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A

Identifikačný list – list A-1/2
2,3
Vyplňte
údaje
o predkladateľovi
identifikačného listu a údaje o žiadateľovi.
4 Vyplňte právnu formu; pritom použite
niektorú z nasledujúcich možností :
 spoločnosť s ručením obmedzeným - s.r.o.
 akciová spoločnosť - a.s.
 komanditná spoločnosť - k. s.
 družstvo
• rozpočtová organizácia – RO
• príspevková organizácia – PO
 verejná obchodná spoločnosť - v.o.s.
 súkromne hospodáriaci roľník - SHR
 živnostník
 fyzická osoba - nepodnikateľ - FON
 spoločenstvo vlastníkov – SpV
 združenie (zväz, spolok) – Zdr
Identifikačný list musí byť podaný najneskôr
spolu s podaním žiadosti na rok 2014







cirkevná organizácia – CiO
obec (obecný úrad) – ObÚ
ostatné, neurčené – nešpecifikovaná - O
pozemkové spoločenstvo bez právnej
subjektivity – PSbPS
pozemkové
spoločenstvo
s právnou
subjektivitou - pozem. spol.

5 Vyplňte IČO, ak ste PO, alebo ak ste fyzická
osoba (FO), ktorá má IČO pridelené.
6 Vyplňte rodné číslo, ak ste FO.
Nevyplňujte !!!
Registračné číslo žiadateľa 1 a
o prijatí identifikačného listu 7.

Údaje

4

8 Vyplňte bankové spojenie, pričom
nezabudnite overiť, či sú údaje aktuálne!

9 Korešpondenčnú adresu vyplňte, ak sa
odlišuje od trvalej adresy (FO), resp. sídla
(PO).

Identifikačný list – list A-2/2
12 V prípade ak si uplatňujete podporu aj na
poľnohospodársku pôdu vyplňte zoznam častí
poľnohospodárskeho podniku, registračné číslo
farmy CEHZ, na ktorých hospodárite.
V prípade,
že
máte
viac
častí
poľnohospodárskeho podniku, ako poskytuje
priestor vymedzený na tomto formulári,

použite
prílohu k identifikačnému
žiadateľa namiesto priestoru 12.

listu

13 Vyplňte údaje o prílohách. Krížikom
vyznačte, či k identifikačnému listu prikladáte
výpis z OR SR, živnostenský list, alebo iné
oprávnenie k podnikaniu. Vyplňte číslo OP –
ak ste FO a počet ostatných príloh k
identifikačnému listu.

Nezabudnite priložiť potvrdenie o zriadení
účtu !!!
14 Identifikačný list podpíšte, v prípade, že ste
PO doplňte odtlačok pečiatky a nezabudnite že
podpisy musia byť v súlade s výpisom z OR!

Nevyplňujte !!!
Registračné číslo žiadateľa 10 a Evidenčné
číslo 11.
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6

Žiadosť o platbu na prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy – list F–2/1

F

3 Vyplňte údaje o predkladateľovi žiadosti
4 Vyplňte údaje o žiadateľovi, právnu formu;
pritom použite niektorú z nasledujúcich
možností :
• spoločnosť s ručením obmedzeným - s.r.o.
• akciová spoločnosť - a.s.
• komanditná spoločnosť - k. s.
• družstvo
• verejná obchodná spoločnosť - v.o.s.
• súkromne hospodáriaci roľník - SHR
• živnostník
• fyzická osoba - nepodnikateľ – FO
• rozpočtová organizácia – RO
• príspevková organizácia – PO
 pozemkové
spoločenstvo bez právnej
subjektivity – PSbPS



pozemkové
spoločenstvo
s právnou
subjektivitou - pozem. spol.
 spoločenstvo vlastníkov – SpV
 združenie (zväz, spolok) – Zdr
 cirkevná organizácia – CiO
 obec (obecný úrad) – ObÚ
• ostatné, neurčené – nešpecifikovaná - O

Ak ste fyzická osoba a máte pridelené IČO
je potrebné, aby ste uviedli IČO aj rodné

číslo, ak nemáte IČO uvediete iba rodné
číslo. Ak ste právnická osoba uveďte IČO !

8 V prvom roku po zalesnení máte nárok na
platbu na udržiavanie vysadených lesných
porastov počas piatich rokov a platbu na
pokrytie
straty
príjmu
z
ukončenia
poľnohospodárskej činnosti na zalesnenej

ploche počas pätnástich rokov. V tabuľke
označíte krížikom o akú platbu žiadate a počet
ha. Žiadosť sa podáva každý rok počas trvania
záväzku.

5 Vyplňte IČO, ak ste PO, alebo ak ste fyzická
osoba (FO), ktorá má IČO pridelené.
6 Vyplňte rodné číslo, ak ste FO.
Nevyplňujte !!!
Registračné číslo žiadateľa 1, registračné
číslo žiadosti 2 a údaje o prijatí žiadosti 7.

7

9 Táto žiadosť je platná iba v prípade, že pred
alebo súčasne z jej podaním bol predložený
identifikačný list žiadateľa na príslušný rok. Ak
bol identifikačný list predložený pri jednotnej

žiadosti alebo pri ktorejkoľvek žiadosti
o podporu v rámci priamych podpôr, vyplní sa
kolónka „Identifikačný list bol vopred
predložený“ krížikom "X".

Žiadosť o platbu na prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy – list F–2/2
10,11 Registračné číslo žiadosti a evidenčné
číslo nevyplňujte !!!

8

Venujte pozornosť nasledovným vyhláseniam a informáciám pre žiadateľa:

12 V prílohách zaškrtnite požadovanú
informáciu krížikom "X". Žiadateľ v druhom
roku záväzku môže požiadať o príspevok zo
straty príjmu v dvoch sadzbách ak je
poľnohospodár, zaškrtne príslušné políčko.

Napíšte miesto a dátum vypísania žiadosti
v príslušnom kalendárnom roku. Čitateľne
vypíšte meno a
priezvisko, žiadosť
nezabudnite podpísať!
Ak ste právnická osoba doplňte aj odtlačok
pečiatky a nezabudnite, že podpisy musia
byť v súlade s výpisom z OR.
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Žiadosť sa predkladá spolu s identifikačným
listom do 15.5. príslušného kalendárneho
roku + 25 kalendárnych dní. Za každý
pracovný deň omeškania po 15.5. príslušného
kalendárneho roku sa podpora kráti o 1 %.
Žiadosti podané po tomto termíne nebudú
akceptované.
V prípade, že sa žiadateľ pri vyplňovaní
žiadosti dopustí chyby, túto môže opraviť tak,
že chybu označí hviezdičkou, napíše dátum
opravy, čitateľne napíše priezvisko, kto chybu
opravil a podpíše sa.

Zoznam poľnohospodárskych pozemkov (prvé zalesnenie
poľnohospodárskej pôdy) – list F-3
13,14 Registračné číslo žiadosti a evidenčné
číslo nevyplňujte.

H Uveďte skutočnú zalesnenú výmeru dielu,

15 Vyplňte poradové číslo listu /celkový počet
listov zoznamu/.
A Povinne vyplňte poradové číslo riadku.

I Napíšte či daný diel nadväzuje na les alebo

B Uveďte číslo mapového listu.

J, K, L Uvediete vysadené dreviny, číselný

C Uveďte názov štvorca (lokality).
D Uveďte kód dielu, ktorý bol zalesnený.
E Uveďte názov kultúry.
F Uveďte celkovú výmeru dielu, výmeru
uvádzajte v hektároch a ároch na dve
desatinné miesta.

