USMERNENIE
MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
k niektorým ustanoveniam nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu
rozvoja vidieka v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č.163/2015 Z. z., nariadenia
vlády Slovenskej republiky č. 70/2017 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 72/2018
Z. z.

Upozornenie: Usmernenie je interpretáciou niektorých ustanovení nariadenia vlády Slovenskej republiky
č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja
vidieka v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 163/2015 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č.
70/2017 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 72/2018 Z. z., nezohľadňuje dodatočné interpretácie
Európskej komisie k právne záväzným aktom EÚ vykonávaným podľa nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z. v znení
neskorších predpisov. Usmernenie neopakuje podmienky a požiadavky ustanovené v právne záväzných aktoch EÚ
a v nariadení vlády č. 75/2015 Z. z.. v znení neskorších predpisov. V prípade sporu zahrňujúceho ustanovenia
právne záväzných aktov EÚ uvedených v tomto usmernení, v súlade so Zmluvou o fungovaní EÚ, poskytuje
Európsky súdny dvor konečný výklad platného práva EÚ. Spory zahŕňajúce ustanovenia nariadenia vlády č. 75/2015
Z. z. v znení neskorších predpisov rozhodujú všeobecné súdy Slovenskej republiky a Ústavný súd Slovenskej
republiky, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich prípadnom nesúlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými
zákonmi a s medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli
ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.
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Použité skratky:
MPRV SR - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
RP PPA – regionálne pracovisko PPA v mieste podania žiadosti
SHR – samostatne hospodáriaci roľník
LPIS – Land Parcel Identification System
DPEP - dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky
PH - povinné požiadavky hospodárenia
ANC - oblasti s prírodnými obmedzeniami alebo inými osobitnými obmedzeniami
JRC – Joint Research Institute
LAU2 – Local Administrative Unit
BK1 až 4 - biofyzikálne kritérium 1-4
BKA – agregátne biofyzikálne kritérium
OS - oblasti so špecifickými obmedzeniami
OP – orná pôda
TTP – trvalý trávny porast
TP – trávny porast
EÚ – Európska únia
LFA – Less favourable area
PRV – Program rozvoja vidieka
ÚEV- územia európskeho významu
CHVÚ – chránené vtáčie územia
EP – ekologické poľnohospodárstvo
EPV – ekologická poľnohospodárska výroba
IP – integrovaná produkcia
IPOV - integrovaná produkcia v ovocinárstve
IPZEL- integrovaná produkcia v zeleninárstve
IPVIN- integrovaná produkcia vo vinohradníctve
AEKO – agroenvironmentálno -klimatické opatrenie
STN – slovenská technická norma
EN - európska norma
ISO - International Organization for Standardization
ÚKSÚP - Ústredný , kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
HD - hovädzí dobytok
BIOTOP DROP_F - biotop dropa fúzatého
CHVO ŽO – chránená vodohospodárska oblasť Žitný ostrov
BIOTOP TP – biotopy poloprírodných a prírodných trávnych porastov
DJ - dobytčia jednotka
ODZ – ohrozené druhy zvierat
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Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „MPRV
SR“) v zmysle § 3 ods. 2 písm. b) zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy
pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov a
za účelom jednotného výkladu ustanovení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z.
z.,
ktorým
sa
ustanovujú
pravidlá
poskytovania
podpory
v
súvislosti
s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky
č. 163/2015 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 70/2017 Z. z. a nariadenia vlády
Slovenskej republiky č. 72/2018 Z. z. (ďalej len „nariadenie vlády č. 75/2015 Z. z.“) vydáva toto
usmernenie:
Čl.1
Interpretácia niektorých ustanovení nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z.
K§1
Predmet úpravy
(1) Ustanovuje predmet úpravy poskytovania platieb v súvislosti s opatreniami
programu rozvoja vidieka (ďalej len „PRV“) v podmienkach Slovenskej republiky (ďalej len „SR“),
ktorými sú
a) Platby pre oblasti s prírodnými obmedzeniami alebo inými osobitnými obmedzeniami,
b) Platby v rámci sústavy Natura 2000,
c) Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie,
d) Ekologické poľnohospodárstvo,
e) Dobré životné podmienky zvierat,
f) Lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochranu lesov,
g) Prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy.
(2) Osobitné predpisy o poskytovaní štátnej pomoci
č. 75/2015 Z. z. dotknuté.

nie sú nariadením vlády

K§2
Všeobecné podmienky
(1) Podmienky záväzkov operácií a podopatrení Agroenvironmentálno-klimatického
opatrenia, Ekologického poľnohospodárstva, Lesnícko-environmentálnych a klimatických
služieb a ochrany lesov musia žiadatelia dodržiavať počas obdobia piatich rokov. Žiadatelia,
ktorí vstúpili do predmetných záväzkov v roku 2015 ich musia dodržiavať od 1.1.2015 do
31.12.2019 (pre vstup v roku 2016 je povinným obdobím obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2020
atď.) s výnimkou operácie Chov a udržanie ohrozených druhov zvierat opatrenia AEKO, v rámci
ktorého záväzkové obdobie plynie od 1. mája do 30. apríla kalendárneho roka. Päťročné
obdobie predmetných záväzkov je možné predĺžiť, ak na takéto predĺženie dá súhlas riadiaci
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orgán PRV (ďalej len „riadiaci orgán“). Predĺženie záväzkov oznamuje riadiaci orgán
Pôdohospodárskej platobnej agentúre (ďalej len „PPA“), ktorá možnosť predĺženia zverejňuje
na svojom webovom sídle.
(2) Podmienky záväzkov opatrení Platby pre oblasti s prírodnými obmedzeniami alebo
inými osobitnými obmedzeniami, Platby v rámci sústavy Natura 2000 a Dobré životné
podmienky zvierat musia žiadatelia dodržiavať počas stanoveného obdobia jedného roku.
Žiadatelia, ktorí vstúpili do opatrení Platby pre oblasti s prírodnými obmedzeniami alebo inými
osobitnými obmedzeniami a Platby v rámci sústavy Natura 2000 v roku 2015 ich musia
dodržiavať od 1.1.2015 do 31.12.2015 (pre vstup v roku 2016 je povinným obdobím obdobie od
1.1.2016 do 31.12.2016, atď.).
(3) Žiadatelia, ktorí vstúpili do opatrenia Dobré životné podmienky zvierat v roku 2015 ich
musia dodržiavať od 1. 5. 2015 do 30. 4. 2016 (pre vstup v roku 2016 je povinným obdobím
obdobie od 1. 5. 2016 do 30. 4. 2017, atď.). Žiadosť o zaradenie do opatrení jednoročných
záväzkov sa môže predkladať každoročne počas obdobia trvania programu (najneskôr do roku
2020), pričom nahlasovaná výmera alebo počet zvierat (DJ) môže byť rozdielny.
(4) Podmienkou zaradenia do podpory na základe podanej žiadosti pre každé opatrenie je
doručenie záväzného vyhlásenia žiadateľa o plnení podmienok podpory, ktoré doručí na RP
PPA na základe jej výzvy.
(5) Za prípady vyššej moci a mimoriadnych okolností sa považuje
a) úmrtie užívateľa alebo príjemcu podpory (týka sa fyzických osôb - podnikateľov (SHR) bez
možnosti pokračovania v plnení prijatých záväzkov,
b) dlhodobá pracovná nespôsobilosť užívateľa alebo príjemcu podpory (týka sa fyzických osôb podnikateľov (SHR), ktorým dlhodobá neschopnosť zabraňuje možnosti venovať sa svojej
profesii, svojmu povolaniu a tým aj plneniu prijatých záväzkov),
c) vyvlastnenie veľkej časti podniku, ktoré sa nemohlo predpokladať v deň prijatia záväzku
(akékoľvek vyvlastnenie realizované vo verejnom záujme; pričom pôvodný záväzok sa znižuje
o vyvlastnenú pôdu ),
d) ťažká živelná pohroma, ktorá vážne postihuje pôdu podniku,
e) neočakávané zničenie budov podniku vyhradených pre hospodárske zvieratá,
f)

epizootické ochorenie postihujúce všetky hospodárske zvieratá poľnohospodára alebo
jeho časť.
Poznámka: 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
7/98

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.
g) vybrané ustanovenia zákona č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom

a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z.
o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších
predpisov (reštitučný zákon).
Poznámka: Pod vykonaním reštitúcie sa rozumejú napríklad podmienky zákona č.
403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení neskorších
predpisov, zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších
predpisov, zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému
poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej
rady č. 319/1991 Zb. o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti
orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií v znení
neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 282/1993 Z. z. o
zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským
spoločnostiam v znení zákona č. 97/2002 Z. z. V konkrétnom znení to znamená, že ak je
určitá plocha vo viacročnom záväzku žiadateľa a táto plocha je vydaná oprávnenej osobe
v rámci reštitúcie, pôvodný žiadateľ znižuje plochu pôvodného záväzku bez toho, aby
vracal poskytnuté platby na túto plochu po realizácii reštitúcie.
Prípady vyššej moci alebo mimoriadnych okolností písomne oznámi žiadateľ alebo ním
poverená osoba na RP PPA spolu s príslušnými dôkazmi, ktoré preukazujú vyššiu moc a to
najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa, kedy je žiadateľ, alebo ním poverená osoba schopná
tak urobiť; platia podmienky ako pre priame platby upravené v usmernení MPRV SR
č. 1150/2016-640 z 29.02.2016 verzia 3,0.
(6) Za prirodzené okolnosti sa považuje:
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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 RP PPA v mieste podania
žiadosti písomne na tlačive zverejnenom na webovom sídle PPA do 10 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 písmena 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),
(7) Pre operáciu Integrovanej produkcie v zeleninárstve a Ekologické pestovanie
zeleniny, jahôd, liečivých, koreninových a aromatických rastlín alebo zemiakov je umožnené
počet hektárov, ktoré sú obhospodarované podľa stanovených podmienok a na ktoré sa
poskytuje platba, každoročne meniť.
(8) Podľa § 11 ods. 1 nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z. sa platba v rámci sústavy Natura
2000 (§ 1 ods. 1 písm. b) poskytuje na lesný pozemok (§ 3 ods. 1 písm. a) a § 39 ods. 1 písm. d)
a odsek 5 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov) (ďalej len „zákon
o lesoch“), vedený v evidencii lesných pozemkov (§ 4 ods. 1 zákona o lesoch), ktorú vedie Orgán
štátnej správy lesného hospodárstva, a v Informačnom systéme lesného hospodárstva (§ 45
zákona o lesoch), ktorý sa nachádza v piatom stupni ochrany podľa § 16 ods. 2 zákona č.
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Zákon o lesoch v § 2 písm. p) definuje obhospodarovateľa lesa ako právnickú osobu alebo
fyzickú osobu, ktorá hospodári na lesných pozemkoch. Zákon o lesoch ďalšie podmienky
neurčuje. Podľa § 4 ods. 3 zákona o lesoch je obhospodarovateľ lesa povinný predložiť orgánu
štátnej správy lesného hospodárstva doklady preukazujúce oprávnenie hospodáriť
v lese, s identifikáciou dotknutých lesných pozemkov podľa stavu katastra nehnuteľností a
jednotiek priestorového rozdelenia do 15 dní od vzniku oprávnenia hospodáriť v lese alebo od
vzniku zmien v rozsahu oprávnenia hospodáriť v lese.
Podľa § 2 ods. 6 nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z. možno platbu v rámci sústavy Natura 2000
poskytnúť na základe žiadosti len žiadateľovi, ktorým je súkromný obhospodarovateľ lesa alebo
9/98

