteľom zvierat počas najmenej dvoch mesiacov odo dňa predloženia
žiadosti (dodrží retenčné obdobie, t.j. je povinný mať zvieratá k dispozícii - prítomné
vo svojom poľnohospodárskom podniku v deň predloženia žiadosti (t. j. počas celého
dňa) a počas najmenej dvoch mesiacov odo dňa predloženia žiadosti). Ak boli zvieratá
počas retenčného obdobia presunuté na inú farmu žiadateľa ako tú, ktorá bola uvedená
v žiadosti, považujú sa pri kontrole na mieste za určené, ak boli tieto zvieratá v
poľnohospodárskom podniku okamžite lokalizované. Držiteľom sa rozumie fyzická
osoba alebo právnická osoba zodpovedná za všetky hospodárske zvieratá v chove, ktorý
v danom čase prevádzkuje.
c) chov je v CEHZ registrovaný na držiteľa.
Platba na chov bahníc, jariek a kôz sa poskytuje na kusy zvierat.
Zvieratá, na ktoré sa žiada platba, sú uvedené v zozname čísel ušných značiek, pričom tento
zoznam je prílohou žiadosti.
V prípade, že platobná agentúra preukáže, že žiadateľ umelo vytvoril podmienky na
získanie platby v rozpore s podmienkami platby podľa § 10 nariadenia vlády SR
č. 36/2015 Z. z., v príslušnom roku podania žiadosti zamietne všetky priame platby, o ktoré
žiadateľ požiadal na základe Jednotnej žiadosti.
(2) Platba na chov bahníc, jariek a kôz sa poskytne žiadateľovi, ak spĺňa požiadavky
identifikácie a registrácie oviec a kôz v zmysle ustanovení nariadenia Rady (ES)
č. 21/2004, zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
a vyhlášky MPRV SR č. 18/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Žiadateľ je najmä povinný:
- viesť individuálny register oviec a kôz, manuálne alebo v elektronickej podobe v zmysle
platnej legislatívy,
- zaznamenávať všetky údaje v individuálnom registri oviec a kôz v zmysle platnej
legislatívy,
- zabezpečiť trvalú identifikáciu a označenie oviec a kôz v zmysle platnej legislatívy,
- hlásiť každú zmenu v chove oviec a kôz do CEHZ preukázateľným spôsobom do
siedmich dní odo dňa zmeny v zmysle platnej legislatívy,
- archivovať individuálny register oviec a kôz po dobu najmenej troch rokov v zmysle
platnej legislatívy.
Ak sa zistí neplnenie povinností vzhľadom na systém identifikácie a registrácie oviec a kôz,
postupuje sa nasledovne. Ovca alebo koza prítomná v podniku, ktorá stratila jednu ušnú
značku, sa považuje za určené zviera za predpokladu, že toto zviera je stále
identifikovateľné podľa prvého prostriedku identifikácie v súlade s článkom 4 ods. 2 písm.
a) nariadenia (ES) č. 21/2004 a za predpokladu, že všetky ostatné požiadavky systému na
identifikáciu a registráciu oviec a kôz sú splnené.
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(3) V prípade, že o platbu žiada združenie chovateľov, združenie je povinné preukázať, že
nahlásené zvieratá, na ktoré sa žiada platba, sú v držbe člena združenia. Združenie
chovateľov je povinné k žiadosti o platbu priložiť tiež zoznam členov, v zastúpení ktorých
žiadosť podáva. V takomto prípade na účely splnenia podmienky podľa odseku 1 písm. c)
(registrácia chovu na žiadateľa) postačí, ak držiteľom zvierat, na ktoré sa žiada platba, je
člen združenia.
(4) Na účely platby na chov bahníc, jariek a kôz sa uplatňujú nasledovné vysvetlenia pojmov:
a) Bahnica je každá samica druhu oviec, ktorá sa aspoň raz obahnila alebo dosiahla vek
jedného roka.
b) Jarka je každá samica druhu oviec vo veku osem mesiacov až jeden rok.
c) Koza je každá samica druhu kôz, ktorá sa aspoň raz okotila alebo dosiahla vek jedného
roka.
K § 11
Platba na výkrm vybraných kategórií hovädzieho dobytka
(1) Platba na výkrm vybraných kategórií hovädzieho dobytka sa poskytne žiadateľovi, ak
a) nahlásené zvieratá, na ktoré žiada platbu, sú registrované v CEHZ,
b) žiadateľ je držiteľom zvierat počas najmenej dvoch mesiacov odo dňa predloženia
žiadosti (dodrží retenčné obdobie, t.j. je povinný mať zvieratá k dispozícii - prítomné
vo svojom poľnohospodárskom podniku v deň predloženia žiadosti (t. j. počas celého
dňa) a počas najmenej dvoch mesiacov odo dňa predloženia žiadosti). Ak boli zvieratá
počas retenčného obdobia presunuté na inú farmu žiadateľa ako tú, ktorá bola uvedená
v žiadosti, považujú sa pri kontrole na mieste za určené, ak boli tieto zvieratá v
poľnohospodárskom podniku okamžite lokalizované. Držiteľom sa rozumie fyzická
osoba alebo právnická osoba zodpovedná za všetky hospodárske zvieratá v chove, ktorý
v danom čase prevádzkuje.
c) chov je v CEHZ registrovaný na držiteľa.
Zvieratá, na ktoré sa žiada platba, sú uvedené v zozname čísel ušných značiek, pričom tento
zoznam je prílohou žiadosti. Žiadateľ podpisom žiadosti zároveň vyhlasuje, že zvieratá, na
ktoré sa žiada platba, sú chované systémom výkrmu hovädzieho dobytka.
V prípade, že platobná agentúra preukáže, že žiadateľ umelo vytvoril podmienky na získanie
platby v rozpore s podmienkami platby podľa § 11 nariadenia vlády SR č. 36/2015 Z. z.,
v príslušnom roku podania žiadosti zamietne všetky priame platby, o ktoré žiadateľ požiadal na
základe Jednotnej žiadosti.
(2) Platba na výkrm vybraných kategórií hovädzieho dobytka sa poskytne žiadateľovi, ak spĺňa
požiadavky identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka v zmysle ustanovení nariadenia
Rady (ES) č. 1760/2000, zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení
neskorších predpisov a vyhlášky MPRV SR č. 20/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Žiadateľ je najmä povinný:
- viesť individuálny register chovu hovädzieho dobytka, manuálne alebo v elektronickej
podobe v zmysle platnej legislatívy,
- zaznamenávať všetky údaje v individuálnom registri chovu hovädzieho dobytka v
zmysle platnej legislatívy,
- zabezpečiť identifikáciu a označenie hovädzieho dobytka v zmysle platnej legislatívy,
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-

hlásiť každú zmenu v chove hovädzieho dobytka do CEHZ preukázateľným spôsobom
do siedmich dní odo dňa zmeny,
zabezpečiť, aby zviera bolo sprevádzané sprievodnými dokladmi (pasom zvieraťa) pri
premiestňovaní mimo farmy v rámci územia Slovenska,
archivovať individuálny register chovu hovädzieho dobytka po dobu najmenej troch
rokov.