G Uveďte poradové číslo zalesnenej výmery
jednotlivých častí dielu.

výmeru uvádzajte v hektároch a ároch.
nie, t.j. ak nadväzuje uvediete ÁNO, ak
nenadväzuje uvediete NIE.
kód jednotlivých druhov drevín podľa
zoznamu lesných drevín, skratku dreviny
a presný názov lesnej dreviny ktorú
vysádzate, zoznam kódov lesných drevín
a ich skratiek je uvedený na strane 14.

M Uvediete počet lesných drevín.
16 Uvediete aktuálny dátum podania žiadosti
v príslušnom roku podávania žiadosti.
Uveďte čitateľne meno a priezvisko,
nezabudnite žiadosť podpísať !!!
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Ak ste právnická osoba doplňte aj odtlačok
pečiatky a nezabudnite, že podpisy musia

byť v súlade s výpisom z OR.

.
Lesná škôlka listnatých drevín
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INFORMÁCIE PRE ŽIADATEĽA
1. Žiadosť o platbu na zabezpečenie
vysadených lesných porastov počas 5 rokov a
náhradu straty príjmov vzniknutých zalesnením
počas 15 rokov môže požiadať:









vlastník poľnohospodárskej pôdy,
nájomca poľnohospodárskej pôdy navrhnutej
na zalesnenie za podmienky písomného
súhlasu vlastníka pôdy,
združenie vlastníkov poľnohospodárskej
pôdy navrhnutej na zalesnenie s právnou
subjektivitou,
združenie nájomcov poľnohospodárskej pôdy
navrhnutej na zalesnenie s
právnou
subjektivitou za podmienky súhlasu jej
vlastníka resp. vlastníkov,
o prvé zalesnenie môže požiadať aj
príspevková a rozpočtová organizácia, ktorá
hospodári na poľnohospodárskej pôde,
príspevková a rozpočtová organizácia
nemôže žiadať o podporu na zabezpečenie
vysadených lesných drevín po dobu 5. rokov
a tiež si nemôže požiadať o náhradu straty
príjmov vzniknutých zalesnením po dobu 15
rokov.

2. Žiadateľ nemá nárok na poskytnutie
podpory, ak agentúra zistí, že podmienky pre
poskytnutie podpory boli vytvorené umelo pre
dosiahnutie neoprávnených výhod.
3. Minimálna výmera súvislej plochy
oprávnená na poberanie podpory je 0,5 ha a
maximálna je 10 ha.

5.
Platbu
nemožno
poskytnúť
na
poľnohospodársku
pôdu
zaradenú
do
navrhovaných chránených vtáčích území, do
území európskeho významu a do súvislej
európskej sústavy chránených území.
6. Sivo vyfarbené
nevyplňujte!!!

časti

tlače

žiadosti

Podpora
na
pôdu
zalesnenú
čisto
rýchlorastúcimi drevinami (napr. topoľ,
vŕba, agát, jelša) sa poskytuje len na
náklady na založenie porastu !!!
V prípade zmeny drevinového zloženia pri
výsadbe voči drevinám v záväzku (žiadosti
o zaradenie), je žiadateľ povinný doložiť
potvrdenie obvodného/krajského lesného
úradu o zmene drevinového zloženia !!!
Žiadateľ od druhého roku záväzku môže
požiadať o príspevok zo straty príjmu v dvoch
sadzbách počas nasledujúcich 15 rokov. Ak je
poľnohospodár (čiže min. 50% pracovnej
činnosti realizuje v poľnohospodárskej výrobe
a min.
25%
príjmu
pochádza
z poľnohospodárskej činnosti) je to 464,72
Eur/ha ak nie je poľnohospodár sadzba je 150
Eur/ha.

Svojim podpisom sa žiadateľ zaväzuje splniť
všetky podmienky pre poskytnutie podpory
a potvrdzuje, že si je vedomý povinností
s tým súvisiacich.

4. Žiadosť vyplňte čitateľne paličkovým
písmom modrým alebo čiernym perom a
nezabudnite sa podpísať !!!
V DUBOVOM

dňa 2.5.2014

Jánošík Michal.
Podpis žiadateľa a odtlačok pečiatky u PO
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Zoznam lesných drevín, ich číselných kódov
a skratiek spôsobilých na prvé zalesnenie
poľnohospodárskej pôdy.
Číselný
kód
01
02
07
03
04
05
06
08
09
10
11
12
13
14
15
19
20
21
22
25
26
27
28
29
30
31
32
33
16
35
36
37
38
39
17
40
41
18
42
43
44

Skratka
SM
SP
SO
JD
JO
BO
BC
BS
KS
VJ
DG
LB
SC
SJ
TX
DL
DZ
DC
DP
CR
BK
HB
JH
JM
JP
JT
JI
JS
JU
JK
BZ
BH
BP
VZ
BD
AG
BR
BV
JL
JX
JZ

Názov

Latinský názov

Smrek obyčajný
Smrek pichľavý
Smrek omorikový (omorika)
Jedľa biela
Jedľa obrovská
Borovica lesná (sosna)
Borovica čierna
Borovica Banksova
Borovica horská (kosodrevina)
Borovica hladká (vejmutovka)
Duglaska tisolistá
Borovica limbová
Smrekovec opadavý
Smrekovec japonský
Tis obyčajný
Dub letný
Dub zimný
Dub červený
Dub plstnatý
Dub cerový (cer)
Buk lesný
Hrab obyčajný
Javor horský
Javor mliečny
Javor poľný
Javor tatársky
Javor introdukovaný
Jaseň štíhly
Jaseň úzkolistý
Jaseň manový
Baza čierna
Brest horský
Brest poľný (hrabolistý)
Brest väzový
Brest sibírsky
Agát biely
Breza bradavičnatá
Breza plstnatá
Jelša lepkavá
Jelša sivá
Jelša zelená

Picea abies
Picea pungens
Picea omorica
Abies alba
Abies grandis
Pinus sylvestris
Pinus nigra
Pinus banksiana
Pinus mugo
Pinus strobus
Pseudotsuga menziesii
Pinus cembra
Larix decidua
Larix kaempferi syn. Larix leptolepis
Taxus baccata
Quercus robur
Quercus petraea
Quercus rubra
Quercus pubescens
Quercus cerris
Fagus sylvatica
Carpinus betulus
Acer pseudoplatanus
Acer platanoides
Acer campestre
Acer tataricum
Acer introd. sp.
Fraxinus excelsior
Fraxinus angustifolia
Fraxinus ornus
Sambucus nigra
Ulmus montana, syn. Ulmus glabra
Ulmus minor, syn. Ulmus carpinifolia
Ulmus laevis
Ulmus pinnato-ramosa
Robinia pseudoacacia
Betula pendula syn. Betula verrucosa
Betula pubescens
Alnus glutinosa
Alnus incana
Alnus viridis
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23
24
45
46
47
48
49
50
34
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

VB
VF
VK
LM
LV
OS
TS
TC
TB
TI
TR
CS
MH
JB
MK
BX
OK
OC
OV
GJ
GK
TP
DR
HR
JN
HJ
HO

Vŕba biela
Vŕba krehká
Vŕba krovitá
Lipa malolistá
Lipa veľkolistá
Topoľ osikový (osika)
Topoľ šľachtený
Topoľ čierny
Topoľ biely
Topoľ I 214
Topoľ Robusta
Čerešňa vtáčia
Čerešňa mahalebková (mahalebka)
Jarabina vtáčia
Jarabina mukyňová (mukyňa)
Jarabina brekyňová (brekyňa)
Jarabina oskorušová (oskoruša)
Orech čierny
Orech vlašský
Gaštan jedlý
Pagaštan konský
Čremcha obyčajná (tŕpka)
Drieň obyčajný
Hruška obyčajná
Jabloň planá (plánka)
Hloh jednosemenný
Hloh obyčajný