združenie súkromných obhospodarovateľov lesov s právnou subjektivitou; súkromný
obhospodarovateľ lesa je aj fyzická osoba nepodnikateľ, ak spĺňa všetky náležitosti podľa
nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z. a zákona o lesoch.
(9) Pre
opatrenia
Agroenvironmentálno-klimatické
opatrenie,
Ekologické
poľnohospodárstvo, Dobré životné podmienky zvierat a Lesnícko-environmentálne
a klimatické služby a ochranu lesov sú stanovené výberové kritériá. Výberové kritériá sú
stanovené v súlade s programom rozvoja vidieka, ich cieľom je pri pretlaku finančných nárokov
pre tieto opatrenia nad alokované finančné možnosti programu uprednostniť žiadateľov,
ktorých záväzky majú vyšší environmentálny efekt. O uplatnení výberových kritérií rozhoduje
riadiaci orgán na základe podkladov PPA a o tomto uplatnení informuje PPA.
(10) Na poskytovanie podpory podľa § 1 ods. 1 písm. a) až f) nariadenia vlády
č. 75/2015 Z. z., sa vzťahujú pravidlá krížového plnenia. Na poskytnutie platieb uvedených
opatrení je žiadateľ povinný na celej výmere poľnohospodárskych plôch podniku (LPIS) plniť
pravidlá krížového plnenia, ktoré sú uvedené v § 4 a prílohe č. 2 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 je povinný pravidlá krížového plnenia dodržiavať
od 1. 1. do 31. 12. príslušného roku trvania záväzku. 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).
(11) Na opatrenia Platby pre oblasti s prírodnými obmedzeniami alebo inými
osobitnými obmedzeniami, Platby v rámci sústavy Natura 2000 a Agroenvironmentálnoklimatické opatrenie okrem operácie chov a udržanie ohrozených druhov zvierat sa vzťahuje
aj podmienka udržiavania poľnohospodárskej plochy v stave vhodnom na pastvu alebo
pestovanie podľa § 5 nariadenia vlády č. 342/2014 Z. z.
Koeficienty prepočtu zvierat na dobytčie jednotky sú uvedené v nižšie uvedenej tabuľke.
Druhy hospodárskych zvierat
Koeficient [DJ]
Býky, kravy a iný hovädzí dobytok starší ako dva roky a kone staršie ako 1
šesť mesiacov
Hovädzí dobytok vo veku od šesť mesiacov do dvoch rokov
0,6
Hovädzí dobytok vo veku do šiestich mesiacov
0,4
Ovce a kozy
0,15
Chovné prasnice s hmotnosťou viac ako 50 kg
0,5
Ostatné ošípané
0,3
Nosnice
0,014
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Ostatná hydina
Výkrmové kurčatá chované na mäso

0,03
0,0046

(12) Pre stanovenia administratívnych sankcii v prípade nadhodnotenia pri nahlasovaní
sa od roku 2016 uplatňuje pre opatrenie oblasti s prírodnými obmedzeniami alebo inými
osobitnými obmedzeniami a pre opatrenie platby v rámci sústavy NATURA 2000 na
poľnohospodársky pozemok, lesný pozemok článok 19a DELEGOVANÉHO NARIADENIA KOMISIE
(EÚ) 2016/1393 zo 4. mája 2016, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ)
č. 640/2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013
vzhľadom na integrovaný administratívny a kontrolný systém, podmienky zamietnutia alebo
odňatia platieb a administratívne sankcie uplatniteľné na priame platby, podporné nariadenia
na rozvoj vidieka a krížové plnenie.
Čl.19a DELEGOVANÉHO NARIADENIA KOMISIE (EÚ) 2016/1393
1. Ak vzhľadom na skupinu plodín podľa článku 17 ods. 1 plocha nahlásená na účely
režimov pomoci podľa hlavy III kapitol 1, 2, 4 a 5 a hlavy V nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) č. 1307/2013 a podporných opatrení podľa článkov 30 a 31 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 presahuje plochu určenú v súlade s článkom 18 tohto
nariadenia, pomoc sa vypočíta na základe určenej plochy zredukovanej o 1,5 násobok zisteného
rozdielu, ak daný rozdiel presahuje buď 3 % určenej plochy, alebo dva hektáre.
Administratívna sankcia nesmie presiahnuť 100 % súm vypočítaných na základe
nahlásenej plochy.
2. Ak nebola príjemcovi uložená žiadna administratívna sankcia podľa odseku 1 za
nadhodnotenie plôch v rámci príslušného režimu pomoci alebo podporného opatrenia,
administratívna sankcia podľa uvedeného odseku sa zníži o 50 %, ak rozdiel medzi nahlásenou
plochou a určenou plochou nepresahuje 10 % určenej plochy.
3. Ak bola príjemcovi znížená administratívna sankcia uložená podľa odseku 2 a
uvedenému príjemcovi sa má v rámci príslušného režimu pomoci alebo podporného opatrenia
uložiť podľa tohto článku a článku 21 ďalšia administratívna sankcia v nasledujúcom roku
nároku, musí zaplatiť administratívnu sankciu v prípade uvedeného nasledujúceho roku nároku
v plnej miere a zaplatiť sumu, o ktorú bola v súlade s odsekom 2 znížená administratívna sankcia
vypočítaná podľa odseku 1.
K § 2 ods. 11
Prevod podniku a prevod alebo rozšírenie záväzku
(1) Ak počas trvania záväzku v priebehu piateho roka dôjde k prevodu podniku bez
prevodu záväzku, žiadateľ nemusí poskytnutú podporu vrátiť podľa čl. 44 ods. 2 nariadenia (ES)
č. 1974/2006 alebo, ak k nedodržaniu výmery alebo počtu dobytčích jednotiek došlo
z dôvodu vyššej moci, vykonania reštitúcie alebo vykonania pozemkových úprav podľa zákona
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Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového
vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v
znení neskorších predpisov.
(2) Ak pri prevode podniku dôjde aj k prevodu záväzku, práva a povinnosti vyplývajúce
zo záväzku by mali byť presne identifikované v zmluve o prevode. Táto by spravidla mala
obsahovať
najmä
tieto
údaje:
predmet
prevodu,
identifikačné
údaje
o prevodcovi a nadobúdateľovi, dátum prevodu a obdobie, na ktoré sa záväzky prevádzajú.
Originál zmluvy o prevode by mal nadobúdateľ predložiť do 15 dní od jej podpisu na ústredie
PPA, sekciu priamych podpôr.
(3) Ak dôjde k prevodu podniku po podaní žiadosti o platbu, PPA platbu neposkytne. To
znamená, že ak dôjde k prevodu podniku po podaní žiadosti, nadobúdateľ nie je oprávnený na
poskytnutie platby na základe žiadosti prevodcu. Žiadosť o platbu prevádzaného záväzku
podaná nadobúdateľom bude administrovaná iba v tom prípade, ak k prevodu podniku došlo v
období od 1. januára príslušného roku do termínu na predloženie žiadosti. V prípade opatrení
u ktorých záväzok končí 30. apríla sa záväzok zadministruje len ak sa prevod uskutoční v období
od 1. mája príslušného roku do termínu na predloženie žiadosti.
(4) Ak sa nadobúdateľ písomne zaviazal pokračovať v plnení podmienok vyplývajúcich
zo záväzku, spravidla to znamená, že týmto prebral aj zodpovednosť za plnenie podmienok
opatrenia a to aj za prípadné zistenie porušenia podmienok, ktoré sa vzťahujú ešte do obdobia,
kedy záväzok plnil pôvodný žiadateľ.
(5) Žiadateľ môže požiadať o rozšírenie pôvodného záväzku v termíne, ktorý oznámi
PPA aj na tie plochy, ktoré neboli predmetom pôvodného záväzku. Žiadosť o rozšírenie výmery
obsahuje prílohy ako sa vyžaduje pre žiadosti o zaradenie do operácie vzťahujúce sa na plochu
v súlade s čl. 15 delegovaného nariadenia (EU) č. 807/2014. Rozšírenie záväzku a zaradenie
plochy do záväzku povolí PPA v závislosti od disponibilných finančných prostriedkov.
K § 2 ods. 12 až 15
Osoby oprávnené na podporu
(1) Žiadateľom o zaradenie do opatrenia Platby pre oblasti s prírodnými obmedzeniami
alebo inými osobitnými obmedzeniami, Platby v rámci sústavy Natura 2000 na
poľnohospodársky pozemok, Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie, Ekologické
poľnohospodárstvo a Dobré životné podmienky zvierat, môže byť len osoba podľa § 2 ods. 2
písm. a) a d) Obchodného zákonníka, ktorou sa rozumie fyzická osoba zapísaná do evidencie
podľa osobitného predpisu „samostatne hospodáriaci roľník“ alebo osoba, ktorá je zapísaná
v obchodnom registri, a ktorá vykonáva poľnohospodársku činnosť, ktorou je najmä produkcia,
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chov alebo pestovanie poľnohospodárskych výrobkov, vrátane
a rozmnožovania zvierat a chovu zvierat na poľnohospodárske účely.