Ak sa zistí neplnenie povinností vzhľadom na systém identifikácie a registrácie hovädzieho
dobytka, postupuje sa nasledovne:
a) kus hovädzieho dobytka prítomný v poľnohospodárskom podniku, ktorý stratil jednu z
dvoch ušných značiek, sa považuje za určený za predpokladu, že je jasne a individuálne
identifikovaný ostatnými prvkami systému identifikácie a registrácie hovädzieho
dobytka uvedenými v článku 3 ods. 1 písm. b), c) a d) nariadenia (ES)
č. 1760/2000;
b) ak jeden jediný kus hovädzieho dobytka prítomný v poľnohospodárskom podniku stratil
dve ušné značky, považuje sa za určené zviera za predpokladu, že dané zviera je stále
identifikovateľné na základe registra, pasu zvieraťa, databázy alebo iných prostriedkov
stanovených v nariadení (ES) č. 1760/2000 a za predpokladu, že držiteľ môže dokázať,
že už pred ohlásením kontroly na mieste prijal opatrenia na nápravu situácie;
c) ak sa zistené neplnenie povinností týka nesprávnych zápisov v registri, pasoch zvierat
alebo počítačovej databáze zvierat, ale nie je relevantné pre overenie dodržania iných
podmienok oprávnenosti ako požiadaviek na identifikáciu a registráciu, príslušné zviera
sa považuje za neurčené, iba ak sa takéto chyby zistia pri najmenej dvoch kontrolách
počas 24 mesiacov.
Vo všetkých ostatných prípadoch sa dotknuté zvieratá považujú za neurčené po prvom
zistení nespĺňania predpisov.
Údaje v systéme identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka a oznámenia doň zasielané
možno kedykoľvek prispôsobiť v prípade zjavných chýb, ktoré zistí príslušný orgán.
(3) V prípade, že o platbu žiada združenie chovateľov, združenie je povinné preukázať, že
nahlásené zvieratá, na ktoré sa žiada platba, sú v držbe člena združenia. Združenie
chovateľov je povinné k žiadosti o platbu priložiť tiež zoznam členov, v zastúpení ktorých
žiadosť podáva. V takomto prípade na účely splnenia podmienky podľa odseku 1 písm. c)
(registrácia chovu na žiadateľa) postačí, ak držiteľom zvierat, na ktoré sa žiada platba, je
člen združenia.
(4) Vybranými kategóriami hovädzieho dobytka, ktoré sú oprávnené na platbu, je:
a) Hovädzí dobytok samčieho pohlavia vo veku do 6 mesiacov.
b) Hovädzí dobytok samčieho pohlavia vo veku od 6 mesiacov do 2 rokov.
c) Hovädzí dobytok samčieho pohlavia nad 2 roky.
(5) Platba na výkrm vybraných kategórií hovädzieho dobytka sa poskytuje na počet zvierat, po
prepočítaní koeficientom pre prepočet stavu kategórie hovädzieho dobytka na dobytčiu
jednotku podľa tabuľky č. 3 v posledný deň retenčného obdobia. Výsledný počet DJ sa
zaokrúhľuje na jedno desatinné miesto.
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Tabuľka č. 3
Oprávnená kategória
hovädzieho dobytka
HD samčieho pohlavia do 6
mesiacov
HD samčieho pohlavia od 6
mesiacov do 2 rokov
HD samčieho pohlavia nad 2 roky

Jednotka pre určenie
stavu kategórie
hovädzieho dobytka
počet zvierat v kusoch

Koeficient pre prepočet
stavu kategórie
hovädzieho dobytka na
dobytčiu jednotku
0,4

počet zvierat v kusoch

0,6

počet zvierat v kusoch

1,0

Príklad: Žiadateľ v žiadosti nahlási 10 kusov HD samčieho pohlavia do 6 mesiacov a 3 kusy
HD samčieho pohlavia nad 2 roky. V prípade, že sú splnené podmienky oprávnenosti na platbu,
platba sa poskytne nasledovne:
10 ks x 0,4 = 4 DJ
3 ks x 1,0 = 3 DJ
Výsledná platba sa vypočíta ako 7 DJ x sadzba platby.
K § 12
Platba na kravy chované v systéme s trhovou produkciou mlieka
(1) Platba na kravy chované v systéme s trhovou produkciou mlieka sa poskytne žiadateľovi,
ak
a) nahlásené zvieratá, na ktoré žiada platbu, sú registrované v CEHZ,
b) žiadateľ je držiteľom zvierat počas najmenej dvoch mesiacov odo dňa predloženia
žiadosti (dodrží retenčné obdobie, t.j. je povinný mať zvieratá k dispozícii - prítomné
vo svojom poľnohospodárskom podniku v deň predloženia žiadosti (t. j. počas celého
dňa) a počas najmenej dvoch mesiacov odo dňa predloženia žiadosti). Ak boli zvieratá
počas retenčného obdobia presunuté na inú farmu žiadateľa ako tú, ktorá bola uvedená
v žiadosti, považujú sa pri kontrole na mieste za určené, ak boli tieto zvieratá v
poľnohospodárskom podniku okamžite lokalizované. Držiteľom sa rozumie fyzická
osoba alebo právnická osoba zodpovedná za všetky hospodárske zvieratá v chove, ktorý
v danom čase prevádzkuje.
c) chov je v CEHZ registrovaný na držiteľa.
Platba na kravy chované v systéme s trhovou produkciou mlieka sa poskytuje na kusy
zvierat.
Zvieratá, na ktoré sa žiada platba, sú uvedené v zozname čísel ušných značiek, pričom tento
zoznam je prílohou žiadosti. Žiadateľ podpisom žiadosti zároveň vyhlasuje, že zvieratá, na
ktoré sa žiada platba, sú chované v systéme s trhovou produkciou mlieka.
V prípade, že platobná agentúra preukáže, že žiadateľ umelo vytvoril podmienky na
získanie platby v rozpore s podmienkami platby podľa § 12 nariadenia vlády SR
č. 36/2015 Z. z., v príslušnom roku podania žiadosti zamietne všetky priame platby, o ktoré
žiadateľ požiadal na základe Jednotnej žiadosti.
(2) Platba na kravy chované v systéme s trhovou produkciou mlieka sa poskytne žiadateľovi,
ak spĺňa požiadavky identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka v zmysle ustanovení
nariadenia Rady (ES) č. 1760/2000, zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v
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znení neskorších predpisov a vyhlášky MPRV SR č. 20/2012 Z. z. v znení neskorších
predpisov.
Žiadateľ je najmä povinný:
-

viesť individuálny register chovu hovädzieho dobytka, manuálne alebo v elektronickej
podobe v zmysle platnej legislatívy,
zaznamenávať všetky údaje v individuálnom registri chovu hovädzieho dobytka v
zmysle platnej legislatívy,
zabezpečiť identifikáciu a označenie hovädzieho dobytka v zmysle platnej legislatívy,
hlásiť každú zmenu v chove hovädzieho dobytka do CEHZ preukázateľným spôsobom
do siedmich dní odo dňa zmeny,
zabezpečiť, aby zviera bolo sprevádzané sprievodnými dokladmi (pasom zvieraťa) pri
premiestňovaní mimo farmy v rámci územia Slovenska,
archivovať individuálny register chovu hovädzieho dobytka po dobu najmenej troch
rokov.