Salix alba
Salix fragilis
Salix sp.
Tilia cordata
Tilia platyphyllos
Populus tremula
Populus x hybr.
Populus nigra
Populus alba, P. canescens
Populus x euroamericana ( I-214 )
Populus x euroamericana ( Robusta )
Prunus avium
Prunus mahaleb
Sorbus aucuparia
Sorbus aria
Sorbus torminalis
Sorbus domestica
Juglans nigra
Juglans regia
Castanea sativa
Aesculus hippocastanum
Padus avium, syn. Padus racemosa
Cornus mas
Pyrus pyraster
Malus sylvestris
Crataeus monogyna
Crataegus oxyacantha
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Pravidlá zaznačovania a zakresľovania do grafických príloh poľnohospodárska pôda – Prvé zalesnenie
1. Zaznačenie hranice dielu, zalesneného –
celý diel (min. 0,5 ha – max. 10 ha).
Ak ste zalesnili celú výmeru kultúrneho dielu,
ktorý spadá celou svojou výmerou do skupiny
kvality bonitovaných pôdno-ekologických
jednotiek (BPEJ) 6 až 9 a má minimálnu
súvislú výmeru 0,5 ha a maximálnu výmeru 10
ha, na mape zakrúžkujte číslo príslušného
kultúrneho dielu aj s jeho výmerou. V tomto
prípade nie je potrebné vpisovať výmeru.
Stupne
kvality
bonitovaných
pôdnoekologických jednotiek
(BPEJ) sú na
ortofotomapách
vyznačené
bledomodrou
farbou.

2. Zaznačenie hranice zalesnenej výmery–
časť dielu.
Ak ste zalesnili iba časť kultúrneho dielu, ktorá
spadá svojou výmerou do skupín kvality BPEJ
6 až 9, na mape podčiarknite číslo kultúrneho
dielu, predeľte kultúrny diel na základe
výmery, ktorú hodláte zalesniť tak, aby ste
neprečiarkli líniu hranice kultúrneho dielu ani
číslo dielu. Do tejto časti kultúrneho dielu,
vpíšte poradové číslo zalesnenej výmery (zo
zoznamu poľnohospodárskych pozemkov
stĺpec G) a jeho výmeru, určenú na zalesnenie
uveďte zaokrúhlene na 2 desatinné miesta tak,
aby sa v ňom nachádzali aspoň 2/3 textu.
V prípade, že text nebude možné vpísať do
príslušnej časti kultúrneho dielu zakreslite do
tejto časti kultúrneho dielu bodku, z ktorej
vyvediete čiarou min. 1 cm dlhou text do
priestoru, v ktorom bude údaj čitateľný.
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3. Oprava chybného zaznačenia dielu.
V prípade, že označíte kultúrny diel, ktorý ste
nezalesnili, zakrúžkované číslo kultúrneho
dielu spolu s jeho výmerou prečiarkne zľava
doprava tak, aby čiara presahovala aspoň 0,5
cm zo zakrúžkovaného priestoru.

4. Oprava chybne zaznačenej línie.
V prípade každého chybného predelenia
kultúrneho dielu na základe hraníc zalesnenia,
urobte na každej línii, ktorá je chybná,
minimálne 2 prečiarknutia krížikom.

Žiadosť o zaradenie do opatrenia lesnícko-environmentálne
platby – list G-1/1
17

Žiadosť o platbu na lesnícko-environmentálne platby – list G-2/1
3 Vyplňte údaje o predkladateľovi žiadosti
4 Vyplňte údaje o žiadateľovi, právnu formu;
pritom použite niektorú z nasledujúcich
možností :
• spoločnosť s ručením obmedzeným - s.r.o.
• akciová spoločnosť - a.s.
• komanditná spoločnosť - k. s.
• družstvo
• verejná obchodná spoločnosť - v.o.s.
• súkromne hospodáriaci roľník - SHR
• živnostník
• fyzická osoba - nepodnikateľ – FON
 pozemkové
spoločenstvo
bez
právnej
subjektivity – PSbPS

G

pozemkové
spoločenstvo
s právnou
subjektivitou - pozem. spol.
 spoločenstvo vlastníkov – SpV
 združenie (zväz, spolok) – Zdr
 cirkevná organizácia – CiO
 obec (obecný úrad) – ObÚ
• ostatné, neurčené – nešpecifikovaná - O


5 Vyplňte IČO, ak ste PO, alebo ak ste fyzická
osoba (FO), ktorá má IČO pridelené.
6 Vyplňte rodné číslo, ak ste FO.
Nevyplňujte !!!
Registračné číslo žiadateľa 1, registračné
číslo žiadosti 2 a údaje o prijatí žiadosti 7.

Ak ste fyzická osoba a máte pridelené IČO
je potrebné, aby ste uviedli IČO aj rodné
číslo, ak nemáte IČO uvediete iba rodné
číslo. Ak ste právnická osoba uveďte IČO.
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8 Vyplňte kolónku podopatrenia, s ktorým
vstupujete do záväzku, uveďte počet hektárov
zaokrúhlene na dve desatinné miesta.
V prípade, že na niektoré podopatrenie
nepožadujete podporu, kolónku vyznačte
vyčiarknutím. Uvádzajte plochu lesných

pozemkov, na ktorej budete vykonávať
obnovnú, výchovnú ťažbu alebo ochranu
mladých lesných porastov predpísanú v
lesnom
hospodárskom pláne, v roku
podania žiadosti o platbu !!!

9 Táto žiadosť je platná iba v prípade, že pred
alebo súčasne s jej podaním bol predložený
identifikačný list žiadateľa na príslušný rok. Ak
bol identifikačný list predložený pri

jednotnej žiadosti alebo pri ktorejkoľvek
žiadosti o podporu v rámci priamych podpôr,
vyplní sa kolónka „Identifikačný list bol
vopred predložený“ krížikom "X".

Žiadosť o platbu na lesnícko-environmentálne platby – list G-2/2
10,11 Registračné číslo žiadosti a evidenčné
číslo žiadosti nevyplňujte!!!

Venujte
pozornosť
vyhláseniam,
informáciám pre žiadateľa a čestnému
vyhláseniu !!!
12 Vyplňte počet priložených listov Zoznamu
lesných pozemkov, na ktoré si žiadate platbu,
podľa skutočného počtu strán uvedením
číslovky.

- vyplňte počet priložených grafických príloh
s vyznačenými lesnými pozemkami, na ktoré si
žiadate platbu podľa skutočného predloženého
počtu grafických príloh, počet označte číslovkou,
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- označte krížikom doloženie Programu
starostlivosti o les (ďalej len „PSoL“ – bývalé
LHP) spolu s plochovou tabuľkou týkajúceho sa
deklarovaných lesných pozemkov,
- označte krížikom doloženie výpisu z evidencie
lesných pozemkov, nie starší ako tri mesiace, na
ktoré si žiadate platbu,

- vyplňte miesto, dátum, čitateľne Vaše meno
a nezabudnite žiadosť podpísať!
- ak ste PO doplňte odtlačok pečiatky
a nezabudnite, že podpisy musia byť v súlade
s výpisom z OR.

Žiadosť o platbu sa predkladá spolu s
identifikačným listom do 15.5. príslušného
kalendárneho roku + 25 kalendárnych
dní!!!. Za každý pracovný deň omeškania po
15.5. príslušného roku sa podpora kráti o 1 %.
Žiadosti podané po tomto termíne nebudú
akceptované.

naddeklarácie môžu byť sankcionované aj
do budúcich rokov !!!

Dbajte na to, aby výmery na žiadosti
o platbu boli v súlade výmerami uvedenými
v evidencii lesných pozemkov !!! Prípadné

Polia vyznačené sivou farbou – registračné
číslo, údaje o prijatí žiadosti a evidenčné
číslo nevyplňujte!!!