zberu

dojenia

(2) Poľnohospodárska činnosť musí byť vykonávaná žiadateľom na ploche minimálne
jeden hektár poľnohospodárskej pôdy vedenej v LPIS, ak sú splnené podmienky oprávnenosti,
pričom táto výmera môže predstavovať viaceré súvisle užívané plochy jedného druhu pozemku
na dieloch pôdnych blokov o výmere najmenej 0,3 hektára obhospodarovanej
poľnohospodárskej pôdy jedným žiadateľom, ak podmienka oprávnenosti pre konkrétnu
operáciu nestanovuje inak.
(3) Podporu na opatrenie Platby pre oblasti s prírodnými obmedzeniami alebo inými
osobitnými obmedzeniami, Ekologické poľnohospodárstvo a Dobré životné podmienky zvierat
možno poskytnúť žiadateľovi len ak spĺňa podmienky „aktívneho poľnohospodára“ podľa § 3
nariadenia vlády SR č. 342/2014 Z. z. , v opačnom prípade sa platba neposkytne.
(4) O podporu na opatrenie Platby pre oblasti s prírodnými obmedzeniami alebo inými
osobitnými obmedzeniami sa môžu uchádzať aj pozemkové spoločenstvá podľa § 3 zákona č.
97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách.
(5) Žiadateľom o poskytnutie podpory na Lesnícko-environmentálne a klimatické
služby a ochranu lesov môže byť len súkromný alebo verejný obhospodarovateľ lesa alebo
združenie súkromných alebo verejných obhospodarovateľov lesov.
K § 2a
Rozšírenie záväzku
Počas trvania záväzku v rámci opatrenia na agroenvironmentálno – klimatické opatrenie, na
ekologické poľnohospodárstvo a na lesnícko – environmentálne a klimatické služby a ochranu
lesov môže žiadateľ o poskytnutie podpory požiadať o rozšírenie záväzku z dôvodu navýšenia
pôvodnej operácie (Čl. 15 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 807/2014 z 11. marca 2014,
ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 o podpore
rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka
(EPFRV) a ktorým sa zavádzajú prechodné ustanovenia v platnom znení) alebo pribratia ďalšej
operácie do skončenia záväzku. Žiadosť o rozšírenie je možné podať na základe oznámenia PPA
zverejnenom na jej webovom sídle do termínu určeného v oznámení.
Žiadosť o rozšírenie záväzku nie je možné podať v piatom roku trvania záväzku. V prípade, ak
na základe žiadosti dôjde k rozšíreniu záväzku, nový záväzok nevznikne a trvanie pôvodného
záväzku sa musí dodržať.
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Článok 15 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 807/2014
Situácie, v ktorých sa nevyžaduje náhrada pomoci
1. Ak príjemca rozšíri plochu podniku v období, počas ktorého trvá daný záväzok ako
podmienka na poskytnutie podpory, členské štáty môžu zabezpečiť rozšírenie záväzku tak, aby
sa vzťahoval na dodatočnú plochu po zvyšok obdobia záväzku alebo aby sa pôvodný záväzok
nahradil novým. To isté platí v prípadoch, keď sa rozšíri plocha, na ktorú sa vzťahuje záväzok v
podniku.
2. Záväzok sa môže rozšíriť s cieľom zahrnúť dodatočnú plochu, ako sa uvádza v odseku 1, len
za týchto podmienok:
a) slúži na environmentálne ciele sledované záväzkom;
b) rozšírenie je opodstatnené v zmysle povahy záväzku, dĺžky zostávajúceho obdobia a veľkosti
dodatočnej plochy;
c) rozšírenie nebráni účinnosti kontrol na zabezpečenie súladu s podmienkami na udelenie
podpory. Pôvodné trvanie záväzku sa dodrží.
3. Môže sa prijať nový záväzok, ktorý nahradí existujúci záväzok, ako sa uvádza v odseku 1, za
predpokladu, že sa bude vzťahovať na celú danú plochu a že jeho podmienky nie sú menej
náročné v porovnaní s podmienkami pôvodného záväzku.
Keď sa novým záväzkom nahradí pôvodný záväzok, nový záväzok sa prijme na celé obdobie
uvedené v príslušnom opatrení, a to bez ohľadu na obdobie, počas ktorého sa už vykonával
pôvodný záväzok.
ČASŤ I
OBLASTI S PRÍRODNÝMI OBMEDZENIAMI ALEBO INÝMI OSOBITNÝMI OBMEDZENIAMI
K§3
Typy oblastí ANC
(1)
Oblasti s prírodnými obmedzeniami alebo inými osobitnými obmedzeniami
(ďalej len „ANC“) sa delia do 3 základných typov a v rámci nich do podtypov
a) Horské oblasti sú stanovené na základe nadmorskej výšky a svahovitosti, alebo
vzájomnej kombinácie týchto 2 typov kritérií.
Poľnohospodári hospodáriaci v horských oblastiach sú oprávnení na platby v tom
prípade, ak sa vyznačujú zhoršeným využívaním pôdy. To má následok na zvýšené
náklady a znížené výnosy. Dôvodom toho sú:
- zložité klimatické podmienky, ktoré prevládajú v horských oblastiach,
- nutné zvýšenie nákladov na používanie zariadení, ktoré sú schopné v podmienkach
akými sú strmosť a vysoká nadmorská výška obrábať pôdu,
- kombináciou predošlých faktorov dochádza k tomu, že farmári obhospodarujúci
v týchto oblastiach majú porovnateľne menšie zisky, ako farmári pôsobiaci na
úrodnejších pôdach.
14/98

Kritériá zaradenia:
Do horských oblastí SR sú zaradené obce, ktoré spĺňajú jedno z nasledovných kritérií:
- priemerná nadmorská výška obce väčšia alebo rovná 700 m n. m.,
- priemerná nadmorská výška obce väčšia alebo rovná 600 m n. m. a menšia ako 700
m n. m.,
- svahovitosť územia obce väčšia alebo rovná 20 % na ploche väčšej ako 50 % územia
obce,
- priemerná nadmorská výška obce väčšia alebo rovná 500 m n. m. a menšia ako 600
m n. m. v kombinácií so svahovitosťou obce väčšou ako 15 % na ploche väčšej ako
50 % územia obce.
b) Oblasti čeliace významným prírodným obmedzeniam sú stanovené podľa ôsmich
biofyzikálnych kritérií (príloha III nariadenia EÚ č. 1305/2013). Tie predstavujú základ
pre objektívnu a jednoznačnú klasifikáciu oblastí s prírodnými obmedzeniami.
Spomínané oblasti sú oprávnené na platby ak čelia významným prírodným
obmedzeniam a ak najmenej 60 % poľnohospodárskej plochy na úrovni obce (katastrálneho
územia) spĺňa aspoň jedno z kritérií uvedených v prílohe III na uvedenej prahovej úrovni.
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy testoval v rámci vypracovaných metodík,
ktoré boli odsúhlasené JRC, všetkých 8 biofyzikálnych kritérií na území SR. Do simulácie boli
zahrnuté všetky obce Slovenskej republiky (LAU2), ktoré obsahuje aktuálna databáza
Štatistického úradu SR. V každej obci bolo identifikované územie LPIS oprávnené pre
kompenzačné platby EÚ. V prvom kroku bola vyhodnotená realizovateľnosť stanovených kritérií
pre podmienky SR mimo horských oblastí. Z výsledkov vyplynulo, že neaplikovateľnými
kritériami sú nízka teplota, sucho a nadmerná vlhkosť pôdy.
Aplikovateľnými kritériami pre stanovenie oblastí s významnými prírodnými
obmedzeniami sú nasledovné kritériá:
- Slabá priepustnosť pôd (BK1) - minimálne 60% poľnohospodárskych pôd obce
(katastrálneho územia) je obmedzených slabou priepustnosťou pôd.
Kritériom slabej priepustnosti je znížená drenážna schopnosť pôdy v dôsledku
prevlhčenia vodou v časti roka s nasledovnými limitmi: buď je vlhká do 80 cm viac ako
6 mesiacov, alebo vlhká do 40 cm viac ako 11 mesiacov, alebo sú to slabo až veľmi
slabo priepustné pôdy, alebo majú glejovú farebnú vzorku do 40 cm od povrchu.
Agronomický význam kritéria spočíva v slabom príjme živín, v slabej obrábateľnosti
pôdy, v nevyvinutej pôdnej štruktúre a nízkej úrodnosti pôd.
- Skeletnatosť (BK2) - minimálne 60% poľnohospodárskych pôd obce (katastrálneho
územia) je obmedzených skeletnatosťou pôd.
Toto kritérium charakterizuje pomerne vysoký obsah hrubozrnného
materiálu (obj. %) s limitom obsah ≥ 25 % objemových hrubozrnného materiálu
vrátane výstupu horniny na povrch (skeletnatosť). Agronomický význam kritéria
spočíva v obmedzení intenzívneho hospodárenia na pôde v dôsledku prítomnosti
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-