Ak sa zistí neplnenie povinností vzhľadom na systém identifikácie a registrácie hovädzieho
dobytka, postupuje sa nasledovne:
- kus hovädzieho dobytka prítomný v poľnohospodárskom podniku, ktorý stratil jednu z
dvoch ušných značiek, sa považuje za určený za predpokladu, že je jasne a individuálne
identifikovaný ostatnými prvkami systému identifikácie a registrácie hovädzieho
dobytka uvedenými v článku 3 ods. 1 písm. b), c) a d) nariadenia (ES)
č. 1760/2000;
- ak jeden jediný kus hovädzieho dobytka prítomný v poľnohospodárskom podniku stratil
dve ušné značky, považuje sa za určené zviera za predpokladu, že dané zviera je stále
identifikovateľné na základe registra, pasu zvieraťa, databázy alebo iných prostriedkov
stanovených v nariadení (ES) č. 1760/2000 a za predpokladu, že držiteľ môže dokázať,
že už pred ohlásením kontroly na mieste prijal opatrenia na nápravu situácie;
- ak sa zistené neplnenie povinností týka nesprávnych zápisov v registri, pasoch zvierat
alebo počítačovej databáze zvierat, ale nie je relevantné pre overenie dodržania iných
podmienok oprávnenosti ako požiadaviek na identifikáciu a registráciu, príslušné zviera
sa považuje sa považuje za neurčené, iba ak sa takéto chyby zistia pri najmenej dvoch
kontrolách počas 24 mesiacov.
Vo všetkých ostatných prípadoch sa dotknuté zvieratá považujú za neurčené po prvom
zistení nespĺňania predpisov.
Údaje v systéme identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka a oznámenia doň zasielané
možno kedykoľvek prispôsobiť v prípade zjavných chýb, ktoré zistí príslušný orgán.
(3) V prípade, že o platbu žiada združenie chovateľov, združenie je povinné preukázať, že
nahlásené zvieratá, na ktoré sa žiada platba, sú v držbe člena združenia. Združenie
chovateľov je povinné k žiadosti o platbu priložiť tiež zoznam členov, v zastúpení ktorých
žiadosť podáva. V takomto prípade na účely splnenia podmienky podľa odseku 1 písm. c)
(registrácia chovu na žiadateľa) postačí, ak držiteľom zvierat, na ktoré sa žiada platba, je
člen združenia.
(4) Na účely platby je dojnicou samica hovädzieho dobytka vhodná na produkciu mlieka pre
trhové účely, ktorá sa aspoň raz otelila, vrátane situácie narodenia mŕtveho teľaťa. Zmetanie
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nie je akceptovaná udalosť pre potreby otelenia. Na základe uvedeného, samica hovädzieho
dobytka, ktorá len zmetala (t.j. sa nikdy neotelila alebo sa jej nikdy nenarodilo mŕtve teľa)
nie je oprávnená na poskytnutie tejto platby. Ostatné kategórie hovädzieho dobytka v
dojnom programe (jalovice, teľatá, dojčiace kravy, t.j. kravy bez trhovej produkcie mlieka)
nie sú oprávnené na poskytnutie tejto platby. Hovädzí dobytok mäsového typu so 100%
podielom plemena podľa tabuľky č. 4 rovnako nie je oprávnený na poskytnutie tejto platby.
Overovanie kritérií oprávnenosti na základe administratívnych kontrol a/alebo kontrol na
mieste zahŕňa aj dôkladné overovanie, či u príjemcami platieb nahlásených plemenách
zvierat samičieho pohlavia je predpoklad získavania surového kravského mlieka dojením,
resp. či sa surové kravské mlieko získava dojením.
Tabuľka č. 4
Kód plemena
AA
AR
AU
BA
BB
BR
BS
CI
DX
GA
GL
HE
HL
CH
L
MA
PI
SB
SD
SG
SH
SL
SM
SR
T
U
WG

Plemeno
Aberdeen Angus
Aberdeen Red
Aubrac
Blonde d' Aquitaine
Belgické modré (Belgian blue)
Brahman
Brangus
Chianina
Dexter
Gasconne
Galloway
Hereford
Highland
Charolaise
Limousin
Maine Anjou
Piemontese
Simentál bezrohý - výkrmový
Maďarský stepný dobytok
Santa Gertrudis
Shorthorn
Salers
Simentál - mäsový
Simentál rohatý - výkrmový
Tarantaise
Uckermarker
Wagyu

K § 13
Predkladanie žiadosti
(1) Žiadateľ predkladá žiadosť od termínu určeného vo výzve zverejnenej PPA na jej webovom
sídle najneskôr do 15. mája príslušného kalendárneho roka formou Jednotnej žiadosti.
Verzia 6.0, 16.03.2020

[ 16 / 27]

Jednotná žiadosť obsahuje informácie o totožnosti žiadateľa a údaje o príslušných režimoch
priamych platieb potrebné na určenie oprávnenosti na platbu.
Pokiaľ posledný termín na predloženie žiadosti pripadne na štátny sviatok, sobotu alebo
nedeľu, za príslušný posledný termín sa považuje nasledujúci pracovný deň.
(2) V prípade, že žiadateľ predloží žiadosť po náležitom termíne, t. j. po 15. máji príslušného
kalendárneho roka, suma platieb sa zníži. Suma priamych platieb, na ktoré by mal žiadateľ
nárok, ak by bola žiadosť podaná včas, sa znižuje o 1 % za každý pracovný deň. Ak takéto
omeškanie presiahne 25 kalendárnych dní, žiadosť sa považuje za neprípustnú a žiadateľovi
sa neposkytne žiadna platba.
Pokiaľ posledný termín na oneskorené predloženie žiadosti pripadne na štátny sviatok,
sobotu alebo nedeľu, za príslušný termín sa považuje nasledujúci pracovný deň.
(3) Žiadateľ predkladá prílohy k žiadosti o platby podľa § 3 až 9 prostredníctvom
geopriestorového formuláru informačného systému geopriestorovej žiadosti o podporu (IS
GSAA) dostupného na webovom sídle https://gsaa.mpsr.sk/. Žiadateľ upraví prílohy
žiadosti podľa ods. 4 písm. a) prostredníctvom IS GSAA, pričom zakreslením plôch do IS
GSAA sa vypočítajú výmery potrebné pre vyplnenie zoznamu poľnohospodárskych
pozemkov. Žiadateľ následne prostredníctvom IS GSAA potvrdí prílohy podľa ods. 4 písm.
a) a na základe výmer z IS GSAA vyplní papierový formulár žiadosti a tento spolu
s ostatnými prílohami podľa § 13 predloží na príslušnom regionálnom pracovisku PPA.
Prílohou žiadosti o platby podľa § 3 až 12 je čestné vyhlásenie o pravdivosti predkladaných
údajov.
(4) V závislosti od platby, o ktorú žiadateľ žiada, prílohu žiadosti tvorí:
a) zoznam žiadateľom obhospodarovaných dielov pôdnych blokov vrátane výmery a
spôsobu ich využitia s uvedením plodín, na ktoré žiadateľ žiada platbu, pokiaľ žiadateľ
žiada o platby podľa § 3 až 9, t.j. plošné viazané platby v sektore rastlinnej výroby,
b) zoznam druhov zvierat a čísel ušných značiek zvierat nahlásených žiadateľom o platby
podľa § 10 až 12, t.j. viazané platby na zvieratá.
(5) Ak žiadateľ žiada o platbu na pestovanie cukrovej repy, k žiadosti je povinný priložiť aj
overenú kópiu zmluvy o dodávke cukrovej repy z príslušného hospodárskeho roku.
Formálne náležitosti zmlúv o dodávke cukrovej repy uzavretých do 1. októbra 2017 sú
upravené v prílohe XI nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013.
Formálne náležitosti zmlúv o dodávke cukrovej repy uzavretých po tomto dátume sú
upravené v prílohe X nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013.
(6) Ak žiadateľ žiada o platbu na pestovanie vybraných druhov zeleniny a/alebo platbu na
pestovanie vybraných druhov bielkovinových plodín, k žiadosti je povinný priložiť aj
príslušný doklad, ktorým preukazuje splnenie podmienky minimálneho počtu
vysiatych/vysadených kusov zeleniny, resp. bielkovinových plodín na 1 ha, resp.
minimálnu hmotnosť osiva. Za takýto doklad sa považuje účtovný doklad o nákupe osiva
alebo sadeníc. Ak žiadateľ nepredloží účtovný doklad o nákupe osiva alebo sadeníc
preukazujúci splnenie podmienky minimálneho počtu vysiatych/vysadených kusov
zeleniny, resp. bielkovinových plodín na 1 ha, resp. minimálnu hmotnosť osiva ako prílohu
k žiadosti, predloží ho najneskôr do 30. septembra príslušného kalendárneho roka. Žiadateľ
môže použiť na výsev alebo výsadbu aj osivo podľa nariadenia vlády SR č. 58/2007 Z. z.,