V prípade, že sa žiadateľ pri vyplňovaní
žiadosti dopustí chyby, túto môže opraviť
tak, že chybu označí hviezdičkou, napíše
dátum opravy, čitateľne napíše priezvisko,
kto chybu opravil a podpíše sa.

Zoznam lesných pozemkov (lesnícko-environmentálne platby) – list G-3
13, 14 Registračné číslo a evidenčné číslo
nevyplňujte!!!
15 Do kolónky „list č.“ vpíšete číslo listu
z celkového počtu listov prílohy – zoznamu
lesných pozemkov, napr.1/4, čo znamená , že je
to prvý list zo štyroch na ktorých sú rozpísané
výmery.

A Povinne vpíšte poradové číslo riadku.
B Uveďte presný názov lesného celku alebo
užívateľského celku podľa rozhodnutia
o schválení LC/LUC (v závislosti od roku
začiatku platnosti).
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C Uveďte rok kedy začal platiť Váš PSoL
D Uveďte päť miestny kód lesného celku resp.
lesného užívateľského celku.

E Uveďte číslo dielca uvedené v PSoL-e.
F Uveďte písmeno čiastkovej plochy, uvedené
v PSoL, ak je v poraste vylíšená.

G Uveďte číslo porastovej skupiny, uvedené
v PSoL, ak je v poraste vylíšená.

H Uveďte celkovú výmeru dielca, s ktorým
vstupujete do záväzku, uvedenú v PSoL. Ak sa
pri vypisovaní plochy pomýlite, opravu urobíte
tak, že pôvodnú výmeru prečiarknete a nad ňu
napíšete správnu výmeru. Opravu vyznačíte
hviezdičkou a vedľa riadku, v ktorom ste
urobili chybu, napíšete dátum, čitateľné meno
a priezvisko kto chybu opravil a podpíšete.

I Uveďte oprávnenú výmeru dielca na
podporu. Oprávnená výmera je výmera
obnovnej alebo výchovnej ťažby podľa
PSoL –u na danom dielci, ktorá spĺňa
podmienky opatrenia LEP.

J, K, L, M Uveďte skratku podopatrenia
LEP.
ZP CHVÚ - zachovanie priaznivého stavu
lesných biotopov vo vyhlásených chránených
vtáčích územiach,
ZP ÚEV - zachovanie priaznivého stavu
lesných biotopov v územiach európskeho
významu vyhlásených za chránené, mimo
piateho stupňa ochrany,
ZPN – zachovanie priaznivého stavu lesných
biotopov v územiach nezaradených do
súvislej európskej sústavy chránených území
(Natura 2000),
OB – ochrana biotopov vybraných druhov
vtákov.
V prípade ak na tej istej ploche máte
chránené vtáčie územie
aj územie

európskeho významu, vpíšte skratky
podopatrení do jedného riadku. V stĺpci N
následne uveďte výmeru tejto plochy
v hektároch zaokrúhlene na dve desatinné
miesta. (pozri zoznam lesných pozemkov,
riadok 5)

N Uveďte za každý dielec výmeru lesného
pozemku, s ktorým vstupujete do podopatrenia
vpísaného v stĺpcoch J,K,L,M. V prípade ak
na tej istej ploche máte chránené vtáčie
územie aj územie európskeho významu,
uveďte výmeru tejto plochy v jednom
riadku. (pozri zoznam lesných pozemkov,
riadok 5)

O Uveďte číslo listu vlastníctva.
16 V spodnej časti zoznamu lesných pozemkov
uveďte dátum, čitateľne svoje meno
a priezvisko, vlastnoručný podpis a ak ste PO
aj odtlačok pečiatky.
Prílohou k žiadosti o platbu je Ročná
evidencia výkonov v lesných porastoch.
Do žiadosti o platbu uvádzajte len dielce
a plochy, na ktorých budete hospodáriť
v roku podania žiadosti o platbu v súlade
podpísaným
a
vyplneným
čestným
vyhlásením !!!
Dbajte na to, aby výmery na žiadosti
o platbu boli v súlade výmerami uvedenými
v evidencii lesných pozemkov !!! Prípadné
naddeklarácie môžu byť sankcionované aj
do budúcich rokov !!!
Nepredložením
žiadosti
o
lesníckoenvironmentálnu platbu v termíne na
predkladanie žiadostí vzťah zaniká a
žiadateľ je povinný vrátiť platby poskytnuté
za predchádzajúce roky; to neplatí, ak
podmienka nebola splnená z dôvodu vyššej
moci.
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INFORMÁCIE PRE ŽIADATEĽA
1. Žiadateľ predkladá žiadosť o platbu do
opatrenia
Poľnohospodárskej
platobnej
agentúre do 15. mája príslušného roku + 25
kalendárnych dní. Za každý pracovný deň
omeškania po 15.5. príslušného roku sa
podpora kráti o 1 %. Žiadosti podané po tomto
termíne nebudú akceptované.
2. Žiadosť môže podať vlastník lesného
pozemku alebo právnická osoba, ktorej členmi
sú vlastníci lesných pozemkov /spoločenstvá,
urbariáty. s.r.o., a.s./, fyzická alebo právnická
osoba hospodáriaca na lesných pozemkoch
týchto vlastníkov za podmienky, ak dá vlastník
na takúto činnosť písomný súhlas. Podmienkou
je: hospodárenie najmenej na 1 ha lesného
pozemku a zaviazanie sa plniť podmienky
opatrenia počas piatich rokov.
3. Žiadateľom nesmie byť fyzická alebo
právnická
osoba,
ktorá
spravuje
a obhospodaruje lesné pozemky vo vlastníctve
štátu.
Prílohou žiadosti je :



zoznam a výmera lesných pozemkov,
grafická príloha s vyznačenými lesnými
pozemkami,






výpis z PSoL-u spolu
s plochovou
tabuľkou týkajúci sa lesných pozemkov,
výpis z evidencie lesných pozemkov
vedenej príslušným obvodným lesným
úradom nie starší ako tri mesiace
štatistické evidenčné tlačivá vyplnené
podľa platných právnych predpisov
(Ročná evidencia výkonov
v lesných
porastoch), ktoré sa predkladajú na
spresnenie
vykonaných
prác
za
požadované obdobie do konca februára
nasledujúceho roku po vykonaní
zásahov.

Dbajte na to, aby výmery na žiadosti
o platbu boli v súlade výmerami uvedenými
v evidencii lesných pozemkov !!! Prípadné
naddeklarácie môžu byť sankcionované aj
do budúcich rokov !!!
Žiadosť vyplňte čitateľne paličkovým
písmom, modrým alebo čiernym perom
a nezabudnite ju podpísať!
Žiadateľ musí podať žiadosť o platbu aj v
prípade, ak sa podľa PSoL-u nemá v danom
roku vykonávať žiadna hospodárska
činnosť !!!