-

-

hrubozrnných častíc s následnou redukciou priaznivých fyzikálno-chemických
vlastností pôdy.
Nepriaznivá textúra (BK3) - minimálne 60% poľnohospodárskych pôd obce
(katastrálneho územia) je obmedzených nepriaznivou textúrou pôd.
Piesočnaté pôdy sú definované na základe textúrnej triedy, kde v polovici
profilu, alebo aj viac (kumulatívne) do 100 cm od povrchu, je piesok, prachový
piesok definovaný ako prach (%) + (2 x íl %) ≤ 30 %. To znamená že pôdy majú
pomerne vysoký obsah piesku. Z agronomického hľadiska majú nízku retenčnú
vodnú kapacitu, slabo vyvinutú pôdnu štruktúru s malou zásobou organického
uhlíka a všeobecne sú málo úrodné (nízka zásoba živín).
Plytká hĺbka zakorenenia (BK4) - minimálne 60% poľnohospodárskych pôd obce
(katastrálneho územia) je obmedzených plytkou hĺbkou zakorenenia rastlín.
Toto kritérium je stanovené hĺbkou zakorenenia rastlín, ktorá pre plytké
pôdy od povrchu pôdy po súvislú pevnú horninu alebo tvrdé podložie predstavuje
menej ako 30 cm. Je to minimálna hĺbka zakorenenia v dôsledku nástupu
pôdotvorného substrátu. Agronomický význam kritéria spočíva v tom, že plytké
pôdy zapríčiňujú redukovanú produkciu plodín (úrody), resp. ohraničené možnosti
pre intenzívne hospodárenie na pôde.
Extrémna svahovitosť (BK5) - minimálne 60% poľnohospodárskych pôd obce
(katastrálneho územia) je obmedzených extrémnou svahovitosťou terénu.
Kritériom extrémnej svahovitosti je zmena prevýšenia vzhľadom na
planimetrickú vzdialenosť s limitom ≥ 15 %. Stanovenie výmery poľnohospodárskej
pôdy s výskytom daného limitu svahovitosti sa riešilo na podklade digitálneho
modelu terénu (DTM) na územnú jednotku – obec. Agronomická charakteristika
zahŕňa svahy, ktoré neumožňujú používanie bežnej poľnohospodárskej
mechanizácie na obrábaných svahoch, resp. prístup na obhospodarovanie územia
je sťažený.
Agregátne kritérium (BKA)
Metodika agregátneho kritéria sa zakladá na predpoklade, že v každej obci
sa dajú priestorovo exaktne identifikovať územia, na ktorých sa vyskytuje nejaké
znevýhodnenie, avšak tieto nedosahujú požadovaných 60 % plochy. SR vyvinula
postup prekrytia vrstiev tak, že každá plocha, v rámci ktorej je splnené nejaké
kritérium, je započítaná iba raz, pričom celkové obmedzenie je na viac ako 60%.
Agregátne kritérium bolo vypracované na základe kombinácie týchto biofyzikálnych kritérií (niektoré z nich boli opísané vyššie) :
- slabá priepustnosť pôd
- nepriaznivá textúra ( obsah piesku, obsah ílu, organické pôdy),
- Ílovité pôdy sú definované na základe textúrnej triedy, ktorá obsahuje ťažký íl (≥
60 % ílu). Z agronomického hľadiska ílovité pôdy obmedzujú prienik koreňov do
pôdy, sú veľmi ťažko obrábateľné s nedostatočnou zásobou prístupných živín,
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- Organické pôdy (organická hmota v pôde ≥ 30 %) aspoň do 40 cm od povrchu
pôdy. Organozeme – rašelinové pôdy boli uplatnené ako súčasť kritéria textúra
organickej pôdy a boli vygenerované z databázy BPEJ,
- Skeletnatosť,
- plytká hĺbka zakorenenia,
- nepriaznivé chemické vlastnosti (salinita, sodicita),
- Salinita a sodicita sú stanovené prítomnosťou solí a vymeniteľného sodíka.
Salinita: ≥ 4 dS/m, sodicita: ≥ 6% vymeniteľných solí (ESP) v polovici alebo väčšej
časti (súhrnne) 100 cm od povrchu pôdy. Kritérium salinity a sodicity spĺňajú
niektoré oblasti v SR, ktoré sú v súlade s kritériami EK,
- extrémna svahovitosť.
c) Oblasti so špecifickými obmedzeniami (OS) sú stanovené na základe článku 32 ods. 5
nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka.
V nariadení sa uvádza, že členské štáty môžu zmeniť aj vymedziť oblasti, ktoré sú
postihnuté špecifickými obmedzeniami. Tieto oblasti sú oprávnené na platby podľa
článku 32 ods. 4, ak sú postihnuté špecifickými obmedzeniami a ak by sa v týchto
oblastiach malo pokračovať v udržiavaní krajiny s cieľom zachovať alebo zlepšiť životné
prostredie, zachovať vidiek a potenciál oblasti z hľadiska cestovného ruchu alebo s
cieľom chrániť pobrežné pásmo.
Oblasti so špecifickými obmedzeniami môžu zahŕňať poľnohospodárske oblasti,
v rámci ktorých sú prírodné podmienky výroby podobné, pričom ich celková rozloha
neprekračuje 10% oblasti príslušného členského štátu.
Do oblastí postihnutých špecifickými obmedzeniam boli zaradené obce
(katastrálne územia), na základe nasledovných kritérií:
Oblasti flyšového pásma (OS1)
Z hľadiska hydrogeologických a pedologických pomerov flyšové územie je
budované rytmickým striedaním ílovcov a pieskovcov. Napriek dobrej priepustnosti
pieskovcov, priepustnosť horninového prostredia ovplyvňujú hlavne ílovce, ktorých
priepustnosť je veľmi nízka. Tým vytvára prostredie, v ktorom prevláda povrchový odtok
nad infiltráciou a vznikajú textúrne rôznorodé kambické pôdy. Zdrojom podzemnej vody
sú atmosférické zrážky, ktoré z územia veľmi rýchlo odtečú, preto ich vsakovanie do
pôdy je slabé a pre poľnohospodárske využívanie nedostatočné. Flyšové pôdy i horniny
pomerne rýchlo podliehajú erózii, v úpätiach pohorí sa akumulujú pomerne hrubé
deluviálne sedimenty s vysokým obsahom ílovitej zložky. Svahová erózia sa pri náhlych
zrážkach často prejavuje intenzívnym rozvojom svahových zosuvov pozdĺž šmykových
plôch. Na nepriaznivú intenzitu zosuvov pôsobia vlastnosti reliéfu, hustota riečnej siete
a atmosférické zrážky.
Hospodárenie je problematické vzhľadom na existujúce početné zosuvy na
svahových územiach. Ak to sklon svahu umožňuje, musia sa používať výkonné
mechanizmy, ktoré sú na takéto obrábanie pôd prispôsobené. Prevažuje živočíšna výroba
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nad rastlinnou. Poľnohospodárska produktivita a výnosovosť je výrazne znížená rizikom
obrábania pôd s potenciálnym ohrozením zosuvných území. Pôdy sú kvalitatívne málo
výnosové, pod priemerom priemernej bodovej hodnoty poľnohospodárskych pôd
Slovenska.
Oblasti flyšových pásiem v SR sú dlhodobo zaradené a podporované ako oblasti
so špecifickými obmedzeniami.
Oblasti úpätných svahov a podsvahových depresií (OS2)
Oblasti podsvahových území sa nachádzajú v nadmorských výškach od 300 m n.
m. – do 550 m n. m. a sú tvorené deluviálnymi akumuláciami, kužeľmi, riečnymi terasami
a zvyškami erózno-akumulačných povrchov. Na styku alúvií a svahových sedimentov sa
vytvárajú podsvahové depresie, ktoré sa nachádzajú sa pozdĺž zlomových línií. Depresie
sú prirodzene bezodtokové územia zanášané splaveninami svahovitých území, na
ktorých sa vytvorili rašelinové pôdy a mokraďové systémy. Hydrologicky sú tieto územia
buď odvodňované, alebo zachovávané ako mokrade (majú ochrannú krajinársku
funkciu).
Na svahoch kryštalických hornín substrát vytvoril podmienky pre vznik
kambizemných typov pôd, ktoré sú zmenené rigolovaním, terasovaním pre pestovanie
špeciálnych kultúr. Oblasti lokalizované v úpätných častiach pohorí majú substrátovoklimatický potenciál predurčený pre vinohradníctvo a sadovníctvo. Podobný ráz má
bradlové pásmo – tektonická jednotka na rozhraní centrálnych Karpát a flyšového
pásma. Bradlá predstavujú vápencové útvary, ktoré sa dostali na povrch erodovaním
menej odolných flyšových hornín. Na ne sa viazali historické stavby hradov a zámkov.
Tiahne sa od vrchu Branč pozdĺž doliny Váhu Bielymi Karpatmi cez Púchov do Žiliny.
Podobný ráz majú úpätné svahy vápencového Slovenského krasu, ktorý sa vyznačuje
svojráznymi črtami. Biodiverzita je charakteristická vysokým zastúpením chránených
druhov, množstvom chránených lokalít a vysokým turistickým potenciálom.
Oblasti sú znevýhodnené obmedzením hospodárenia v podmáčaných územiach, ktoré
sa vyskytujú v podsvahových a depresných územiach. Na druhej strane existuje potreba
zachovania ochrany mokradí v chránených močiarnych oblastiach. Celkovo bývajú
pozemky permanentne podmáčané a vyžadujú neustále hydromelioračné opatrenia
a údržbu. Rozloha pozemkov vhodných pre poľnohospodárske využívanie sa postupne
znižuje a takáto zmena využívania je pre poľnohospodárstvo nezvratná. Cieľom podpory
je poskytovať kompenzáciu za obmedzenie týkajúce poľnohospodárskych aktivít
v týchto územiach a pre zachovanie jedinečnej integrácie poľnohospodárskej krajiny a
ochrany prírodných hodnôt (mokrade).
Oblasti pôd s nízkou produktivitou (OS3)
Z poľnohospodárskeho hľadiska ide predovšetkým o nízko výnosové oblasti, t.j.
oblasti s výnosovosťou pod celoštátnym priemerom, čo je 33 bodov a menej. To
znamená, že tieto oblasti sa vybrali za základ hodnotenia špecifických oblastí. Územia,
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ktoré sú zaradené do tejto kategórie, nemajú možnosti rozvoja v dôsledku nízkej
intenzity poľnohospodárskych aktivít a nízkej kapacity udržateľnosti vidieckej krajiny.
Základnou požiadavkou tejto oblasti je zachovať v nej poľnohospodárstvo a len
poľnohospodárskou činnosťou je možné udržať vidiecke krajinné prostredie. Z hľadiska
bonity pôdy v danom prípade sa jedná o pôdy, kde priemerná výnosovosť sa pohybuje
pod národným priemerom. Cieľom ich podpory je zabrániť opúšťaniu pôdy a tým
zamedziť zastaveniu poľnohospodárskej činnosti, degradáciu krajiny a zániku vidieka.
(2) Ustanovuje sa, že ak sa diel pôdneho bloku nachádza len sčasti na území
zaradenom do oblasti s prírodnými obmedzeniami alebo inými osobitnými obmedzeniami, tak
sa platba poskytne len na tú časť, ktorá sa nachádza v oblasti s prírodnými obmedzeniami alebo
inými osobitnými obmedzeniami (napr. z celkovej rozlohy 100 ha sa nachádza v ANC 10,5 ha
v oblasti H1, tak žiadateľ dostane podporu len na 10,5 ha). Ak sa diel pôdneho bloku nachádza
vo viacerých katastrálnych územiach, ktoré majú rôzne kategórie obmedzenia, platba sa
poskytuje diferencovane na príslušné časti dielu pôdneho dielu podľa ich zaradenia.
(3) V prílohe č. 2 nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z. je uvedený zoznam katastrálnych
území zaradených do jednotlivých oblastí a podoblastí ANC, kódy a názvy obcí.
K§4
Žiadosť o poskytnutie podpory
(1) Podmienky, ktoré musí splniť žiadateľ, aby mohol podať žiadosť o poskytnutie
podpory
a) podmienka minimálnej veľkosti obhospodarovanej plochy, 1 ha. Táto výmera môže byť
zložená s viacerých dielov pôdnych blokov (najmenej 0,3 ha), ktorých rozloha sa sčíta
(napr. 0,3 ha + 0,3 ha + 0,4 ha = 1,0 ha),
b) žiadateľ musí vykonávať poľnohospodársku činnosť vo vlastnom mene,
c) v období od 1. mája do 31. októbra musí každý žiadateľ plniť zaťaženie najmenej
0,3DJ/ha na trvalých trávnatých porastoch v oblasti ANC. Dobytčie jednotky, ktoré je
možné započítať do minimálneho zaťaženia, sú polygastrické zvieratá alebo kone
registrované v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat (CEHZ), ktorých držiteľom je
žiadateľ. Koeficient prepočtu zvieraťa na DJ je uvedený v prílohe č. 1 nariadenia vlády č.
75/2015 Z. z.
(2) Jednotnú žiadosť o poskytnutie podpory je nutné podať do termínu určeného
v oznámení zverejnenom PPA na jej webovom sídle najneskôr do 15. mája príslušného roka.
(3)