Verzia 6.0, 16.03.2020

[ 17 / 27]

ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín na trh v znení neskorších
predpisov (ďalej len „nariadenie vlády SR č. 58/2007 Z. z.“), nariadenia vlády SR č.
51/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva olejnín a priadnych
rastlín na trh v znení neskorších predpisov, resp. nariadenia vlády SR č. 52/2007 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín na trh v znení neskorších
predpisov. V tomto prípade žiadateľ na účely preukázania splnenia podmienky
minimálneho počtu kusov, resp. minimálnej hmotnosti osiva predkladá uznávací list osiva
alebo sadeníc. Žiadateľ o platbu na pestovanie vybraných druhov bielkovinových plodín na
účely plnenia podmienok oprávnenosti na viazané priame platby nie je oprávnený použiť
tzv. farmárske osivo v zmysle § 3 písm. g) zákona č. 202/2009 Z. z. o právnej ochrane odrôd
rastlín.
Ak žiadateľ na účely platby na pestovanie vybraných druhov bielkovinových plodín
nahlásil plochy s viacročnými bielkovinovými plodinami, príslušný doklad, ktorým
žiadateľ preukazuje splnenie podmienky minimálneho počtu vysiatych/vysadených kusov
bielkovinových plodín na 1 ha, resp. minimálnu hmotnosť osiva, musí korešpondovať so
skutočným vekom plodiny.
(7) Ak žiadateľ žiada o platbu na pestovanie rajčiakov, k žiadosti je povinný priložiť aj
príslušný doklad, ktorým preukazuje splnenie podmienky minimálneho počtu 8 000
vysiatych/vysadených kusov rajčiakov na 1 ha, resp. minimálnu hmotnosť osiva
24 gramov na 1 ha. Za takýto doklad sa považuje účtovný doklad o nákupe osiva alebo
sadeníc. Ak žiadateľ nepredloží účtovný doklad o nákupe osiva alebo sadeníc preukazujúci
splnenie podmienky minimálneho počtu vysiatych/vysadených kusov rajčiakov na 1 ha,
resp. minimálnu hmotnosť osiva ako prílohu k žiadosti, predloží ho najneskôr do 30.
septembra príslušného kalendárneho roka.
Žiadateľ môže použiť na výsev alebo výsadbu aj osivo zelenín podľa nariadenia vlády SR
č. 58/2007 Z. z.. V tomto prípade žiadateľ na účely preukázania splnenia podmienky
minimálneho počtu kusov, resp. minimálnej hmotnosti osiva predkladá uznávací list osiva
alebo sadeníc.
(8) Ak je žiadateľom o platbu podľa § 10 až 12 združenie, prílohou k žiadosti je aj zoznam
členov združenia. Zoznam členov združenia obsahuje tieto údaje členov združenia:
a) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a rodné číslo, ak ide o fyzickú osobu,
b) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, adresu miesta podnikania, rodné číslo a
identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
c) obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo organizácie, rodné číslo štatutára alebo členov
jej štatutárneho orgánu alebo dátum narodenia, ak ide o cudzieho štátneho príslušníka,
ak ide o právnickú osobu.
(9) Najneskôr súčasne s podaním žiadosti je žiadateľ povinný predložiť identifikačný list na
tlačive zverejnenom na webovom sídle PPA. Identifikačný list žiadateľa obsahuje
nasledovné náležitosti:
a) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a rodné číslo žiadateľa, ak ide o fyzickú
osobu,
b) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, adresu miesta podnikania, rodné číslo
žiadateľa a identifikačné číslo organizácie, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
c) obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo organizácie, rodné číslo štatutára alebo členov
jej štatutárneho orgánu alebo dátum narodenia, ak ide o cudzieho štátneho príslušníka,
ak ide o právnickú osobu,
d) číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
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e) zoznam častí poľnohospodárskeho podniku, ak ide o poľnohospodársky podnik,
f) označenie osôb, ktoré sa majú posudzovať na účely platby pre mladých
poľnohospodárov.
Prílohou identifikačného listu žiadateľa je:
a) doklad o bankovom účte žiadateľa,
b) osvedčenie o zápise do evidencie podľa osobitného predpisu nie staršie ako 60 dní, ak
ide o samostatne hospodáriaceho roľníka. Osobitným predpisom je zákon č. 105/1990
Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov.
Prílohy identifikačného listu uvedené v písmene a) a b) je povinný predložiť žiadateľ,
nakoľko na uvedené prílohy sa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na
znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) (ďalej len „zákon proti
byrokracii“), nevzťahuje. V prípade, že z osvedčenia o SHR platobnej agentúre nie je
známe IČO žiadateľa, platobná agentúra požaduje od žiadateľa doklad o jeho potvrdení.
Za prílohu identifikačného listu žiadateľa sa považuje aj platobnou agentúrou
vyhotovený výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra, ak ide
o právnickú osobu alebo fyzickú osobu - podnikateľa. Uvedené výpisy žiadateľ, v
zmysle zákona proti byrokracii, nepredkladá.
PPA je oprávnená požiadať žiadateľa o predloženie výpisov z príslušných zdrojových
registrov v listinnej podobe, ktorá nesmie byť staršia ako 30 dní, pokiaľ z technických
dôvodov nebude možné získať údaje alebo výpisy z informačného systému verejnej
správy, prípadne tento systém neobsahuje údaje pre riadne overenie oprávnenia konať
za žiadateľa.
(10) Žiadateľ nie je povinný priložiť k žiadosti identifikačný list, pokiaľ ho už predložil so
žiadosťou o poskytnutie platby podľa nariadenia vlády SR č. 152/2013 Z. z. o
podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných
vnútroštátnych platieb v znení neskorších predpisov.
K § 14
Zníženie, úprava a odňatie priamych platieb
(1) Priame platby, ktoré sa majú žiadateľovi poskytnúť, sa v časti sumy, ktorá prekračuje
2 000 eur, v príslušnom kalendárnom roku znížia podľa osobitného predpisu. Z dôvodu
potreby zriadenia rezervy v prípade významnej krízy v poľnohospodárskom sektore sa na
priame platby uplatní zníženie prostredníctvom mechanizmu finančnej disciplíny. Suma
priamych platieb, ktoré sa majú poskytnúť žiadateľovi, v prípade, že ide o sumu na základe
žiadosti o platbu prekračujúcu 2 000 eur sa znižuje o určité percento, ktoré stanoví Európska
komisia najneskôr k 1. decembru príslušného kalendárneho roka, ktorého sa uvedené
zníženie týka. Toto zníženie postihuje všetky priame platby žiadateľa. Na účely zníženia
podľa tohto odseku sa zohľadní suma priamych platieb, ktorá je výsledkom uplatnenia
znížení podľa ods. 4.
(2) Pokiaľ sa suma získaná na základe uplatnenia mechanizmu finančnej disciplíny podľa ods.
3 v predchádzajúcom roku nepoužije, suma sa vráti žiadateľom, na ktorých sa finančná
disciplína vzťahovala, použitím nasledovného mechanizmu. Priame platby, ktoré sa majú
žiadateľovi poskytnúť ako úhrada finančnej disciplíny sa určia ako násobok priamych
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platieb určených na základe žiadosti a koeficientu úhrady finančnej disciplíny. Koeficient
úhrady finančnej disciplíny je podiel prostriedkov finančnej disciplíny a priamych platieb
určených na základe žiadostí prekračujúcich 2 000 eur.
(3) V prípade oneskoreného podania žiadosti (po 15. máji príslušného kalendárneho roka, ak
nie je stanovené inak) sa priame platby, ktoré sa majú žiadateľovi poskytnúť, upravia
nasledovne. Suma priamych platieb, na ktoré by mal žiadateľ nárok, ak by bola žiadosť
podaná včas, sa znižuje o 1 % za každý pracovný deň. Ak takéto omeškanie presiahne 25
kalendárnych dní, žiadosť sa považuje za neprípustnú a žiadateľovi sa neposkytne žiadna
platba.
(4) V prípade, že PPA na základe vykonaných kontrol (administratívnych kontrol alebo kontrol
na mieste) zistí rozdiely medzi údajmi uvedenými v žiadosti a skutočným stavom, priame
platby, ktoré sa majú žiadateľovi poskytnúť, sa upravia podľa nasledovných postupov:
Viazané priame platby na plochu (t.j. platby podľa § 3 až 9 nariadenia)
Základ výpočtu
Ak poľnohospodárska plocha určená kontrolou je väčšia ako plocha nahlásená v žiadosti, na
účely výpočtu sa vezme do úvahy plocha nahlásená. Ak je nahlásená plocha väčšia ako plocha
určená kontrolou, na účely výpočtu sa vezme do úvahy plocha určená, t.j. do úvahy sa vždy
berie menšia plocha. Pokiaľ však tento rozdiel predstavuje do 0,1 ha, pričom nepredstavuje viac
ako 20 % celkovej plochy nahlásenej na účely platby SAPS, do úvahy sa berie plocha
žiadateľom nahlásená.
Administratívne sankcie
i.