Žiadosť o aktualizáciu záväzku - lesnícko-environmentálne platby – list G-4 a 5
Žiadatelia, ktorým skončila platnosť PSoL
počas trvania záväzku a bude im vyhotovený
nový PSoL na ďalšie decénium, požiadajú
o aktualizáciu záväzku LEP. Na aktualizáciu
existuje formulár „Aktualizácia záväzku
lesnícko-environmentálnych platieb“(listy G4
a G5). Do zoznamu lesných pozemkov uvedie
žiadateľ lesné pozemky podľa nového PSoL
a zároveň ak mal žiadateľ zaradené do záväzku
pozemky z iného ešte platného PsoL, na
ktorých bude hospodáriť počas zvyšných rokov
záväzku, uvedie aj tieto pozemky. Žiadateľovi
bude následne zaslané nové čestné vyhlásenie aktualizácia aj so zoznamom lesných
pozemkov. Do žiadosti o platbu už dáva
žiadateľ lesné pozemky, na ktorých bude

hospodáriť v roku podania žiadosti o platbu
podľa nového PSoL. Návod na vypĺňanie
formulárov je uvedení v časti G 2/1 a G2/2,
nakoľko postup je identický. Návod na
vyplnenie listu G5 je uvedený v časti G3,
nakoľko postup je identický. Dávame do
pozornosti, aby ste do zoznamu lesných
pozemkov uviedli lesné pozemky podľa
nového PSoL a zároveň ak ste mali zaradené
pozemky do záväzku z iného ešte platného
PsoL, na ktorých budete hospodáriť počas
zvyšných rokov záväzku, uvediete aj tieto
pozemky.
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Žiadosť o podporu na lesné pozemky v územiach európskeho významu – list
H-1/1

H

3,4 Vyplňte údaje o predkladateľovi žiadosti
a údaje o žiadateľovi.



5 Vyplňte právnu formu, pritom použite
niektorú z nasledujúcich možností :
• spoločnosť s ručením obmedzeným - s.r.o.
• akciová spoločnosť - a.s.
• komanditná spoločnosť - k. s.
• družstvo
• verejná obchodná spoločnosť - v.o.s.
• súkromne hospodáriaci roľník - SHR
• fyzická osoba - nepodnikateľ – FON
• živnostník- Ž
• ostatné, neurčené – nešpecifikovaná- O
 spoločenstvo vlastníkov – SpV



9 Vyplňte výmeru v hektároch, na ktorú si
chcete uplatniť podporu, zaokrúhlene na dve
desatinné miesta. Uvedená výmera musí
súhlasiť s deklarovanými lesnými pozemkami

uvedenými v Zozname lesných pozemkov,
ktorý je povinnou prílohou žiadosti.
Podpora sa vypláca iba na lesné pozemky
v územiach európskeho významu, v piatom
stupni ochrany.





združenie (zväz, spolok) – Zdr
cirkevná organizácia – CiO
pozemkové spoločenstvo bez právnej
subjektivity – PSbPS
pozemkové
spoločenstvo
s právnou
subjektivitou - pozem. spol.

6 Vyplňte IČO, ak ste právnická osoba (PO),
alebo ak ste fyzická osoba (FO), ktorá má IČO
pridelené.
7 Vyplňte rodné číslo, ak ste FO.
Nevyplňujte !!!
Registračné číslo žiadateľa 1, Registračné
číslo žiadosti 2 a Údaje o prijatí žiadosti 8.
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Lesná pôda vo vlastníctve štátu, obcí
a pozem. spol. bez právnej subjektivity nie

je oprávnená na podporu !!!

10 Pozorne si prečítajte upozornenie. Táto
žiadosť je platná iba v prípade, že pred alebo
súčasne s jej podaním bol predložený
identifikačný list žiadateľa na príslušný rok.

Ak bol identifikačný list predložený pri
jednotnej žiadosti alebo pri ktorejkoľvek
žiadosti o podporu v rámci priamych podpôr,
vyplní sa kolónka „Identifikačný list bol
vopred predložený“ krížikom "X".
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Žiadosť o podporu na lesné pozemky v územiach európskeho významu - list
H-1/2
11, 12 Nevyplňujte !!! Vypĺňa PPA.
13 Venujte pozornosť uvedeným vyhláseniam.

15 Doplňte číslovkou celkový počet listov
zoznamu lesných pozemkov a grafických
príloh žiadosti o platbu. Krížikom "X"
zaškrtnite požadované prílohy v prípade ich
doloženia. Ak požadované prílohy nedoložíte
do 10 kalendárnych dní od doručenia žiadosti,
nebude vaša žiadosť akceptovaná.

14 Venujte
žiadateľa.

pozornosť

informáciám

pre

16 Napíšte miesto, v ktorom vyplňujete
žiadosť, dátum, kedy vyplňujete žiadosť.
Uveďte svoje meno ako žiadateľa a žiadosť o
platbu podpíšte. V prípade že ste PO, doplňte
odtlačok pečiatky. Nezabudnite, že podpisy
(PO) musia byť v súlade s výpisom z OR.
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Grafické prílohy vypĺňajte podľa návodu

uvedeného v závere príručky pre žiadateľa.

Žiadosť o platbu na lesné pozemky v územiach
európskeho významu v piatom stupni ochrany,
sa
predkladá
každoročne
spolu
s identifikačným listom do 15 . mája
príslušného kalendárneho roka + 25
kalendárnych dní. Za každý pracovný deň
omeškania po 15.5. sa podpora kráti o 1%.
Žiadosti podané po termíne

15.5. príslušného kalendárneho roka + 25
kalendárnych dní, nebudú akceptované.
V prípade, že sa žiadateľ pri vypĺňaní
žiadosti a zoznamu lesných pozemkov
dopustí chyby, túto môže opraviť tak, že
chybu označí hviezdičkou, napíše dátum
opravy, čitateľne napíše priezvisko, kto
opravu vykonal a podpíše sa.

Zoznam lesných pozemkov (v územiach európskeho významu) – list H-2

– povinne vyplňte
vypísaného riadku.
A

poradové

číslo

G – vpíšte číslo porastovej skupiny (PS), ak je
vylíšená v dielci, tak ako je uvedené v PSoL-e

B – uveďte presný názov lesného celku (LC)

H – uveďte celkovú výmeru dielca, s ktorým

alebo lesného užívateľského celku (LUC)
podľa Rozhodnutia o schválení LC/LUC (v
závislosti od roku začiatku platnosti lesného
hospodárskeho plánu).

vstupujete do opatrenia, uvedenú v PSoL-e.

I – uveďte výmeru lesných pozemkov za každý

C – vyplňte rok začiatku platnosti Programu

dielec, s ktorou vstupujete do opatrenia "Platby
na lesné pozemky v územiach európskeho
významu" a spadá do piateho stupňa ochrany.

starostlivosti o les (ďalej len „PSoL“ – bývalé
LHP)

J – napíšte číslo listu vlastníctva.

D – vypíšte päť miestny kód lesného celku
(LC) resp. lesného užívateľského celku (LUC).

Do riadku "Celková plocha v danom roku
oprávnená na podporu", žiadateľ uvedie
súčet výmer jednotlivých riadkov.

E – uveďte číslo dielca uvedené v PSoL-e.

17, 18 Nevyplňujte !!! Vypĺňa PPA.

F – vypíšte písmeno čiastkovej plochy (CP), ak

19 Uveďte svoje meno ako žiadateľa a žiadosť
o platbu podpíšte. V prípade, že ste PO, doplňte
odtlačok pečiatky. Nezabudnite, že podpisy
(PO) musia byť v súlade s výpisom z OR.

je vylíšená v dielci, tak ako je uvedené PSoLe.
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V prípade, že sa žiadateľ pri vypĺňaní
zoznamu dopustí chyby, túto môže opraviť
tak, že chybu označí hviezdičkou, napíše
dátum opravy, čitateľne napíše priezvisko,
kto opravu vykonal a podpíše sa.
Lesná pôda vo vlastníctve štátu, obcí
a pozem. spol. bez právnej subjektivity nie
je oprávnená na podporu !!!
Žiadateľ je povinný každú zmenu
vlastníctva lesného pozemku, na ktorý má
byť poskytnutá podpora, preukázať
výpisom z listu vlastníctva lesného pozemku
nie starším ako tri mesiace !!!