Zoznam príloh, ktoré musí žiadosť o podporu obsahovať:
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a) zoznam dielov pôdnych blokov s uvedením druhu pozemku a výmerou, na ktoré si
žiadateľ nárokuje platbu v oblastiach s prírodnými obmedzeniami alebo inými
osobitnými obmedzeniami,
b) popisná časť podľa písmena a) sa vyznačí v grafickej prílohe žiadosti,
c) čestné vyhlásenie žiadateľa že bude vykonávať svoju poľnohospodársku činnosť vo
vlastnom mene.
K§5
Podmienky podpory, výška platieb
(1) Platba sa poskytuje na diely pôdneho bloku poľnohospodárskej pôdy s druhom
pozemku OP a TTP. Na rozdiel od OP, na TTP sa vzťahuje zaťaženie 0,3 DJ/ ha.
(2) Platby určené pre typy a podtypy ANC sa uplatňujú v plnej miere len do celkovej
výmery 450 ha poľnohospodárskej pôdy. Dôvod tohto kroku je to, že EÚ má v pláne podporovať
malých poľnohospodárov. Taktiež na území SR sa vo veľkostnej kategórii do 450 ha nachádza
najväčší počet subjektov. Na poľnohospodárske pozemky zaradené do ANC s výmerou viac ako
450 ha bude uplatňovaná degresia platieb, ktorá je uvedená v § 5 ods. 2 nariadenia vlády
75/2015 Z. z. Uvedená degresia je uplatňovaná pre jednotlivé kategórie ANC a druhy pozemkov
v zostupnej tendencii výšky platieb. Minimálna úroveň platieb je najmenej 25 €/ha.
(3) Na základe nového zaradenia oblastí ANC v PRV SR 2014 – 2020 nie sú niektoré
oblasti z pôvodných LFA z PRV SR 2007 – 2013 oprávnené pre znovu zaradenie do opatrenia.
Avšak tieto plochy budú poberať degresívne platby. Tieto vypadávajúce plochy budú poberať
znižujúcu sa podporu počas rokov 2015-2018 (po dobu 4 rokov). Zoznam týchto vyradených
oblastí je uvedený v prílohe č. 2 nariadenia vlády 75/2015 Z. z.
(4) Platba sa poskytuje žiadateľom najviac na obdobie 4 rokov. Podmieňujúce je však
plnenie podmienok podľa § 4 ods. 1 písm. a) a b) nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z. a to:
minimálna veľkosť obhospodarovanej plochy 1 h a vykonávanie poľnohospodárskej činnosti vo
vlastnom mene Povinnosť zaťaženia 0,3 DJ/ha nemusí byť splnená. Žiadateľ musí taktiež
predložiť žiadosť o platbu spolu s jej prílohami.
(5) Výška platby pre oblasti ANC vypadávajúce z podpory sa poskytuje v nasledovnej
výške:
a) pre rok 2015: 80% platby poskytovanej v roku 2013,
b) pre rok 2016: 60% platby poskytovanej v roku 2013,
c) pre rok 2017: 40% platby poskytovanej v roku 2013,
d) pre rok 2018: 20% platby poskytovanej v roku 2013.
V ďalších rokoch sa neposkytuje žiadna platba.
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(6) Plochy, kde sa výška platby na hektár po redukcii zníži pod 25 €/ha, budú
kompenzované minimálnou možnou platbou 25 €/ha a zostanú na tejto úrovni až do konca
kompenzácie teda do roku 2018. Pri niektorých subtypoch dôjde iba k minimálnemu zníženiu
podpory na hektár, nakoľko už v r. 2013 sa vyrovnávacie príspevky približovali minimálnej
hranici 25 €/ha.
(7) Záväzok plynie od 1. januára do 31 decembra v roku, kedy žiadateľ podáva žiadosť
o platbu.
(8) Sumy platieb sú:
1. Platba pre oblasti s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami (ANC)

Typ oblasti
H1
H2
H3
H4

Typ oblasti
BK1
BK2
BK3
BK4
BK5
BKA

Typ oblasti
OS1
OS2
OS3

Výška platby €/ha
OP
78,40
70,12
63,98
54,25

OP
36,21
52,52
34,01
63,47
61,58
42,49

OP
43,22
25,00
38,12

TTP
115,29
103,12
94,09
79,78
Výška platby €/ha
TTP
53,26
77,23
50,01
93,34
90,56
62,48
Výška platby €/ha
TTP
63,55
31,31
56,06

2. Platba pre oblasti vypadávajúce z oblastí s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami
(LFA)
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Výška platby €/ha za rok

