Žiadosť o úpravu
K žiadosti s registračným číslom:
Údaje o predkladateľovi žiadosti
Titul

Telefón / Mobil

Meno

Priezvisko

Titul

E-mail

@
Údaje o žiadateľovi________________________________________
Právna forma

IČO

Údaje o prijatí žiadosti_______________________________________

Rodné číslo

Právna forma
Obchodné
meno (PO) / Meno a priezvisko (FO)

Ulica a číslo súpisné / orientačné
PSČ

Obec

Okres

Žiadosť o úpravu predkladám na plochy upravené a podané prostredníctvom
geopriestorového formulára
Zmeny predložené prostredníctvom geopriestorového formulára znamenajú úplné1) stiahnutie žiadosti o:

*

Jednotnú platbu na plochu, platbu na poľnohospodárske postupy prospešné pre
klímu a životné prostredie a redistributívnu platbu
Platbu pre mladých poľnohospodárov

*

Ekologické poľnohospodárstvo podľa špecifikácie B-2u

*

Platbu na viazané priame platby podľa špecifikácie B-3u

*

Platby pre oblasti s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami

*

Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie podľa špecifikácie B-5u

*

Platbu v rámci sústavy NATURA 2000

*

Informácia pre žiadateľa
Tento formulár predkladajte po podaní papierového formulára žiadosti v prípade, že upravujete prostredníctvom aplikácie GSAA
Zoznam poľnohospodárskych pozemkov, Zoznam poľnohospodárskych pozemkov s oblasťou ekologického zamerania.
Úprava môže zahŕňať zmenu alebo doplnenie žiadosti za podmienky, že sú dodržané termíny vyplývajúce z platnej legislatívy, alebo
stiahnutie žiadosti, prípadne opravy zrejmých chýb.
V prípade, ak ste vykonali viacero zmien prostredníctvom aplikácie GSAA v krátkom časovom rozpätí (napr. viacero zmien v jednom dni)
nie je potrebné po každej zmene predložiť túto žiadosť. Dátumom, ku ktorému PPA zmeny predložené prostredníctvom GSAA posúdi a
zohľadní v žiadosti, je dátum predloženia a podpísania tejto žiadosti. Výška požadovanej podpory a plnenie podmienok sa zisťuje z
výmer v Zozname poľnohospodárskych pozemkov a v Zozname poľnohospodárskych pozemkov s oblasťou ekologického zamerania
predložených prostredníctvom GSAA tiež k dátumu uvedenému v tejto žiadosti.
1)
Len v prípade, ak zmeny v Zozname poľnohospodárskych pozemkov a v Zozname poľnohospodárskych pozemkov s oblasťou
ekologického zamerania predložených prostredníctvom GSAA znamenajú úplné stiahnutie žiadosti o príslušnú schému podpory, alebo
úplné stiahnutie žiadosti na operácie v opatrení PRV, je potrebné vyplniť konkrétne schémy podpory.
Úpravu časti výmery v nejakej platbe nie je potrebné osobitne zaznamenať, bude posúdená z výmer v Zozname poľnohospodárskych
pozemkov a v Zozname poľnohospodárskych pozemkov s oblasťou ekologického zamerania predložených prostredníctvom GSAA k
dátumu uvedenému v tejto žiadosti.
Žiadosť vyplňte čitateľne a paličkovým písmom, modrým alebo čiernym perom a nezabudnite ju podpísať!

Prílohy:


Zoznam poľnohospodárskych pozemkov k žiadosti o úpravu predložený elektronicky prostredníctvom GSAA

*



Zoznam poľnohospodárskych pozemkov s oblasťou ekologického zamerania predložený prostredníctvom GSAA

*


Počet ostatných príloh
*vypĺňajte krížikom

Dátum

Meno a priezvisko žiadateľa**

ks

Podpis**

** v prípade PO v súlade s výpisom z OR SR

Z-u

List

/

Špecifikácia k žiadosti o úpravu
k Platbe na viazané priame platby

K žiadosti s registračným číslom:

Zmeny predložené prostredníctvom geopriestorového formulára znamenajú úplné stiahnutie žiadosti o:
* Platbu na pestovanie cukrovej repy
* Platbu na pestovanie chmeľu
* Platbu na pestovanie vybraných druhov ovocia s vysokou prácnosťou
* Platbu na pestovanie vybraných druhov ovocia s veľmi vysokou prácnosťou
* Platbu na pestovanie vybraných druhov zeleniny
* Platbu na pestovanie vybraných druhov bielkovinových plodín
* Platbu na pestovanie rajčiakov

Informácie pre žiadateľa
Len

Len v prípade, ak zmeny v Zozname poľnohospodárskych pozemkov predloženom prostredníctvom GSAA znamenajú úplné
stiahnutie žiadosti o príslušnú schému podpory, je potrebné vyplniť príznak k príslušnej platbe.
Žiadosť vyplňte modrým alebo čiernym perom a nezabudnite ju podpísať!