Nepredložením žiadosti o podporu v termíne
na predkladanie žiadostí vzťah zaniká a
žiadateľ je povinný vrátiť platby poskytnuté
za predchádzajúce roky; to neplatí, ak
podmienka nebola splnená z dôvodu vyššej
moci !!!
Žiadosť o platbu na lesné pozemky
v územiach európskeho významu v piatom
stupni ochrany, sa predkladá každoročne
spolu s identifikačným listom do 15 . mája
príslušného kalendárneho roka + 25
kalendárnych dní !!!
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Pravidlá zaznačovania a zakresľovania do grafických príloh - lesná pôda.
Ako základnú grafickú prílohu pri lesnej pôde,
predkladajte porastovú mapu v mierke

1:10 000, ťažbovú mapu v mierke 1:10 000
alebo obrysovú mapu v mierke 1: 10 000.

Príklad porastovej mapy
v mierke 1:10 000

Príklad ťažbovej mapy
v mierke 1:10 000
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1. Zaznačenie hranice dielca v porastovej
mape – celý dielec.
Ak sa rozhodnete vstúpiť do opatrenia s celou
výmerou dielca, ktorý spĺňa podmienky
jednotlivých opatrení celou svojou výmerou, na
mape zakrúžkujte číslo príslušného dielca. Do
dielcov nevpisujte ich výmeru v prípade, že
vstupujete do opatrenia s ich celou výmerou !

2. Oprava chybného zaznačenia dielca
v porastovej mape.
V prípade, že označíte dielec, s ktorým
nechcete vstúpiť do žiadneho opatrenia,
zakrúžkované číslo dielca prečiarkne zľava
doprava tak, aby čiara presahovala aspoň 0,5
cm zo zakrúžkovaného priestoru. Zároveň
označte dielec, s ktorým chcete vstúpiť do
opatrenia. Do dielcov nevpisujte ich výmeru v
prípade, že vstupujete do opatrenia s ich celou
výmerou !
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3. Zaznačenie hranice dielca v porastovej
mape – časť dielca.
Ak sa rozhodnete vstúpiť do opatrenia iba
s určitou časťou dielca, na mape podčiarknete
číslo dielca, orientačne predeľte dielec na
základe výmery, s ktorou hodláte vstúpiť do
opatrenia a spĺňa podmienky opatrenia, tak aby
ste neprečiarkli líniu hranice dielca ani číslo
dielca. Do časti dielca, s ktorým chcete vstúpiť
do opatrenia, vpíšte aj jej výmeru, zaokrúhlene
na 2 desatinné miesta tak, aby sa v nej
nachádzali aspoň 2/3 textu. V prípade, že text
nebude možné vpísať do príslušnej časti dielca,
zakreslíte do tejto časti dielca bodku, z ktorej
vyvediete čiarou min. 1 cm dlhou text do
priestoru, v ktorom bude údaj čitateľný.

4. Oprava chybne
v porastovej mape.

zaznačenej

línie

V prípade každého chybného predelenia dielca
sa urobí na každej línii, ktorá je chybná,
minimálne 2 prečiarknutia krížikom.
UVEDENÉ

OBRÁZKY SÚ UVEDENÉ AKO
PRÍKLADY VŠEOBECNÉHO ZAKRESĽOVANIA!!!
PODROBNÉ
KONKRÉTNE
PRÍKLADY
ZAKRESĽOVANIA
OPRÁVNENÝCH
A
NEOPRÁVNENÝCH
LESNÝCH
PÔD
NA
PODPORU/PLATBU
SA
NACHÁDZAJÚ
V NASLEDUJÚCEJ KAPITOLE.
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1. Zaznačenie hranice dielca v ťažbovej
mape – celý dielec.
Ak sa rozhodnete vstúpiť do opatrenia s celou
výmerou dielca, ktorý spĺňa podmienky
jednotlivých opatrení celou svojou výmerou, na
mape zakrúžkujte číslo príslušného dielca. Do
dielcov nevpisujte ich výmeru v prípade, že
vstupujete do opatrenia s ich celou výmerou !

2. Oprava chybného zaznačenia dielca
v ťažbovej mape.
V prípade, že označíte dielec, s ktorým
nechcete vstúpiť do žiadneho opatrenia,
zakrúžkované číslo dielca prečiarkne zľava
doprava tak, aby čiara presahovala aspoň 0,5
cm zo zakrúžkovaného priestoru. Zároveň
označte dielec, s ktorým chcete vstúpiť do
opatrenia. Do dielcov nevpisujte ich výmeru v
prípade, že vstupujete do opatrenia s ich celou
výmerou !
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3. Zaznačenie hranice dielca v ťažbovej
mape – časť dielca.
Ak sa rozhodnete vstúpiť do opatrenia iba
s určitou časťou dielca, na mape podčiarkne
číslo dielca, orientačne predeľte dielec na
základe výmery, s ktorou hodláte vstúpiť do
opatrenia a spĺňa podmienky opatrenia, tak aby
ste neprečiarkli líniu hranice dielca ani číslo
dielca. Do časti dielca, s ktorým chcete vstúpiť
do opatrenia, vpíšte aj jej výmeru, zaokrúhlene
na 2 desatinné miesta tak, aby sa v nej
nachádzali aspoň 2/3 textu. V prípade, že text
nebude možné vpísať do príslušnej časti dielca,
zakreslíte do tejto časti dielca bodku, z ktorej
vyvediete čiarou min. 1 cm dlhou text do
priestoru, v ktorom bude údaj čitateľný.
4. Oprava chybne
ťažbovej mape.

zaznačenej

línie

v

V prípade každého chybného predelenia dielca
sa urobí na každej línii, ktorá je chybná,
minimálne 2 prečiarknutia krížikom.
Zakresľovanie v obrysovej mape sa robí
rovnako ako uvedených príkladoch !!!
UVEDENÉ

OBRÁZKY SÚ UVEDENÉ AKO
PRÍKLADY VŠEOBECNÉHO ZAKRESĽOVANIA!!!
PODROBNÉ
KONKRÉTNE
PRÍKLADY
ZAKRESĽOVANIA
OPRÁVNENÝCH
A
NEOPRÁVNENÝCH
LESNÝCH
PÔD
NA
PODPORU/PLATBU
SA
NACHÁDZAJÚ
V NASLEDUJÚCEJ KAPITOLE.
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Príklady zakresľovania lesných pozemkov v grafickom vyjadrení,
oprávnených na podporu/platbu podľa opatrení Lesnícko-environmentálne
platby (LEP) a Lesné pozemky v ÚEV- v 5 stupni ochrany.
Príklad
zakreslenia
oprávneného na LEP:

lesné

pozemku

v dielci musí byť predpísaný zásah v rámci
decénia,
- výmera, na ktorej má predpísaný zásah
musí spĺňať podmienky jednotlivých
podopatrení LEP (musia sa nachádzať
hniezdiská chránených vtákov resp.
dutinových hniezdičov).
Žiadateľ zakreslí v grafickej prílohe časť
dielcu, v ktorom má zásah predpísaný a uvedie
-

Príklad správne vypísaného zoznamu
lesných pozemkov v súlade s hore
uvedeným grafickým príkladom. Žiadateľ si
chce uplatniť platbu na lesný pozemok v dielci
číslo 165, ktorého zakreslená časť sa nachádza
vo vyhlásenom

výmeru, na ktorej je zásah predpísaný a spĺňa
podmienky jednotlivých podopatrení LEP.
Na obrázku je príklad zakreslenia dielca 165,
v ťažbovej mape. V dielci 165 sú predpísané
zásahy,
vyznačené
rôznymi
farbami.
Zakreslená výmera 3,40 ha, spĺňa podmienky
jednotlivých podopatrení a je na nej predpísaný
zásah. Pri opatrení LEP za zakresľujú len časti
dielcov, na ktorých je predpísaný zásah !
V prípade zakresľovania do obidvoch máp sa
zakreslené časti v ťažbovej a porastovej
mape musia navzájom zhodovať !!!

chránenom vtáčom území, má v nej predpísaný
zásah podľa PSoL a spĺňa podmienky
podopatrenia „ochrana biotopov vybraných
druhov vtákov“ podľa nariadenia vlády
o poskytovaní
lesnícko-environmentálnej
platby.
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Lesný pozemok neoprávnený na LEP:
Dielec 165 nie je oprávnený na podporu, lebo
v zakreslenej výmere 5,86 ha nie je predpísaný

zásah, aj keď sa na nej môže nachádzať
hniezdisko chráneného vtáka resp. dutinového
hniezdiča.