Typ
oblasti

2015

2016

2017

2018

O1/2

52,08

39,06

26,04

25,00

O2
O3

30,37
25,00

25,00
25,00

25,00
25,00

25,00
25,00

O4/1

52,08

39,06

26,04

25,00

O4/2

56,40

42,30

28,20

25,00

O4/3

41,22

30,92

25,00

25,00

S1

29,17

25,00

25,00

25,00

S2

25,00

25,00

25,00

25,00

S3

40,50

30,37

25,00

25,00

K§6
Zníženie, úprava a neposkytnutie platieb
(1) Zníženie platby /sankcie sa ukladajú, ak dôjde pri vykonaní kontroly k zisteniu
rozdielu medzi výmerou, ktorú žiadateľ uviedol v žiadosti o platbu a skutočnou výmerou
poľnohospodárskej plochy; sankcie pri platbách sa uplatňujú ak
- a)rozdiel medzi určenou a nahlásenou plochou presahuje buď 3 % alebo 2 hektáre, ale
nepresahuje 20 % určenej plochy platba bude znížená o dvojnásobok zisteného rozdielu;
od roku 2016 sa uplatňuje zníženie o 1,5 násobok zisteného rozdielu medzi nahlásenou
a určenou plochou, v prípade, že rozdiel presahuje 3 % určenej plochy alebo 2 ha (§ 2
ods. 12 usmernenia),
b)je rozdiel medzi skutočnou výmerou obhospodarovanej plochy a výmerou plochy
uvedenej v žiadosti do 10 %, platba sa príjemcovi zníži o 50 %, ak ešte nebola príjemcovi
uložená žiadna administratívna sankcia.
(2) Pri neplnení podmienok podľa § 4 ods. 1 nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z., ktoré sú
súčasne aj podmienkami oprávnenosti, sú určené nasledovné sankcie:
a) požadovaná platba sa zamietne alebo v plnej miere odníme, ak nie je splnená
podmienka výmery minimálnej obhospodarovanej plochy (1 ha), ide o podmienku
oprávnenosti, a platba sa zamietne ak nie je podmienka splnená pri podaní žiadosti,
alebo pri kontrole PPA zistí porušenie podmienky potom sa platba odníme,
b) požadovaná platba sa neposkytne, ak žiadateľ nebude vykonávať svoju
poľnohospodársku činnosť vo vlastnom mene a ak nesplní podmienku minimálneho
zaťaženia 0,3 DJ/ha na trvalých trávnatých porastoch, ktoré žiadateľ musí zabezpečiť
počas celého retenčného obdobia od 1. mája do 31. októbra každý deň. V prípade
zistenia nedodržania minimálneho zaťaženia v niektorom dni retenčného obdobia, sa
platba odníme.
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(3) Niektoré typy a subtypy ANC v konkrétnych katastrálnych územiach môžu byť
v novom PRV 2014 – 2020 pozmenené, alebo zrušené. Na základe toho nie sú žiadatelia, ktorí
žiadali o platbu v minulom programovom období povinní vrátiť platbu.
(4) Ak žiadateľ o platbu poruší minimálnu výmeru (1 ha) po schválení žiadosti o platbu,
je povinný vrátiť poskytnutú platbu.
ČASŤ II
PLATBY V RÁMCI SÚSTAVY NATURA 2000 NA POĽNOHOSPODÁRSKY POZEMOK
K§7
Plocha oprávnená na podporu
(1) Platbu možno poskytnúť na poľnohospodársku pôdu (diely pôdnych blokov), ktorá
je zaradená do Národného zoznamu území európskeho významu, uvedeného vo Výnose
Ministerstva životného prostredia SR č. 3/2004 a ak diely pôdnych blokov sú zaradené v 4. alebo
v 5. stupni ochrany podľa § 14 a 16 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov. Platba sa poskytne na 1 ha poľnohospodárskej pôdy vedenej v druhu
pozemku trvalý trávny porast.
(2) Ak sú v ÚEV uvedenom v prílohe č. 3 nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z. zaradené len
časti dielov pôdnych blokov, platba sa poskytne len na túto výmeru trvalého trávneho porastu
zaradenú v 4. alebo v 5. stupni ochrany.
K§8
Žiadosť o platbu
(1) Žiadosť o poskytnutie podpory môže podať žiadateľ, ktorý vykonáva
poľnohospodársku činnosť na ploche najmenej 1 ha poľnohospodárskej pôdy nachádzajúcej sa
v ÚEV, vedenej v evidencii dielov pôdnych blokov (ďalej len „register pôdy“) v druhu pozemku
TTP. Táto výmera môže byť zložená zo súvislých plôch v druhu pozemku TTP, pričom každá
súvislá plocha má minimálnu výmeru 0,3 ha a je obhospodarovaná jedným žiadateľom. Na
plochy, ktoré nie sú vedené v registri pôdy sa platba podpora neposkytuje.
(2) Žiadateľ sa zaviaže čestným vyhlásením, že bude vykonávať poľnohospodársku
činnosť v ÚEV a plniť podmienky počas trvania záväzku, ktorý plynie od 1. januára do 31.
decembra v roku, v ktorom žiadateľ o poskytnutie podpory podal žiadosť.
(3) Žiadateľ predkladá žiadosť o poskytnutie podpory každoročne po výzve PPA
najneskôr do 15. mája príslušného kalendárneho roka počas trvania záväzku. Žiadosť možno
podať aj po tomto termíne najneskôr do 25 kalendárnych dní. Za každý pracovný deň
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omeškania po 15. máji kalendárneho roka sa podpora kráti o 1%. PPA nebude akceptovať
žiadosti podané po stanovenom termíne.
(4) Žiadosti sa predkladajú na spoločnej žiadosti Jednotná žiadosť na príslušný rok)
podľa § 13 nariadenia vlády č. 342/2014 Z. z, na formulári, ktorý je vystavený na webovom
sídle PPA (www.apa.sk) alebo na regionálnych pracoviskách PPA.
(5) Prílohou k žiadosti o poskytnutie podpory je
a) zoznam dielov pôdnych blokov žiadateľa zaradených do oblastí ÚEV, kde žiadateľ
deklaruje druh pozemku a výmeru ním užívanej poľnohospodárskej pôdy v ha,
b) grafická príloha, v ktorej žiadateľ vyznačí poľnohospodársku pôdu podľa písmena a) tak,
aby údaje v grafickej časti žiadosti súhlasili s údajmi uvedenými v zozname
poľnohospodárskych pozemkov žiadateľa a ich využitia,
c) vyhlásenie žiadateľa o tom, že bude vykonávať poľnohospodársku činnosť v ÚEV počas
trvania záväzku.
(6) V rámci sústavy Natura 2000 (ÚEV) na poľnohospodárskej pôde sa stanovuje platba
na 62,20 € ročne na 1 ha trvalého trávneho porastu.
K§9
Podmienky opatrenia
(1) Žiadateľ na plochách TTP, s ktorými vstúpil do záväzku, je povinný dodržiavať tieto
podmienky opatrenia:
a) neaplikovať na trvalých trávnych porastoch prípravky na ochranu rastlín ani žiadne
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 v súlade s § 27 a § 67
písm. h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov.
(2) Na tej istej ploche TTP možno kombinovať opatrenie s vybranými operáciami
agroenvironmentálno – klimatického opatrenia, alebo EP TTP podľa prílohy č. 4 nariadenia
vlády č. 75/2015 Z. z.
K § 10
Zníženie, úprava a neposkytnutie platieb
(1) Za nedodržanie výmery, ktorú žiadateľ deklaroval v žiadosti o poskytnutie podpory
v porovnaní so stavom zisteným pri kontrole, PPA zníži platbu v súlade s hlavou II kap. IV
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delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014. v znení delegovaného nariadenia komisie (EÚ)
2016/1393.
(2) PPA platbu neposkytne, ak žiadateľ nedodržal niektorú z podmienok ustanovených
v § 8 ods. 1 písm. a) alebo v § 9 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) nariadenia vlády
č. 75/2015 Z. z. na ploche zaradenej do opatrenia.
(3) Sankcie za nedodržanie podmienok sa neuplatňujú v prípade preukázania vyššej
moci, prípadne, ak nastala zmena v zaradení poľnohospodárskej pôdy do zoznamu ÚEV alebo
zmena stupňa ochrany.
ČASŤ III
PLATBY V RÁMCI SÚSTAVY NATURA 2000 NA LESNÝ POZEMOK
K § 11
Plocha oprávnená na podporu
(1) Podpora sa poskytne na lesný pozemok podľa § 39 ods. 1 písm. d) a ods. 5 zákona o
lesoch s lesným porastom podľa § 3 ods. 1 písm. a) zákona o lesoch, ktorý je zaradený do
piateho stupňa ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov a je vedený v evidencii lesných pozemkov, ktorú vedie Orgán štátnej
správy lesného hospodárstva, a v Informačnom systéme lesného hospodárstva (§ 45 zákona
o lesoch), podľa § 4 zákona o lesoch
a) v území európskeho významu, ktoré je zaradené do Národného zoznamu území
európskeho významu schváleného uznesením vlády SR č. 577/2011,
b) mimo území európskeho významu.
(2) Platba podľa odseku 1 sa neposkytuje na lesný pozemok, na ktorý orgán ochrany prírody
vydal výnimku na výkon činností podľa § 16 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov umožňujúcich zásah do lesného porastu
a poškodenie pôdneho krytu a vegetačného krytu. Tento lesný pozemok už nemôže byť
zaradený do podpory do konca programového obdobia 2014 - 2020.
Pod pojmom „lesný pozemok vedený v evidencii lesných pozemkov“ sa pre účely tohto
opatrenia rozumie jednotka priestorového rozdelenia lesa dielec, čiastková plocha, porastová
skupina (ďalej len „JPRL“).
(3) V prílohe č. 5 nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z. je uvedený zoznam území
európskeho významu a príslušných katastrálnych území, ktoré spĺňajú podmienky pre zaradenie
do opatrenia. V prílohe č. 6 nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z. je uvedený zoznam katastrálnych
území nachádzajúcich sa mimo ÚEV, ktoré spĺňajú podmienky pre zaradenie do opatrenia.
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(4) Ak sa lesný pozemok nachádza len sčasti v území európskeho významu, platba sa
poskytne len na túto časť lesného pozemku.
K § 12
Žiadosť o platbu a oprávnený žiadateľ
(1) Podľa § 2 ods. 6 nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z. v znení nariadenia vlády
č. 70/2017 Z. z. možno platbu v rámci sústavy Natura 2000 na lesný pozemok poskytnúť na
základe žiadosti len žiadateľovi, ktorým je súkromný obhospodarovateľ lesa alebo združenie
súkromných obhospodarovateľov lesov s právnou subjektivitou. Oprávnený na platbu je aj
súkromný obhospodarovateľ lesa - fyzická osoba nepodnikateľ, ak spĺňa všetky náležitosti podľa
nariadenia vlády a podľa zákona o lesoch.
Podľa § 2 písm. p) zákona o lesoch sa obhospodarovateľom lesa rozumie právnická osoba alebo
fyzická osoba, ktorá hospodári na lesných pozemkoch. Zákon o lesoch ďalšie podmienky
neurčuje. Súčasne však, podľa § 4 ods. 3 zákona o lesoch je obhospodarovateľ lesa povinný
predložiť orgánu štátnej správy lesného hospodárstva doklady preukazujúce oprávnenie
hospodáriť v lese, s identifikáciou dotknutých lesných pozemkov podľa stavu katastra
nehnuteľností a jednotiek priestorového rozdelenia do 15 dní od vzniku oprávnenia hospodáriť
v lese alebo od vzniku zmien v rozsahu oprávnenia hospodáriť v lese.
(2) Žiadosť o poskytnutie podpory na lesné pozemky žiadateľ predkladá do 15. mája
kalendárneho roka. Žiadosť možno podať aj po tomto termíne, najneskôr však do 25
kalendárnych dní. Za každý pracovný deň omeškania po 15.máji kalendárneho roka sa podpora
kráti o 1%. Platobná agentúra nebude akceptovať žiadosti podané po stanovenom termíne.
(3) Prílohou k žiadosti o poskytnutie podpory podľa § 11 ods. 1 nariadenia vlády
č. 75/2015 Z. z. je
a) zoznam a výmera obhospodarovaných lesných pozemkov podľa evidencie lesných
pozemkov,
b) potvrdenie orgánu ochrany prírody, že na lesnom pozemku orgán ochrany prírody
nevydal výnimku na výkon činností podľa osobitného zákona, nie staršie ako tri mesiace,
c) výpis z evidencie lesných pozemkov vedenej miestne príslušným okresným úradom,
pozemkovým a lesným odborom podľa osobitného predpisu, nie starší ako tri mesiace,
d) výpis z programu starostlivosti,
e) vyhlásenie žiadateľa o plnení podmienok opatrenia.
(4) Samostatná grafická príloha s vyznačením obhospodarovaných lesných pozemkov sa
nevyžaduje. Žiadateľ graficky vyznačí obhospodarované lesné pozemky podľa odseku 2 písm. a)
v porastovej alebo obrysovej mape, ktoré sú súčasťou výpisu z programu starostlivosti.
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(5) Žiadosti o poskytnutie podpory na lesné pozemky nachádzajúce sa mimo území
európskeho významu sa zoradia zostupne podľa výmery lesného pozemku, od najväčšej po
najmenšiu výmeru lesného pozemku. Pri rovnakej výmere uvedenej v žiadostiach po zoradení
má prednosť ten žiadateľ o poskytnutie podpory, ktorého plocha lesného pozemku je väčšia.
(6) V rámci sústavy Natura 2000 na lesnom pozemku v 5. stupni ochrany sa stanovuje
platba na 52,75 € ročne na 1 hektár lesného pozemku.
K § 13
Podmienky opatrenia
(1) Žiadateľ musí na lesnom pozemku v záväzku na ktorý žiada platbu, dodržiavať
podmienku: nezasahovať do lesného porastu a nepoškodzovať vegetačný a pôdny kryt.
(2) Záväzok plynie od 1. januára do 31. decembra v roku, v ktorom žiadateľ podal žiadosť
o poskytnutie podpory. Ide o ročný záväzok a žiadateľ podáva žiadosť o poskytnutie podpory
každoročne s tým, že výmera lesného pozemku sa môže meniť.
K § 14
Zníženie, úprava a neposkytnutie platieb
(1) Ak žiadateľ nedodrží podmienku hospodáriť najmenej na 1 ha lesnom pozemku
alebo nezasahovať do lesného porastu a nepoškodzovať vegetačný a pôdny kryt počas trvania
záväzku, platba sa žiadateľovi neposkytne.
(2) Za nedodržanie výmery, ktorú žiadateľ deklaroval v žiadosti a skutočným stavom
zistenom pri kontrole, PPA zníži platbu v súlade s hlavou II kapitolou IV delegovaného nariadenia
(EÚ) č. 640/2014 v aktuálnom znení (2016/1393).
(3) Žiadateľ o poskytnutie podpory poskytnutú platbu nie je povinný vrátiť, ak došlo
v priebehu trvania záväzku k zrušeniu zaradenia lesného pozemku medzi územia
európskeho významu, alebo k zmene zaradenia lesného pozemku do nižšieho stupňa
ochrany.
ČASŤ IV
PLATBA PRI ZARADENÍ DO AGROENVIRONMENTÁLNO-KLIMATICKÉHO OPATRENIA
K § 15
Operácie opatrenia
Ustanovujú sa operácie opatrenia zamerané na poľnohospodárske postupy prijateľné
pre životné prostredie, ktorými sú:
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a) integrovaná produkcia v ovocinárstve pri pestovaní druhov ovocia uvedených v § 19 ods.
4,
b) integrovaná produkcia v zeleninárstve,
c) integrovaná produkcia vo vinohradníctve,
d) multifunkčné okraje polí – biopásy na ornej pôde (ďalej len „multifunkčné pásy“),
e) ochrana biotopov prírodných a poloprírodných trávnych porastov,
f) ochrana biotopu sysľa pasienkového,
g) ochrana biotopu dropa fúzatého,
h) ochrana vodných zdrojov – Chránená vodohospodárska oblasť Žitný ostrov,
i) chov a udržanie ohrozených druhov zvierat.
Základné podmienky opatrenia
§ 2 ods. 8 a 9; §19 ods. 16
Na poskytovanie podpory sa vzťahujú tieto základné podmienky:
Pravidlá krížového plnenia podľa § 4 nariadenia vlády č. 342/2014 Z. z. a jeho prílohy
č. 2, ktorá ustanovuje konkrétne podmienky pre Dobré poľnohospodárske a environmentálne
podmienky a Požiadavky hospodárenia.
Podmienky udržiavania poľnohospodárskej pôdy podľa § 5 nariadenia vlády
č. 342/2014 Z. z.
A. Minimálne požiadavky na používanie hnojív:
1. Neaplikovať hnojivá, hospodárske hnojivá, sekundárne zdroje živín a komposty,
ak je pôda zamrznutá, zasnežená alebo zamokrená, alebo ak ich aplikáciu zakazujú
osobitné predpisy.76)
76) § 10 ods. 3 zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov.
§ 13 ods. 2 písm. h), § 14 ods. 2 písm. c), § 15 ods. 1 písm. d) a § 24 ods. 9 písm. b) zákona
č. 543/2002 Z. z. v znení zákona č 454/2007 Z. z.
2. Dodržiavať zákaz aplikácie dusíkatých hnojivých látok od 15. novembra do 15. februára.
3. Dodržiavať zákaz aplikácie dusíkatých hnojivých látok na svahoch ornej pôdy so sklonom
viac ako 10° a na trvalých trávnych porastoch so sklonom viac ako 12°. To sa nevťahuje
na aplikáciu maštaľného hnoja a kompostov, ak sú zapravené do ornej pôdy najneskôr
do 24 hodín po ich aplikácii.77)
77)