*vypĺňajte krížikom

Dátum

Podpis**
** v prípade PO v súlade s výpisom z OR SR

B-3u
List

/

Špecifikácia k žiadosti o úpravu
pre Agroenvironmentálno-klimatické
opatrenia

K žiadosti s registračným číslom:

Zmeny predložené prostredníctvom geopriestorového formulára znamenajú úplné stiahnutie žiadosti
na Agroenvironmentálno-klimatické operácie:
a)

integrovaná produkcia v ovocinárstve - produkčné ovocné sady
mladé ovocné sady

rodiace ovocné sady

1. jadroviny

*

*

2. kôstkoviny

*

*

3. škrupinové ovocie

*

*

4. drobné ovocné druhy

*

*

aa) integrovaná produkcia v ovocinárstve - ostatné ovocné sady
1. jadroviny

*

2. kôstkoviny

*

3. škrupinové ovocie

*

4. drobné ovocné druhy

*
fyzická plocha

b) integrovaná produkcia v zeleninárstve
1. zelenina

*

2. zemiaky

*

3. jahody

*

c)

*

integrovaná produkcia vo vinohradníctve

1. mladé
d) vinohrady (1. - 3. rok po výsadbe)

*

2. rodiace vinohrady (staršie ako 3 roky)

*

*
*

d) multifunkčné okraje polí - biopásy na ornej pôde
e) ochrana biotopov poloprírodných a prírodných trávnych porastov

*

1. teplo a suchomilné trvalé trávne porasty (typ A), horské kosné lúky (typ C), vlhkomilné porasty vyšších polôh,
slatinné a bezkolencové lúky (typ F), vysokohorské trávne porasty (typ G)

*

2. mezofilné trvalé trávne porasty (typ B), vlhkomilné porasty nižších polôh (typ D), nížinné aluviálne lúky (typ E)
*

*

f) ochrana biotopu sysľa pasienkového
g) ochrana biotopu dropa fúzatého
h) ochrana vodných zdrojov - CHVO Žitný ostrov

*
*
*

Informácie pre žiadateľa

Len v prípade, ak zmeny v Zozname poľnohospodárskych pozemkov predloženom prostredníctvom GSAA znamenajú úplné
stiahnutie žiadosti o príslušnú operáciu, je potrebné vyplniť príznak.
Žiadosť vyplňte čitateľne a paličkovým písmom, modrým alebo čiernym perom a nezabudnite ju podpísať!

Prílohy:
Počet ostatných príloh

ks

*vypĺňajte krížikom

Dátum

Podpis**
** v prípade PO v súlade s výpisom z OR SR

B-5u
List

/

Špecifikácia k žiadosti o úpravu
k opatreniu Ekologické poľnohospodárstvo

K žiadosti s registračným číslom:

Zmeny predložené prostredníctvom geopriestorového formulára znamenajú úplné stiahnutie
žiadosti na opatrenie Ekologické poľnohospodárstvo:
a) orná pôda

*

b) zelenina, jahody, liečivé, koreninové alebo aromatické rastliny

*

c) zemiaky

*

d) ovocné sady intenzívne
1. mladé

*

2. rodiace

*

e) ovocné sady ostatné

*

f) vinohrady
1. mladé

*

2. rodiace

*

g) trvalé trávne porasty

*

Informácia pre žiadateľa
Len v prípade, ak zmeny v Zozname poľnohospodárskych pozemkov predloženom prostredníctvom GSAA znamenajú úplné
stiahnutie žiadosti o príslušnú operáciu, je potrebné vyplniť príznak.
Žiadosť vyplňte čitateľne a paličkovým písmom, modrým alebo čiernym perom a nezabudnite ju podpísať!

Prílohy:
 Zmluva s inšpekčnou organizáciou oprávnenou na výkon kontroly

*

 Vyhlásenie, že žiadateľ nepestuje rastlinné komodity na účely produkcie bioplynu,
biopalív, kúrenia a peliet

*

 Počet ostatných príloh

ks

*vypĺňajte krížikom

Dátum

Podpis**
** v prípade PO v súlade s výpisom z OR SR

B-2u
List

/

Špecifikácia k žiadosti o úpravu
pre Platby pre oblasti s
prírodnými alebo inými osobitnými
obmedzeniami na rok 2022

Registračné číslo žiadosti

Zmena predložená prostredníctvom geopriestorového formulára znamená nové doplnenie
Platby pre oblasti s prírodnými alebo inými obmedzeniami k žiadosti na rok 2022:
Zaväzujem sa:
a) vykonávať svoju poľnohospodársku činnosť vo vlastnom mene v zmysle § 4 písm. b) nariadenia vlády
Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s
opatreniami programu rozvoja vidiek v zn. n. p.,
b) plniť podmienky poskytnutia podpory počas jedného roka odo dňa začiatku plynutia záväzku.