Príklad zakreslenia lesného pozemku
oprávneného
na podporu
na územia
európskeho významu, v piatom stupni
ochrany:

-

-

v dielci nesmie mať predpísaný zásah
a uvedená výmera dielca musí byť zaradená
do ÚEV a piateho stupňa ochrany.

na dielci nemôžu byť povolené výnimky
umožňujúce zásah do lesného porastu
a poškodenie pôdneho a vegetačného krytu,
povolené orgánom ochrany prírody.
Na príklade je zakreslená časť dielca 165,
uvedená výmera 5,86 ha, na ktorej nie je
predpísaný zásah a spadá do ÚEV – 5 stupňa
ochrany.
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Príklad správne vypísaného zoznamu
lesných pozemkov v súlade s hore uvedeným
grafickým príkladom. Žiadateľ si chce
uplatniť platbu na lesný pozemok v dielci číslo
165, ktorého zakreslená časť sa nachádza

v území európskeho významu, v piatom stupni
ochrany, nemá v nej predpísaný zásah podľa
PSoL a spĺňa podmienky podľa nariadenia
vlády o poskytovaní podpory v územiach
európskeho významu na lesnom pozemku.

Príklad zakresleného
lesného pozemku
neoprávneného na podporu na územia
európskeho významu, v piatom stupni
ochrany:

Zakreslená časť dielca 165 nie je oprávnená na
podporu na ÚEV – 5 tom stupni ochrany,
pretože v zakreslenej časti je predpísaný zásah
(napr. z dôvodu predošlej kalamity), alebo
dielec nepatrí do piateho stupňa ochrany.

Vyznačovanie
hniezdnych
chránených vtákov v CHVÚ.

lokalít

Hniezdny strom pri podopatreniach týkajúcich
sa chránených vtáčích oblastí je buď v teréne
vyznačený pracoviskom ŠOP SR, alebo je
v spolupráci žiadateľa a ŠOP SR dohodnuté
podrobné vymedzenie. Hniezdny strom
vyznačí na výreze lesníckej porastovej mapy
predloženom
žiadateľom
príslušné
pracovisko štátnej ochrany prírody ako bod
a v priloženom písomnom stanovisku uvedie

súradnice tohto bodu v S-JTSK. Na tento
údaj sa vzťahuje obmedzenie prístupu
k informáciám v zmysle § 11 zákona NR SR. č.
211/200
Z.
Z.
o slobodnom
prístupe
k informáciám v znení neskorších predpisov.
Vyznačovanie hniezdnych lokalít vtákov je
popísané v metodickom pokyne MP SR č.
1569/2009-920 k nariadeniu vlády SR č.
499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania
podpory podľa programu rozvoja vidieka
v znení neskorších predpisov.
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Legendy k lesníckym mapám.
Základný popis lesníckych máp.
Por.
č.

Popis

Typ písma

1.

Číslo dielca

2.

Čiastková plocha

3.

Číslo dielca - nízky les

4.

Čiastková plocha - nízky les

5.

Porastová skupina

New Serif EE Roman 10b.

6.

Zakmenenie

Frugal Sans EE Light 10b.

7.

Biela plocha
- číslo

Frugal Sans EE Bold Italic
16b.

- vek, zakmenenie, výmera

Frugal Sans EE Light 12b.

8.

Číslo nelesnej plochy

Frugal Sans EE Light 12b.

9.

Hospodársky a hraničný kopec

Frugal Sans EE Light Italic
12b.

10.

Výška vrstevnice, bod terénu

Frugal Sans EE Light 12b.

11.

Číslo parcely

Frugal Sans EE Light 8b.

12.

Označenie TMP

Frugal Sans EE Light 16b.

13.

Rok založenia topoľového a vŕbového
porastu

Frugal Sans EE Bold 14b.

14.

Semenný sad

Frugal Sans EE Light 16b.

15.

Produktovody, škôlka

Frugal Sans EE Bold 22b.

16.

Názov katastrálneho územia, cesty, žel.
trate

Frugal Sans EE Light 12b.

Vzor

Frugal Sana EE Bold 18b.
Goudy Catalog EE Italic
16b.
Frugal Sans EE Bold 18b.
Goudy Catalog EE Italic
16b.
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17.

Názov vrchu

New Serif EE Roman 18b.

18.

Názov štátu

Frugal Sans EE Bold 36b.

19.

Názov priliehajúceho LHC, LZ, LUC

Frugal Sans EE Light 36b.

20.

Názov LHC v LUC

Frugal Sans EE Light 12b.

21.

Názov lesného obvodu

Frugal Sans EE Bold 32b.

22.

Miestny názov

Frugal Sans EE Light Italic
24b.

23.

Názov mesta, obce

Frugal Sans EE Bold 32b.

24.

Názov osady, samoty

Frugal Sans EE Bold 18b.

25.

Názov objektu (sklad, chata, žel. stanica
...)

Frugal Sans EE Light 16b.

26.

Názov jazera, rieky, potoku, suchej doliny

Goudy Catalog EE Italic
18b.

27.

Pásmo ohrozenia imisiami

Frugal Sans EE Bold 22b.

28.

Vdj. raš.

Frugal Sans EE Light 10b.

29.

Čierna plocha

Frugal Sans EE Bold 14b.

PORASTOVÁ MAPA M 1 : 10 000
Por.
č.

Predmet

Značka

Farebný rozklad
R G B

T

1.

Holiny

255 255 255

2.

1 - 20 rokov

255

0

T3

3.

21 - 40 rokov

255 160 160

T6

255

40

4.

41 - 60 rokov

64

240

80

T15

5.

61 - 80 rokov

80

255

T10

6.

91 - 100 rokov

191

0

T21

7.

101 - 120 rokov

192 192

192

T23

8.

121 + rokov

104

104 104

T24

9.

Viac etážové porasty

10.

Kosodrevina

230

140 210

T8

11.

Hranica ochranných lesov

248

12.

Hranica lesov osobitného určenia

13.

180
100

1,0
1,0

0

0

T5

0

191

0

T14

Hranica pásiem ohrozenia imisiami

191

0

191

T9

14.

Hranica národného parku NP

0

80

218

T11

15.

Hranica ochranného pásma NP

0

80

218

T11

16.

Hranica CHKO

124

78

22

T21

17.

Hranica ochranného pásma CHKO

124

78

22

T21

18.

Hranica chráneného areálu

255

255

0

T4

19.

Pozemky so špecifickým zameraním

0

0

T14

20.

Potok, rieka, čiara

0

160

T11

21.

Vodné plochy - výplň

22.

Studňa, studničky, prameň, vodojem,
ponor, vyvieračka

0

88

160

T11

23.

Močiar, rašelinisko

0

88

160

T11

24.

Vlastné budovy

255

0

0

T6

25.

Cudzie budovy

255

0

0

T6

26.

Vrstevnice, popis, skaly, bod terénu

191

128

0

T18

27.

Rezervácia

0

0

T14

220

191
88

235

191

255

T10
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28.

Limby

0

191

0

T14

29.

Nízky les

0

88

160

T11

ŤAŽBOVÁ MAPA M 1 : 10 000
Por.
č.