§ 10c ods. 8 písm. b) zákona č. 136/2000 Z. z. v znení zákona č. 394/2015 Z. z.
4. Viesť trvalú evidenciu78) o príjme a použití hnojív. Evidenciu žiadateľ vedie aj v prípade,
ak v danom roku neaplikoval hnojivá; v tomto prípade túto skutočnosť zaznamená
v príslušných dokladoch.
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78) ...(4) Podnikateľ v pôdohospodárstve je povinný viesť trvalú evidenciu o príjme a o
použití hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov živín, kompostov, čistiarenských
kalov a dnových sedimentov,7a) do poľnohospodárskej pôdy alebo lesných pozemkov a zapísať
ich použitie do evidencie najneskôr do jedného mesiaca od ukončenia ich aplikácie a na
požiadanie kontrolného ústavu je povinný bezodkladne mu predložiť evidenciu na kontrolu.
(5) Podnikateľ v pôdohospodárstve je povinný viesť evidenciu podľa odseku 4 o množstve,
druhu a čase použitia a zapracovania hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov živín,
kompostov, čistiarenských kalov a dnových sedimentov, podľa kultúrnych dielov a pestovaných
plodín, výšky dosiahnutých úrod a roku aplikácie a uchovávať ju najmenej päť rokov. Na lesných
pozemkoch je podnikateľ v pôdohospodárstve povinný viesť evidenciu podľa jednotiek
priestorového rozdelenia lesa....
Minimálne požiadavky na používanie prípravkov na ochranu rastlín:
B. Minimálne požiadavky na používanie prípravkov na ochranu rastlín:
1. Používať len autorizované a povolené prípravky na ochranu rastlín. (§ 8 zákona
č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona NR SR č. 145/1995 Z.
z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 387/2013
Z. z. (ďalej len „zákon č. 405/2011 Z. z.“)
2. Integrované používanie prípravkov na ochranu rastlín realizovať podľa osobitného
predpisu, ktorým je (Vyhláška MPRV SR č. 487/2011 Z. z. o integrovanej ochrane proti
škodlivým organizmom a o jej uplatňovaní.)
Uvedená vyhláška upravuje podmienky pre prednostné používanie biologických
prípravkov na ochranu rastlín, dodržiavanie osevného postupu, používanie primeraných
agrotechnických opatrení, používanie rezistentných alebo tolerantných odrôd
štandardného alebo certifikovaného osiva, používanie vyvážených postupov hnojenia a
tiež ochranu a podporu dôležitých užitočných organizmov, jeho súčasťou je aj
monitorovanie škodlivých organizmov a zabezpečenie odbornej informovanosti.
3. Používanie prípravkov na ochranu rastlín je podmienené osvedčením o odbornej
spôsobilosti (§ 32 ods. 1 zákona č. 405/2011 Z. z.).
4. Aplikačné zariadenie musí byť skontrolované najmenej raz za päť rokov do roku 2020
a potom každé tri roky (§ 30 ods. 1 zákona č. 405/2011 Z. z.).
K § 16 a 17
Žiadosť o poskytnutie podpory - žiadosť o zaradenie do opatrenia
(1) Žiadateľom o zaradenie do opatrenia môže byť len osoba podľa § 2 ods. 2 písm. a)
a d) Obchodného zákonníka, ktorou sa rozumie fyzická osoba zapísaná do evidencie podľa
osobitného predpisu „samostatne hospodáriaci roľník“ alebo osoba, ktorá je zapísaná
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v obchodnom registri a ktorá vykonáva poľnohospodársku činnosť, ktorou je najmä produkcia,
chov alebo pestovanie poľnohospodárskych výrobkov, vrátane zberu dojenia a rozmnožovania
zvierat a chovu zvierat na poľnohospodárske účely.
(2) Poľnohospodárska činnosť musí byť vykonávaná žiadateľom na ploche minimálne
jeden hektár poľnohospodárskej pôdy vedenej v LPIS, ak sú splnené podmienky oprávnenosti,
pričom táto výmera môže predstavovať viaceré súvisle užívané plochy jedného druhu pozemku
na dieloch pôdnych blokov o výmere najmenej 0,3 hektára obhospodarovanej
poľnohospodárskej pôdy jedným žiadateľom, ak podmienka oprávnenosti pre konkrétnu
operáciu nestanovuje inak.
(3) Žiadateľ predkladá žiadosť o zaradenie do opatrenia PPA na obdobie piatich rokov,
pričom záväzok začína plynúť od 1. januára v roku zaradenia do niektorej operácie AEKO, okrem
operácie chov a udržanie ohrozených druhov zvierat, kde záväzok začína plynúť 1. mája.
(4) Žiadosť sa predkladá na formulári tzv. „Jednotnej žiadosti“ na základe oznámenia
o predkladaní žiadostí PPA na jej webovom sídle www.apa.sk v termíne do 15. mája
kalendárneho roka. Žiadosť je možné predložiť aj po tomto termíne najneskôr však do 25
kalendárnych dní, čo má za následok pri žiadosti o platbu 1 % zníženie čiastky za každý pracovný
deň, na ktorú by bol žiadateľ oprávnený. „Žiadosť o zaradenie do opatrenia nie je žiadosťou o
platbu a na základe tejto žiadosti sa neposkytuje podpora.
(5) Súčasťou žiadostí o zaradenie do opatrenia je identifikačný list s týmito
náležitosťami (§ 13 ods. 10 nariadenia vlády č. 342/2014 Z. z.):
a) meno, priezvisko, adresa miesta podnikania, rodné číslo, identifikačné číslo organizácie,
ak ide i fyzickú osobu – podnikateľa,
b) 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,
c) číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
d) zoznam častí poľnohospodárskeho podniku, ak ide o poľnohospodársky podnik.
(6) Prílohou k žiadostí o zaradenie do opatrenia je:
a) zoznam dielov pôdnych blokov s uvedením druhu pozemku, výmera poľnohospodárskej
pôdy, ktorú požaduje zaradiť do konkrétnej operácie vyplnenie zoznamu dielov
pôdnych blokov sa vykoná podľa príručky pre žiadateľa o priame podpory vydanej PPA,
b) grafická príloha s vyznačením využívanej poľnohospodárskej pôdy podľa písmena a),
zaznačenie do grafickej prílohy sa vykoná podľa príručky pre žiadateľa o priame podpory
vydanej PPA,
c) potvrdenie (neosvedčená kópia) o registrovaní žiadateľa a plôch v registri ovocných
sadov alebo vinohradov, ak žiadateľ chce vykonávať integrovanú produkciu, ktorý vedie
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Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ďalej len
„ÚKSÚP“), potvrdenie môže mať formu osvedčenia o registrácií vinohradu alebo výpisu
o evidencií ovocného sadu vydaného kontrolným ústavom podľa osobitných predpisov
nie starší ako 3 mesiace.
(7) Žiadosť o zaradenie do operácie chov a udržanie ohrozených druhov zvierat
predkladá žiadateľ na samostatnej žiadosti najneskôr do 15. mája kalendárneho roku na
základe oznámenia PPA o predkladaní žiadostí na jej webovom sídle www.apa.sk. Žiadosť je
možné predložiť aj po tomto termíne najneskôr však do 25 kalendárnych dní, čo má za následok
pri žiadosti o platbu 1 % zníženie čiastky za každý pracovný deň, na ktorú by bol žiadateľ
oprávnený.
(8) Záväzok na operáciu chov a udržanie ohrozených druhov zvierat je päť ročný
a začína plynúť od 1. mája do 31. apríla.
(9) Prílohou žiadosti, ak ide o žiadateľa na operáciu chov a udržanie ohrozených druhov
zvierat je:
a) počet dobytčích jednotiek vybraných plemien jednotlivých druhov hospodárskych
zvierat; prepočítavací koeficient pre chovaný druh zvierat je podľa prílohy č. 1 nariadenia
vlády č. 75/2015 Z. z.,
b) aktuálne platné potvrdenie príslušnej chovateľskej organizácie o zápise každého
jedného zvieraťa do plemennej knihy alebo konkrétneho chovu hydiny
v plemenárskej evidencii podľa príslušných ustanovení zákona č. 194/1998 Z. z.
o šľachtení a plemenitbe v znení neskorších predpisov a
c) zoznam zvierat, na ktoré žiadateľ požaduje platbu spolu s identifikačnými kódmi.
(10) Kombinácia operácií navzájom alebo s inými opatreniami je možná na tej istej
ploche, alebo na rovnakých zvieratách podľa tabuľky v prílohe.
K § 18
Výberové kritériá
(1) Pre žiadosti o zaradenie do opatrenia sa ustanovujú výberové kritériá. Tieto žiadosti
sa podávajú len raz, na začiatku 5 ročného záväzkového obdobia. PPA následne všetky žiadostí
zoradí do bodových pásiem podľa výberových kritérií ustanovených v nariadení vlády č. 75/2015
Z. z. Žiadosti sa zoradia samostatne pre každú operáciu.
(2) Výberové kritéria sa uplatňujú v prípade, ak počet žiadostí presahuje alokovaný
finančný objem.
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(3) Vybrané žiadosti o poskytnutie podpory budú zaradené do opatrenia na základe
záväzného vyhlásenia žiadateľa, že bude plniť záväzky operácie, ktoré sú uvedené vo vyhlásení
PPA.
(4) Vo všetkých bodových pásmach budú žiadosti o zaradenie do opatrenia zoradené
podľa veľkosti plochy, s ktorou vstupujú do operácie. Z takto zoradeného zoznamu žiadateľov
bude urobený výber žiadostí v poradí od najväčšej výmery poľnohospodárskej pôdy do
vyčerpania pridelených finančných prostriedkov. Prekrývanie plôch sa pri hodnotení
nezohľadňuje. Výber žiadostí o zaradenie do operácie chov a udržanie ohrozených druhov
zvierat sa neuplatňuje.
(5) PPA upovedomí každého žiadateľa, ktorého žiadosť o zaradenie do opatrenia
vybrala a vyzve ho, ak nepredložil, o doplnenie záväzného vyhlásenia že bude plniť podmienky
opatrenia stanovené v nariadení vlády. Až po predložení podpísaného záväzného vyhlásenia sa
žiadateľ zaradí do opatrenia v rozsahu podanej žiadosti.
K § 19
Podmienky oprávnenosti na platbu za operácie
§ 19 ods. 1 až 4
(1) Ustanovujú sa podmienky oprávnenosti jednotlivých operácií na poskytnutie
podpory a základné podmienky ktoré žiadateľ plní, ktorými sú najmä:
a) hospodárenie na stanovenej minimálnej výmere poľnohospodárskej pôdy,
b) byť vedený v príslušnom registri žiadateľ aj plochy (diely pôdnych blokov), ak ide
o operáciu integrovaná produkcia v ovocinárstve alebo vinohradníctve najneskôr do
predloženia žiadosti o poskytnutie podpory a počas celého záväzkového obdobia,
c) mať zaradené plochy do niektorej zo siedmych skupín, ak ide o operáciu ochrana
biotopov prírodných a polo prírodných trávnych porastov.
(2) Minimálna výmera poľnohospodárskej pôdy s ktorou žiadateľ vstupuje do záväzku
a obhospodarovať ju počas trvania záväzku, je nasledovná
Minimáln
a výmera
0,5 ha