V prípade nenahlásenia všetkých plôch sa administratívne sankcie uplatnia, pokiaľ v
danom roku žiadateľ nenahlási všetky poľnohospodárske plochy, vrátane
nepoľnohospodárskych plôch. Pokiaľ rozdiel medzi celkovou plochou nahlásenou a
celkovou plochou nahlásenou plus celkovou nenahlásenou plochou predstavuje viac než
3 % nahlásenej plochy, celková suma priamych platieb na plochu sa žiadateľovi zníži
najviac o 3 % v závislosti od závažnosti opomenutia.
Ak celková nahlásená plocha – (celková nahlásená plocha + celková nenahlásená
plocha) > 3 %, suma platby sa zníži najviac o 3 %.

ii.

V prípade nadhodnotenia pri nahlasovaní (naddeklarácia) sa administratívne sankcie
uplatnia, pokiaľ PPA pri kontrolách zistí rozdiel medzi nahlásenou poľnohospodárskou
plochou a výmerou určenou kontrolou, celková suma platby sa vypočíta na základe
určenej plochy zníženej o dvojnásobok zisteného rozdielu, ak daný rozdiel presahuje
buď 3 % alebo dva hektáre, ale nepresahuje 20 % určenej plochy.
Ak nahlásená plocha – určená plocha = 3 % alebo 2 ha (ale max. 20 % určenej plochy),
suma platby sa vypočíta ako určená plocha – 2 x (nahlásená plocha – určená plocha).
Ak je rozdiel väčší ako 20 % určenej plochy, žiadna platba sa na predmetnú plochu
neposkytne.
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Ak je rozdiel väčší ako 50 %, žiadna platba sa na predmetnú plochu neposkytne, navyše
sa žiadateľovi uloží dodatočná sankcia rovnajúca sa sume platby zodpovedajúcej
rozdielu medzi nahlásenou plochou a plochou určenou. Ak takto vypočítanú sumu nie je
možné v plnej miere započítať v priebehu troch kalendárnych rokov nasledujúcich po
kalendárnom roku zistenia, nevyrovnaný zostatok sa zruší/zanikne. Lehota pre
započítanie sumy vyplývajúcej z vylúčenia z poskytnutia podpory začína plynúť
nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia, v rámci ktorého bolo vylúčenie žiadateľovi
udelené. Suma vyplývajúca z vylúčenia sa započíta voči budúcej platbe vyplácanej
žiadateľovi v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu a/alebo
Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka.
Viazané priame platby na zvieratá (t.j. platby podľa § 10 až 12 nariadenia)
Základ výpočtu
Platby sa poskytnú maximálne na počet nahlásených zvierat v žiadosti. Pokiaľ počet určených
zvierat presahuje počet nahlásených zvierat, platba sa poskytne na počet určených zvierat. Na
to, aby zviera mohlo byť určené, a teda aby naň mohla byť vyplatená platba, musí byť uvedené
a jasne identifikované v žiadosti.
Administratívne sankcie
Pokiaľ sa zistí rozdiel medzi nahláseným počtom zvierat a určeným počtom zvierat, suma
platby, na ktorú by mal žiadateľ v príslušnom kalendárnom roku nárok, sa zníži nasledovne:
- pokiaľ sa zistí neplnenie povinností, ktoré má za následok vylúčenie zvieraťa z platby,
u maximálne 3 zvierat, platba sa zníži o percentuálny podiel, ktorý sa stanoví ako počet
nahlásených zvierat, u ktorých sa zistilo neplnenie povinností, vydelený počtom určených
zvierat.
Príklad: Žiadateľ nahlásil 50 kusov dojníc, kontrola určila 48 kusov dojníc. Platba sa poskytne
na 48 kusov dojníc, pričom bude znížená o uvedený percentuálny podiel, v tomto prípade 2/48
= 0,04 x 100 = 4 % (výsledné zníženie).
- pokiaľ sa zistí neplnenie povinností, ktoré má za následok vylúčenie zvieraťa z platby, u viac
ako 3 zvierat:
- platba sa zníži o percentuálny podiel, ktorý sa stanoví ako počet nahlásených zvierat,
u ktorých sa zistilo neplnenie povinností, vydelený počtom určených zvierat, pokiaľ
nepresahuje 10 %,
Príklad: Žiadateľ nahlásil 50 kusov dojníc, kontrola určila 46 kusov dojníc. Platba sa poskytne
na 46 kusov dojníc, pričom bude znížená o uvedený percentuálny podiel, v tomto prípade 4/46
= 0,09 x 100 = 9 % (výsledné zníženie).
- platba sa zníži o dvojnásobok percentuálneho podielu, ktorý sa stanoví ako počet
nahlásených zvierat, u ktorých sa zistilo neplnenie povinností, vydelený počtom
určených zvierat, pokiaľ je väčší ako 10 %, ale nepresahuje 20 %,
Príklad: Žiadateľ nahlásil 50 kusov dojníc, kontrola určila 44 kusov dojníc. Platba sa poskytne
na 44 kusov dojníc, pričom bude znížená o uvedený percentuálny podiel, v tomto prípade 6/44
= 0,14 x 100 = 14 % x 2 = 28 % (výsledné zníženie).
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- platba sa neposkytne, ak percentuálny podiel, ktorý sa stanoví ako počet nahlásených
zvierat, u ktorých sa zistilo neplnenie povinností, vydelený počtom určených zvierat,
presahuje 20 %,
Príklad: Žiadateľ nahlásil 50 kusov dojníc, kontrola určila 40 kusov dojníc. Percentuálny
podiel je v tomto prípade 10/40 = 0,25 x 100 = 25 %. Platba sa neposkytne.
- platba sa neposkytne, ak percentuálny podiel, ktorý sa stanoví ako počet nahlásených
zvierat, u ktorých sa zistilo neplnenie povinností, vydelený počtom určených zvierat,
presahuje 50 %, navyše sa v tomto prípade žiadateľovi uloží dodatočná sankcia v sume
zodpovedajúcej rozdielu medzi nahláseným počtom zvierat a určeným počtom zvierat.
Ak takto vypočítanú sumu nie je možné v plnej miere započítať v priebehu troch
kalendárnych rokov nasledujúcich po kalendárnom roku zistenia, nevyrovnaný zostatok
sa zruší/zanikne. Lehota pre započítanie sumy vyplývajúcej z vylúčenia z poskytnutia
podpory začína plynúť nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia, v rámci ktorého bolo
vylúčenie žiadateľovi udelené. Suma vyplývajúca z vylúčenia sa započíta voči budúcej
platbe vyplácanej žiadateľovi v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného
fondu a/alebo Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka.
Príklad: Žiadateľ nahlásil 50 kusov dojníc, kontrola určila 30 kusov dojníc. Percentuálny
podiel je v tomto prípade 20/30 = 0,67 x 100 = 67 %. Platba sa neposkytne. Uloží sa dodatočná
sankcia – rozdiel medzi nahláseným počtom zvierat a určeným počtom zvierat, t.j. 20 kusov
zvierat x platba na kus.
(5) Priame platby sa upravia, ak PPA na základe kontrol zistí, že žiadateľ nedodržiava pravidlá
krížového plnenia podľa § 4 nariadenia vlády č. 342/2014 Z. z.. Na účely zníženia podľa
tohto odseku sa zohľadní suma priamych platieb, ktorá je výsledkom uplatnenia znížení
podľa ods. 1 až 4.
V prípade porušenia pravidiel z dôvodu nedbanlivosti žiadateľa ide o krátenie platieb
spravidla 3 % celkovej sumy platieb. PPA však môže toto zníženie na základe správy z
kontroly s ohľadom na jeho rozsah, závažnosť, trvanie a opakovanie znížiť na 1 % resp.
zvýšiť až na 5 % celkovej nárokovanej platby.
Pri opakovanom porušení platia nasledovné zásady:
- Bez toho, aby boli dotknuté prípady úmyselného neplnenia povinností, pokiaľ
sa pri kontrolách určili opakované výskyty nesúladu, percentuálny podiel
porušenia sa v prípade prvého opakovaného výskytu vynásobí tromi.
- V prípade každého ďalšieho opätovného nesplnenia povinnosti sa výsledok
zníženia stanoveného s ohľadom na predchádzajúce opätovné nesplnenie
povinnosti vynásobí tromi. Maximálne zníženie však nepresiahne 15 % celkovej
sumy.
- Po dosiahnutí maximálneho zníženia vo výške 15 %, PPA upozorní žiadateľa,
že ak sa opätovne zistí neplnenie rovnakej povinnosti, bude sa takéto konanie
považovať za úmyselné konanie.
Pri úmyselnom porušení platia nasledovné zásady:
- Úmyselným porušením sa stáva také opakované porušenie, ktoré bolo zistené v
predchádzajúcom období 3 rokov a jeho úroveň dosiahla hranicu 15 % krátenia
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-

poskytnutých finančných prostriedkov a ak bol o tejto skutočnosti samotný
žiadateľ upovedomený.
Ak ide o úmyselne zavinené porušenie, uplatní sa zníženie spravidla 20 %
celkovej sumy platieb. PPA však môže toto zníženie na základe správy z
kontroly znížiť na 15 % resp. zvýšiť až na 100 % celkovej nárokovanej platby.