Predmet

Značka

Farebný rozklad
R G B

T

1.

Prvý zásah

255

0

0

T6

2.

Druhý zásah

0

255

0

T14

3.

Tretí zásah

88

240 248

10

4.

Štvrtý zásah

191

128

0

T21

5.

Šrafy horizontálne

255

0

0

T6

6.

Šrafy vertikálne

255

0

0

T6

7.

Dočasné približovacie a spojovacie cesty

191

128

0

T19

Účelový výber

255

0

0

T5

255

0

0

T5

255

0

0

T5

8.

9.

Hospodársky
spôsob
- forma skupinová

výberkový

10.

Hospodársky
spôsob
- forma stromová

výberkový

11.

Dorub

255

0

0

T5

12.

Pomiestny výrub jednotlivých stromov

255

0

0

T5

13.

Spevňovacie pásy v predrubných porastoch

255

0

0

T5

ŤAŽBOVÁ MAPA
Hospod.
spôsob

Forma hospod.
spôsobu

Tvar rubu

Značka

Poznámka
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Maloplošný
clonný
rub
v
pásoch,
klinoch, zónach
skupinách
a iných tvaroch

Šírka max. na 2
výšky porastu,
výmera obnovovaného
prvku max. 3 ha.
Obnovné prvky sa
nerozširujú.

Okrajový clonný
rub v pásoch,
klinoch
a
iných tvaroch

Max. plocha a
šírka
obnovovaného
prvku
ako pri
maloplošnom
clonnom rube.
Vzdialenosť
východísk
obnovy min. na 3
výšky
porastu.

Skupinovitý
clonný
rub
v
rôznych
tvaroch

Šírka
obnovovaného
prvku max. na 2
porast.
výšky. Použije sa
ako
symbol pre skup.
clon.
rub (1znak v
poraste).

Účelový výber

Účelový výber (v
ochr.
lesoch, lesoch
osob. urč.)
zušľachťujúci
výber
(v semenných
porastoch).

Podrastová
maloplošná

podrastový

Vyznačí sa v tej časti, kde sa zásah plánuje

Podrastová
maloplošná

výberkový

Skupinová

Veľkoplošný
clonný
rub
na celej ploche,
v
pásoch,
klinoch a iných
tvaroch

Skupinový alebo
skupinovite
výberkový rub

šrafovanie len zvislé
(2 - ťažb. zásahy v dec)

symbol

Výmera rubu
max. 5
ha - ak je to celý
porast - vyznačí
sa
plocha porastu. V
ostatných
prípadoch
vyznačia sa
príslušné
tvary rubov.
Ruby sa
nerozširujú.

Rub sa
uskutočňuje
v skupinách do
0,2 ha,
skupiny sa
nerozširujú.
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Stromová

Holorubná
maloplošná

Jednotlivo
výberkový
rub stromový

symbol

Maloplošný
holorub
v pásoch,
klinoch,
skupinách
a iných tvaroch

Šírka max. na 2
priemer. výšky
porastu,
vzdialenosť
východísk
minimálne na 2
šírky
rubu. V
odôvodnených
prípadoch min. 2
x
výška porastu.
Max.
veľkosť jedného
rúbaniska 3,0 ha.

Veľkoplošný
holorub
v pásoch,
klinoch
a iných tvaroch

Šírka pásu nad 2
výšky
porastu, max.
100 m.
Vzdialenosť
východísk
nad 2 výšky
obnov.
porastu. Plocha
holorubu max. 5
ha. Pri
šachovnicovom
usporiadaní
odstupová
vzdialenosť
v rohoch rovná sa
nule.

holorubný

Holorubná
veľkoplošná

Dorub - posledná fáza clonných
rubov

Vyznačí sa
skutočná
plocha dorub.
časti
porastu alebo
zvyškov.

Pomiestna výrub jednotlivých
stromov,
nemusí vždy sledovať obnovu,
nezodpovedá kritériám účelového
výberu

V porastoch
poškodených imisiami a
inými
škodlivými
činiteľmi a
iný výrub
stromov.

X

(T6)

Spevňovacie pásy v predrubných
porastoch
Dočasné približovacie a
spojovacie cesty

_ _ _ _ _ (T19)
V nadväznosti na trvalú existujúcu a navrh. cest. sieť
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Vysvetlivky: Farebné vyznačenie ťažbových
zásahov v JPRL počas platnosti PSoL
- prvý zásah - červená T6
- druhý zásah - zelená T14
- tretí zásah - modrá T10
- štvrtý zásah - hnedá T21

Šrafovanie sa vykoná vždy v smere S - J pri
presvetľovaní porastov a v smere Z - V pri
dorube porastov. Ťažbové zásahy sa kreslia v
príslušnej mierke mapy.

Zatriedenie okresov v rámci jednotlivých RP PPA.
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.

Regionálne pracovisko
RP Nitra
RP Komárno
RP Levice
RP Nové Zámky
RP Trenčín

6.

RP Trnava

7.
8.

RP Dunajská Streda
RP Zvolen

9.
10.
11.

RP Rimavská Sobota
RP Lučenec
RP Žilina

12.

RP Dolný Kubín

13.
14.

RP Košice
RP Michalovce

15.
16.
17.

RP Trebišov
RP Prešov
RP Poprad

Okres
Nitra, Topoľčany, Zlaté Moravce, Šaľa
Komárno
Levice, Krupina
Nové Zámky
Trenčín , Považská Bystrica, Bánovce n/Bebravou, Púchov,
Prievidza, Partizánske, Ilava, Nové mesto n/ Váhom, Myjava
Trnava, Skalica, Senica, Piešťany, Hlohovec Bratislava I. – V.,
Malacky, Pezinok, Senec
Dunajská Streda, Galanta
Zvolen, Banská Bystrica, Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica,
Detva, Žarnovica, Brezno
Rimavská Sobota, Rožňava, Revúca
Lučenec, Veľký Krtíš, Poltár
Žilina, Kysucké Nové Mesto, Čadca, Bytča, Turčianske Teplice,
Martin
Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Tvrdošín,
Ružomberok
Košice I.-IV. , Košice – okolie
Michalovce, Vranov n/Topľou, Snina, Humenné, Sobrance,
Medzilaborce
Trebišov
Prešov, Svidník, Stropkov, Sabinov, Bardejov
Poprad, Gelnica, Levoča, Kežmarok, Spišská Nová Ves, Stará
Ľubovňa

Informácie na záver
Všetky formuláre, o ktorých hovorí táto
príručka, ako aj formuláre k žiadosti o
stiahnutie a žiadosti o zmenu a doplnenie
nájdete na internetovej stránke www.apa.sk v
rubrike sekcia priamych podpôr. Na stránke
nájdete aj aktuálnu národnú (nariadenie vlády
SR č. 499/2008 Z. z. o podmienkach
poskytovania podpory podľa programu
rozvoja
vidieka
v znení
neskorších
predpisov) a európsku legislatívu (napr.

NARIADENIE RADY (ES) č. 1698/2005
o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom
Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre
rozvoj vidieka (EPFRV) v platnom znení,
NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 65/2011 z 27.
januára 2011, ktorým sa stanovujú
podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia
Rady (ES) č. 1698/2005, pokiaľ ide o
realizáciu kontrolných postupov a krížového
plnenia pri opatreniach na podporu rozvoja
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vidieka v platnom znení
a príslušné
metodické pokyny(metodický pokyn č.
1569/2009-920 k nariadeniu vlády SR č.
499/2008 Z.z.), v ktorých sú obsiahnuté
podrobnejšie informácie o podmienkach
poskytovania jednotlivých typov priamych
podpôr ako aj kontaktné údaje na regionálne
pracoviská PPA (Kontakty na PPA).
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