Informácie pre žiadateľa
Žiadateľ v Zozname poľnohospodárskych pozemkov/GSAA k užívanej výmere dielu pôdneho bloku jednotlivého typu
oblastí s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami uvedie príznak, že požaduje platbu na danú plochu.
Minimálna výmera využívanej poľnohospodárskej pôdy spôsobilej pre poberanie platby pre oblasti s prírodnými alebo
inými osobitnými obmedzeniami je 1 ha, pričom táto výmera môže predstavovať viaceré súvislé diely pôdnych blokov
príslušného druhu pozemku s výmerou najmenej 0,3 ha obhospodarovanej jedným žiadateľom.
Ak sa diel pôdneho bloku nachádza len na časti územia zaradeného do oblasti ANC, platba sa poskytne len na túto časť
dielu pôdneho bloku.
Na žiadateľa, ktorý žiada o platbu pre oblasti s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami sa vzťahujú pravidlá
krížového plnenia, požiadavky na aktívneho poľnohospodára a podmienky udržiavania poľnohospodárskej plochy v
zmysle NV SR č. 342/2014 Z. z. v zn. n. p..
Žiadateľ je povinný plniť podmienku zaťaženia dobytčími jednotkami na trvalom trávnom poraste v zmysle § 4
nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti
s opatreniami programu rozvoja vidieka v zn. n. p.
Obdobie záväzku plynie od 1. januára do 31. decembra 2022.
Žiadosť vyplňte modrým alebo čiernym perom a nezabudnite ju podpísať!
Sivo podfarbené časti tlače žiadosti nevypĺňajte.

Dátum

Podpis**
** v prípade PO v súlade s výpisom z OR SR

B-4u

List

_

/

_

Špecifikácia k žiadosti o úpravu
pre Platbu v rámci
sústavy NATURA 2000 na rok 2022
Registračné číslo žiadosti

Zmena predložená prostredníctvom geopriestorového formulára znamená nové doplnenie
Platby v rámci sústavy NATURA 2000 k žiadosti na rok 2022:
Zaväzujem sa:
a) neaplikovať na trvalých trávnych porastoch prípravky na ochranu rastlín a hnojivá okrem hnojenia
pasúcimi sa zvieratami,
b) neumiestňovať na trvalých trávnych porastoch košiar, stavbu alebo iné zariadenie na ochranu
hospodárskych zvierat okrem zariadenia na dočasné košarovanie umiestneného na základe rozhodnutia
orgánu ochrany prírody,
c) plniť podmienky poskytnutia podpory počas jedného roka odo dňa začiatku plynutia záväzku.
Informácie pre žiadateľa
Platbu možno poskytnúť osobe, ktorá hospodári na poľnohospodárskej pôde v ÚEV* nachádzajúcom sa vo štvrtom a
piatom stupni ochrany na ploche najmenej 1 ha vedenej v evidencii pôdnych blokov a dielov pôdnych blokov v druhu
pozemku trvalých trávnych porastov, pričom táto výmera môže predstavovať viaceré súvislé diely pôdnych blokov
príslušného druhu pozemku s výmerou najmenej 0,3 ha poľnohospodárskej pôdy obhospodarovanej jedným žiadateľom.
Ak sa diel pôdneho bloku nachádza len na časti územia zaradeného medzi ÚEV, platba sa poskytne len na túto časť
dielu pôdneho bloku.
Opatrenie Platba v rámci sústavy NATURA 2000 na poľnohospodárskej pôde
možno kombinovať s
agroenvironmentálno-klimatickým opatrením a to s operáciami Ochrana biotopov poloprírodných a prírodných trávnych
porastov a Ochrana biotopu sysľa pasienkového a s opatrením Ekologické poľnohospodárstvo na trvalom trávnom
poraste.
Na žiadateľa, ktorý žiada o platbu v rámci sústavy Natura 2000 sa vzťahujú pravidlá krížového plnenia a podmienky
udržiavania poľnohospodárskej plochy v zmysle NV SR č. 342/2014 Z. z. v zn. n. p.
Žiadateľom môže byť len fyzická osoba zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu (SHR) alebo osoba, ktorá je
zapísaná v obchodnom registri.
Obdobie záväzku plynie od 1. januára do 31. decembra 2022.
Žiadosť vyplňte modrým alebo čiernym perom a nezabudnite ju podpísať!
Sivo podfarbené časti tlače žiadosti nevypĺňajte.
* územím európskeho významu (ÚEV) sa rozumie územie v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v zn. n. p.

Dátum

Podpis**
** v prípade PO v súlade s výpisom z OR SR

B-6u

List

_

/

_