Pokiaľ dôjde k zisteniu viac ako jedného prípadu porušenia rôznych požiadaviek alebo
noriem v tej istej oblasti krížového plnenia, tieto porušenia sa na účely stanovenia zníženia
považujú za jeden výskyt nesúladu/nesplnenia povinností.
Nedodržanie normy (DPEP), ktoré predstavuje aj nesplnenie požiadavky (PH), sa považuje
za jedno nesplnenie povinnosti. Na účely výpočtu znížení sa nesplnenie povinnosti
považuje za časť oblasti, na ktorú sa vzťahuje požiadavka (PH).
Zníženie a administratívne sankcie v prípade nedbanlivosti:
1. Výpočet celkového zníženia platby vychádza z výsledkov kontrol za jednotlivé
PH a DPEP a následne zo stanovenia výšky zníženia v rámci jednotlivých
oblastí. Keď sa určil viac ako jeden prípad nesplnenia povinností súvisiacich s
rôznymi oblasťami krížového plnenia z nedbanlivosti, postup stanovenia
zníženia (1-5%) sa uplatňuje individuálne na každé nesplnenie povinností.
Výsledné percentá znížení sa spočítajú, pričom maximálna miera zníženia
neprekročí 5 % celkovej sumy platieb.
2. V prípade, že sa určí opakované nesplnenie povinností z nedbanlivosti spolu s
iným nesplnením povinností alebo iným opakovaným neplnením povinností,
výsledné percento znížení sa spočíta. Maximálne zníženie však nesme prekročiť
15 % celkovej sumy platieb.
Zníženie a administratívne sankcie v prípade úmyselného neplnenia povinností:
V prípade úmyselného neplnenia povinností extrémneho rozsahu, závažnosti alebo trvania
je žiadateľ, okrem uloženej sankcie (15-20-100%), vylúčený zo všetkých priamych platieb
v nasledujúcom kalendárnom roku.
(6) Pokiaľ PPA na základe kontrol zistí, že žiadateľ umelo vytvoril podmienky na získanie
priamych platieb, priame platby sa žiadateľovi neposkytnú. V zmysle nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 v platnom znení, sa v prospech
fyzických osôb alebo právnických osôb neposkytnú nijaké výhody, pokiaľ sa zistí, že tieto
osoby, v rozpore s cieľmi právnych predpisov v oblasti poľnohospodárstva, umelo vytvorili
podmienky požadované na získanie takýchto výhod.
Vo vzťahu k priamych platbám je potrebné vykladať predmetné ustanovenie tak, že okrem
formálneho dodržania podmienok ustanovených pravidlami EÚ, je potrebné dosiahnuť aj
účel týchto pravidiel. Pri výklade predmetného ustanovenia dochádza teda ku kombinácii
uvedených objektívnych okolností, ku ktorým sa pripája aj subjektívny prvok, ktorý
pozostáva z úmyslu žiadateľa získať výhodu z pravidiel EÚ umelým vytvorením
podmienok ustanovených na získanie takejto výhody. Za hlavnú motiváciu žiadateľa možno
považovať najmä jeho snahu dosahovať väčší profit aký by mal, keby vytvorenie
podmienok nesimuloval.
V súlade s uvedeným teda vstupuje pri posudzovaní umelo vytvorených podmienok do
procesu posúdenia niekoľko zložiek: úmysel žiadateľa, navodenie zdanlivého dodržania
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podmienok a zámer zákonodarcu týkajúci sa celkového zámeru príslušného režimu podpory
. Vedomé rozhodnutie žiadateľa konať spôsobom, smerujúcim k naplneniu podmienok,
nemusí vždy napĺňať ciele poskytovania platieb. Pri umelo vytvorených podmienkach je
konanie žiadateľa motivované snahou získať podporu vytvorením podmienok, ktoré síce
formálne napĺňajú požadované náležitosti, pričom ale toto konanie nie je vymedzené tak,
aby bolo v súlade s celkovými podpornými cieľmi EÚ.
Za umelé vytvorenie podmienok sa považuje konanie žiadateľa vyvíjajúceho (aktívnu)
činnosť smerujúcu k zdanlivému vytvoreniu (alebo predstieraniu) okolností (podmienok),
ktoré je motivované získaním priamych platieb, pričom je toto konanie súčasne v rozpore
so zámerom legislatívnej úpravy príslušného režimu podpory.
Ak preukázané umelo vytvorené podmienky sú relevantné ako podmienky oprávnenosti pre
niekoľko dotknutých schém priamych platieb, dotknuté schémy priamych platieb sa
žiadateľovi neposkytnú.
(7) Priame platby podľa § 3 až 9 sa neposkytnú žiadateľovi, pokiaľ určená poľnohospodárska
plocha, na ktorej pestuje plodinu, na ktorú požaduje platbu, nedosahuje výmeru najmenej
0,3 ha, a/alebo jeho celková určená poľnohospodárska plocha nedosahuje výmeru najmenej
1 ha. Priame platby podľa § 10 až 12 sa neposkytnú žiadateľovi, pokiaľ celkové priame
platby, ktoré sa mu majú v príslušnom kalendárnom roku poskytnúť (t.j. všetky priame
platby podľa nariadenia vlády č. 342/2014 Z. z., ako aj podľa nariadenia vlády č. 36/2015
Z. z.) nedosahujú výšku aspoň 100 eur.
(8) PPA zamietne žiadosť o platbu na pestovanie cukrovej repy, pokiaľ žiadateľ nemá v
príslušnom kalendárnom roku s cukrovarníckym podnikom uzavretú zmluvu o dodávke
cukrovej repy.
K § 15
Spoločné ustanovenia
(1) Kontrolu žiadostí vykonáva PPA prostredníctvom integrovaného administratívneho a
kontrolného systému (IACS).
