Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka pripravilo pre žiadateľov kalkulačku pre výpočet
dopadov modulácie na priame platby a prechodnú vnútroštátnu platbu na rok 2013. Kalkulačka
výpočtu dopadov modulácie slúži ako orientačná pomôcka pre odhad celkového nároku na priame
platby a prechodné vnútroštátne platby po modulácii.

Kalkulačka modulácie je iba orientačná a nezohľadňuje zníženia z dôvodov iných porušení
(napr. nadhodnotenie deklarovaných plôch, nadhodnotenie deklarovaných zvierat, porušenie
podmienok krížového plnenia, iné finančné zníženia – úprava priamych platieb v roku 2013).
V rámci platnej legislatívy Európskej únie pre rok 2013 sú priame platby na úrovni 100 % postupného
zavádzania. Z uvedeného dôvodu priame platby financované zo zdrojov Európskej únie podliehajú
modulácii. Na priame platby, ktorých celková výška presahuje sumu 300 000 EUR, sa uplatňuje
modulácia vo výške 4 %. Okrem toho sa popri modulácii priamych platieb uplatňuje aj modulácia
prechodných vnútroštátnych platieb.
Pri prechodných vnútroštátnych platbách, ktoré sú financované zo štátneho rozpočtu,
sa modulácia vypočíta sčítaním priamych platieb (bez modulácie) a prechodných vnútroštátnych
platieb, od ktorých sa odpočíta suma 5 000 EUR. Táto suma sa následne znižuje o sumu
zodpovedajúcu 10 % z vypočítaného rozdielu. Následne sa suma znižuje o 4 percentuálne body, ktoré
sa vypočítajú z celkovej výšky prechodných vnútroštátnych platieb, ale len ak celková suma všetkých
priamych platieb je vyššia ako 300 000 EUR. Eventuálne sa suma znižuje o 4 percentuálne body,
ak celková suma všetkých priamych platieb vrátane všetkých platieb v rámci prechodnej
vnútroštátnej platby prekročí 300 000 EUR, ale zníženie sa uplatňuje len na tú časť celkovej sumy,
ktorá presahuje 300 000 EUR a ktorá pozostáva z prechodnej vnútroštátnej platby. Záverečná suma
prechodnej vnútroštátnej platby po modulácii vznikne odčítaním 10 a 4 percentuálnych bodov od
prechodných vnútroštátnych platieb. Ak súčet celkových priamych platieb a celkových prechodných
vnútroštátnych platieb nedosahuje 300 000 EUR, suma sa po odčítaní 5 000 EUR znižuje iba o sumu
zodpovedajúcu 10 % vypočítaného rozdielu.

Použitie kalkulačky
Pre vlastný výpočet je kalkulačku najskôr nutné uložiť do počítača a pri použití vypĺňať iba žltý stĺpec.
Do jednotlivých buniek sa zadajú hodnoty tak, ako boli deklarované v prílohe žiadosti na priame
platby a v prílohe žiadosti na prechodnú vnútroštátnu platbu. Do kalkulačky sa zadávajú iba hodnoty
za jednotnú platbu na plochu (SAPS), platby na dojnicu, osobitnej platby na cukor a osobitnej platby
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na ovocie a zeleninu. Pri prechodnej vnútroštátnej platbe sa zadávajú hodnoty doplnkovej platby na
plochu, platby na chmeľ a platby na veľké dobytčie jednotky.
V žiadnom prípade sa nezadávajú hodnoty za neprojektové opatrenia OS II. rozvoja vidieka (napr.
vyrovnávací príspevok za znevýhodnené oblasti, agroenviromentálna platba, ..).

Kalkulačka výpočtu dopadu modulácie na priame platby a prechodné vnútroštátne platby v roku 2013
Dotačný titul
Jednotná platba na plochu
Platba na dojnicu
Osobitná platba na cukor
Osobitná platba na ovocie a zeleninu
Doplnková platba na plochu
Platba na chmeľ
Platba na veľké dobytčie jednotky
kategória teľatá (do 6 mes.)
kategória hovädzí dobytok (6 až 24 mes.)
kategória býky, voly, jalovice (nad 24 mes.)
kategória dojčiace kravy (nad 24 mes.)
kategória ovce a kozy (nad 12 mes.)
kategória ovce a kozy (nad 12 mes.)
individuálna kvóta mlieka

Právny predpis
§ 2 NV č. 488/2010
§ 3 NV č. 488/2010
§ 4 NV č. 488/2010
§ 5 NV č. 488/2010
§ 2 NV č. 152/2013
§ 3 NV č. 152/2013

Jednotka
hektár
kus
hektár
hektár
hektár
hektár

§ 4 (2) a) NV č. 152/2013
§ 4 (2) b) NV č. 152/2013
§ 4 (2) c) NV č. 152/2013
§ 4 (2) d) NV č. 152/2013
§ 4 (2) e) 1. NV č. 152/2013
§ 4 (2) e) 2. NV č. 152/2013
§ 4 (2) f) NV č. 152/2013

kus
kus
kus
kus
kus
kus
tona

Hodnota Hodnota po prepočte Sadzba (EUR)*
187,9
187,9
188,40
0
0
98,30
0
0
594,40
0,4
0,4
56,60
0
0
0,00
0
0
269,00
0
0
0
100
0
500
0

0
0
0
100
0
68,25
0

30,00
30,00
30,00
60,00
30,00
30,00
30,00

Spolu (EUR)
35 400,36
0,00
0,00
22,64
0,00
0,00
8 047,50
0,00
0,00
0,00
6 000,00
0,00
2 047,50
0,00

*Predbežné sadzby na rok 2013. Presné sadzby budú stanovené v mesiaci október 2013 a uverejnené vo Vestníku MPRV SR!
Výsledky
Priame platby EÚ pred moduláciou
Priame platby (nárok)
Prechodné vnútroštátne platby pred moduláciou
Prechodné vnútroštátne platby po modulácii
Prechodné vnútroštátne platby (nárok)

Suma (EUR)
35 423,00
35 423,00
8 047,50
4 200,45
4 200,45

Kalkulačka vo výsledkovej časti orientačne ukáže, o koľko by sa žiadateľom teoreticky mohli znížiť
priame platby a prechodné vnútroštátne platby a zároveň orientačne naznačí celkovú sumu priamych
a prechodných vnútroštátnych platieb, na ktoré by mal žiadateľ nárok v prípade 100 % splnenia
podmienok (tmavo žlté riadky), tak ako ich deklaroval v rámci svojej žiadosti.
Záverom je potrebné upozorniť, že rozhodnutie o žiadosti na priame platby a prechodné
vnútroštátne platby sa riadi režimom správneho konania a jediným relevantným rozhodnutím o
podanej žiadosti je rozhodnutie vydané Pôdohospodárskou platobnou agentúrou vo veci samej.
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