(2) Žiadateľ je povinný umožniť PPA vykonať kontrolu na mieste. Ak žiadateľ neumožní PPA
vykonať kontrolu na mieste, jeho žiadosť o platbu bude zamietnutá. Ak žiadateľ neumožní
PPA vykonať kontrolu na mieste v oblasti plnenia podmienok krížového plnenia aj pred
podaním žiadosti o priame platby, platby sa žiadateľovi neposkytnú.
V rozsahu platnej legislatívy môžu kontroly na mieste vykonávať iné poverené inštitúcie.
Poverenou inštitúciou je najmä ÚKSÚP, Štátna veterinárna a potravinová správa a odbor
správy a spracovania kontrol poľnohospodárskych pozemkov MPRV SR.
Povinnosti žiadateľa v súvislosti s kontrolami na mieste sa v prípade kontrol na mieste
vykonávaných poverenou inštitúciou uplatňujú obdobne.
(3) Nadobúdateľ podniku je povinný oznámiť PPA prevod podniku od pôvodného žiadateľa a
požiadať o vyplatenie do 15 kalendárnych dní odo dňa prevodu. Ak nie je dodržaná uvedená
lehota, nie je možné poskytnúť nadobúdateľovi platbu, o ktorú požiadal prevádzajúci.
(4) V prípade, že nastanú okolnosti vyššej moci a mimoriadnych okolností, je žiadateľ povinný
písomne oznámiť PPA túto skutočnosť do 15 pracovných dní odo dňa, kedy je žiadateľ
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alebo ním poverená osoba schopná tak urobiť. Žiadateľ je povinný preukázať, že nahlásenie
vyššej moci a mimoriadnych okolností uskutočnil vtedy, keď bol v situácii umožňujúcej tak
urobiť. Oznámenie spolu s relevantným dôkazom žiadateľ predkladá na tlačive, ktoré PPA
zverejní na svojom webovom sídle www.apa.sk, na príslušnom regionálnom pracovisku
PPA.
Oznámenie musí obsahovať odkaz na konkrétnu podmienku, ktorú žiadateľ nie je schopný
z dôvodu vyššej moci dodržať. Žiadateľ musí vyššiu moc podložiť relevantnými dôkazmi.
Po uznanom oznámení vyššej moci a mimoriadnych okolností, ktoré viedlo k nedodržaniu
podmienok platby, žiadateľovi zostáva nárok na platbu. V prípade, ak žiadateľ vyššiu moc
a mimoriadne okolnosti neoznámil a pri následnej kontrole sa zistí porušenie podmienok
platby v ich dôsledku, nebude sa na vyššiu moc ani mimoriadne okolnosti prihliadať.
V prípade, ak žiadateľ vyššiu moc a mimoriadne okolnosti nahlásil, ale vyššia moc a
mimoriadne okolnosti pominuli, je žiadateľ povinný pokračovať v dodržiavaní podmienok
priamych platieb.
Ako vyššia moc a mimoriadne okolnosti sa môžu uznať tieto prípady:
a) úmrtie prijímateľa,
b) dlhodobá pracovná neschopnosť prijímateľa,
c) závažná prírodná katastrofa, ktorá vážne postihla podnik,
d) náhodné zničenie budov podniku vyhradených pre hospodárske zvieratá,
e) epizootické alebo rastlinné ochorenie, ktoré postihlo všetky hospodárske zvieratá alebo
plodiny prijímateľa alebo časť z nich,
f) vyvlastnenie celého podniku alebo jeho veľkej časti, ak sa uvedené vyvlastnenie nedalo
predpokladať v deň podania žiadosti.
Za epizootické ochorenia zvierat, ktoré postihli všetky hospodárske zvieratá, alebo časť z nich
možno na účely vyššej moci a mimoriadnych okolností považovať len tie ochorenia, ktoré sú
uvedené v prílohách č. 1, 3, 4 a 5 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení
neskorších predpisov a v nariadení vlády SR č. 626/2004 Z. z. o monitorovaní zoonóz a
pôvodcov zoonóz. V prípade týchto chorôb sa za relevantné dôkazy považujú: doklad o
nariadení mimoriadneho núdzového opatrenia vydaného hlavným veterinárnym lekárom, alebo
doklad o nariadení veterinárneho opatrenia, ktorý vydá príslušná regionálna veterinárna a
potravinová správa SR podľa § 8 písm. e) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti
v znení neskorších predpisov, ďalej doklad o premiestnení hovädzieho dobytka alebo doklad o
premiestnení oviec a kôz, z ktorého musí byť zrejmé, kedy a aké zvieratá boli v dôsledku
nariadeného opatrenia premiestnené, na ktorý konkrétny bitúnok (ak nariadené opatrenie
pripúšťa zabitie na bitúnku) resp. na asanáciu, ak zvieratá uhynuli alebo boli na základe
nariadeného opatrenia zabité priamo na farme žiadateľa. V prípade úhynu alebo nutného zabitia
zvierat nariadeného veterinárnym opatrením priamo na farme žiadateľa je potrebné predložiť
aj zberný list kafilérie.
V zmysle čl. 32 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014 sa za prirodzené okolnosti, ktoré
majú dosah na stádo alebo čriedu, považujú a) uhynutie zvieraťa v dôsledku choroby, alebo b)
uhynutie zvieraťa v dôsledku nehody, za ktorú nemožno zodpovednosť prisúdiť žiadateľovi.
Podľa tohto článku platí výnimka z uplatňovania administratívnych sankcií, t.j. nárok na platbu
sa v tomto prípade nezachováva, teda zviera sa nestanoví, ale zároveň sa neuloží sankcia za
nestanovené zviera. Prirodzené okolnosti sa oznamujú na príslušné regionálne pracovisko PPA
v mieste podania žiadosti písomne na tlačive zverejnenom na webovom sídle PPA do 10
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pracovných dní od okamihu, keď žiadateľ zistil zníženie stavu zvierat. Prílohou tohto
oznámenia je doklad o premiestnení HD alebo doklad o premiestnení oviec a kôz, z ktorého
musí byť zrejmý dátum úhynu, kedy a aké zvieratá boli v dôsledku úhynu premiestnené na
asanáciu (t.j. do kafilérie). Oznámenie prirodzených okolností obsahuje údaje o žiadateľovi a
žiadosti, číslo ušnej značky zvieraťa, ktorého sa prirodzená okolnosť týka, dátum, kedy sa
prirodzená okolnosť stala, či ide o prirodzenú okolnosť podľa písm. a) alebo b) čl. 32 nariadenia
(EÚ) č. 640/2014, ako aj podrobný opis vzniku prirodzenej okolnosti, z ktorého musí byť
jednoznačne zrejmé, že ide o prirodzenú okolnosť či už podľa písm. a) alebo b) čl. 32 nariadenia
(EÚ) č. 640/2014.
(5) Zviera nahlásené v žiadosti je možné bez straty práva na vyplatenie platby nahradiť v
retenčnom období iným zvieraťom, pokiaľ príslušný orgán ešte žiadateľa neinformoval o
nesplnení povinností vo vzťahu k žiadosti, resp. neohlásil kontrolu na mieste. Žiadateľ je
povinný nahradiť tento pokles stavov v deň poklesu stavov a následne najneskôr nasledujúci
pracovný deň uvedené nahradenie oznámiť regionálnemu pracovisku PPA. Oznámenie
musí obsahovať číslo ušnej značky vyradeného zvieraťa a číslo ušnej značky
nahradzujúceho zvieraťa a dátum vykonania náhrady.
(6) Priame platby podľa § 3 až 9 sa poskytnú žiadateľovi, ktorý riadne preukáže vlastnícke
právo k poľnohospodárskej ploche alebo právo užívať poľnohospodársku plochu. Žiadateľ
musí mať preukázateľný právny vzťah k plochám tvoriacim súčasť dielu pôdneho bloku,
ktorý nahlásil v žiadosti. Žiadateľ preukazuje vlastnícke právo k poľnohospodárskej ploche
alebo právo užívať poľnohospodársku plochu na výzvu PPA k celkovej výmere plochy
nahlásenej žiadateľom.
V prípade nahlásenia plochy, ktorej užívanie nahlásili dvaja alebo viacerí žiadatelia,
postupuje konajúci orgán v zmysle § 28 a/alebo § 29 zákona č. 280/2017 Z. z.. Ak sa
preukáže, že právo užívania k poľnohospodárskej ploche má len jeden žiadateľ, ktorý
zároveň plní všeobecné požiadavky na poskytnutie priamych platieb, konajúci orgán
poskytne platby tomuto žiadateľovi. Ak však konajúci orgán zistí, že právo užívania
žiadateľov k poľnohospodárskej ploche je sporné, zníži zistenú plochu o výmeru, ktorá je
sporná a vydá rozhodnutie o platbách v súlade s § 14 ods. 4 nariadenia vlády č. 36/2015
Z. z. V zmysle § 29 ods. 1 zákona č. 280/2017 Z. z. proti časti výroku rozhodnutia
o poskytnutí podpory zníženej o spornú výmeru nie je prípustný opravný prostriedok.
Konajúci orgán na návrh alebo z vlastného podnetu preskúma rozhodnutie mimo
odvolacieho konania, keď sa odstráni spornosť plochy (súdnou alebo mimosúdnou cestou),
za predpokladu, že sú zachované lehoty podľa § 36 ods. 2 zákona č. 280/2017
Z. z..
K § 16
Sumy priamych platieb
(1) Sumy priamych platieb podľa nariadenia vlády č. 36/2015 Z. z. na príslušný kalendárny rok
sa oznamujú a zverejňujú vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky.
(2) Vo vestníku sa oznamuje aj koeficient úhrady finančnej disciplíny.
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Prechodné ustanovenia
K § 16a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 15. marca 2016
Podmienky poskytnutia priamych platieb na základe žiadostí podaných do 14. marca 2016 sa
posudzujú podľa právnej úpravy účinnej od 15. marca 2016.
K § 16b
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. marca 2017
Podmienky poskytnutia priamych platieb na základe žiadostí podaných do 28. februára 2017 sa
posudzujú podľa tohto nariadenia vlády v znení účinnom do 28. februára 2017.
K § 16c
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 15. marca 2018
Podmienky poskytnutia priamych platieb na základe žiadostí podaných do 14. marca 2018 sa
posudzujú podľa predpisu účinného do 14. marca 2018.
K § 16d
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej dňom vyhlásenia
Podmienky poskytnutia priamych platieb na základe žiadostí podaných do 24. februára 2019 sa
posudzujú podľa predpisu účinného do 24. februára 2019.
K § 16e
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. februára 2020
Podmienky poskytnutia priamych platieb na základe žiadostí podaných do 14. februára 2020 sa
posudzujú podľa predpisu účinného do 14. februára 2020.
Záverečné ustanovenia
K § 17
Týmto nariadením vlády sa vykonávajú príslušné právne záväzné akty Európskej únie.
K § 18
Nariadenie vlády č. 36/2015 Z. z. nadobudlo účinnosť 1. marca 2015.
Čl. 2
Účinnosť usmernenia
Toto usmernenie nadobúda účinnosť 16. marca 2020.
Ing. Jaroslav Gudába
generálny riaditeľ
sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
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