1 ha

Operácia
integrovaná produkcia v ovocinárstve,
zeleninárstve alebo vinohradníctve
multifunkčné okraje polí – biopásy na ornej
pôde
-

Poznámka

Len oblasti:
- Podunajskej nížiny,
- Trnavskej tabule,
-Východoslovenskej nížiny alebo
- Záhorskej nížiny
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ochrana biotopov prírodných
a poloprírodných trávnych porastov
ochrana biotopu sysľa pasienkového

1 ha
1 ha

ochrana biotopu dropa fúzatého

1 ha

Lokality podľa prílohy č. 9
nariadenia vlády
CHVÚ Lehnice alebo CHVÚ
Sysľovské polia

ochrana vodných zdrojov – Chránená
vodohospodárska oblasť Žitný ostrov

1 ha

(3) Žiadateľ o poskytnutie podpory na agroenvironmentálno – klimatické opatrenie
IPOV,IPVIN a plochy poľnohospodárskej pôdy, na ktoré sa vzťahuje záväzok, musia byť
najneskôr do predloženia žiadosti o poskytnutie podpory evidované v registri. Žiadateľ
o platbu na IP v ovocinárstve musí byť registrovaný v registri ovocných sadov, ktorý vedie
ÚKSÚP podľa zákona č. 597/2006 Z. z. v znení zákona č. 467/2008 Z. z, ak ide o integrovanú
produkciu v ovocinárstve v produkčných ovocných sadoch alebo v ostatných ovocných sadoch
alebo v registri vinohradov, ak ide o integrovanú produkciu vo vinohradníctve. V systéme
integrovanej produkcie ovocia je možné podporovať tieto rastlinné druhy: jabloň domáca,
hruška obyčajná, jarabina čierna, jarabina vtáčia, broskyňa obyčajná, marhuľa obyčajná, slivka
domáca, čerešňa vtáčia, višňa, mandľa obyčajná, orech kráľovský, gaštan jedlý, lieska obyčajná,
ríbezľa, egreš obyčajný, malina, černica, brusnica chocholíkatá (čučoriedka), brusnica pravá,
jahoda, baza čierna, rakytník rešetliakovitý.
(4) K podmienkam oprávnenosti na zaradenie žiadostí do opatrenia patrí aj minimálny
počet jedincov pre intenzívne (rodiace) ovocné sady, alebo ostatné ovocné sady s nižším
počtom jedincov na 1 ha ovocného sadu, ktoré možno pestovať v integrovanej produkcii
v ovocinárstve podľa prílohy č. 7 nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z.
Minimálne počty jedincov na hektár ovocného sadu potrebných pre vstup do operácie
integrovaná produkcia v ovocinárstve (príloha č. 7 nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z.)

Ovocný druh

Minimálny počet jedincov/ha
produkčný sad

ostatný sad

Jadroviny

1 000

400

Broskyňa

600

300

Marhuľa

600

300

Slivka

500

300

Čerešňa

500

300

Višňa

500

300
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Ringlota

500

300

Ríbezľa

3 000

2 000

Egreš

2 000

1 000

Malina

5 000

3 000

Černica

3 000

2 000

Čučoriedky/brusnica
chocholíkatá

3 000

2 000

Brusnice

10 000

5 000

Rakytník

1 000

500

500

300

Jarabina čierna (Arónia)

1 000

600

Ruža jabĺčková

1 000

600

Mandľa

300

200

Orech

150

50

Gaštan

150

50

Lieska

300

200

Baza čierna

Poznámka k prílohe č. 7 nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z.:
Pri zmene počtu jedincov ustanovenie § 60 ods. 8 nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z. odkazuje,
že na žiadateľa o platbu, sa vzťahuje osobitný predpis, ktorým je článok
48 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 v platnom znení.
V článku 48 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 v platnom znení sa ustanovuje doložka o revízii „Pre
operácie vykonávané podľa článkov 28, 29, 33 a 34 sa zavedie doložka o revízii, aby sa
zabezpečilo ich prispôsobenie v prípade zmeny príslušných povinných noriem, požiadaviek alebo
povinností uvedených v týchto článkoch, ktoré musia záväzky presiahnuť. Doložka o revízii
zahŕňa aj úpravy potrebné na vylúčenie dvojitého financovania postupov podľa článku 43
nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v prípade zmien uvedených postupov. Ak prijímateľ takúto úpravu
neprijme, účinnosť záväzku uplynie a za obdobie, v ktorom bol záväzok účinný, sa vrátenie
pomoci nevyžaduje.“.
Konkrétne to znamená, že zmena počtu jedincov uvedená v prílohe č. 7 bola novelou nariadenia
vlády č. 75/2015 Z. z. (nariadením vlády č. 163/2015 Z. z.) upravená v súlade s doložkou
o revízii. Pôvodná hustota bola stanovená pre ostatné (rodiace) ovocné sady a platba bola
stanovená pre intenzívne (rodiace) ovocné sady, preto bolo povinnosťou na základe
pripomienok tento stav zosúladiť.
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(5) V prípade, ak sa zistí na diely pôdneho bloku menší počet jedincov danej plodiny
ako je počet jedincov v registri ovocných sadov, výmera pre IP v ovocinárstve pre danú plodinu
a diel nebude určená.
(6) Podmienka pre poskytnutie podpory pre produkčné ovocné sady je postavená ako
podmienka oprávnenosti.
(7) V prípade, ak niektoré špecifické podmienky opatrení podľa nariadenia vlády
č. 75/2015 Z. z. sú stanovené odlišne ako pravidlá krížového plnenia, potom žiadateľ musí
dodržiavať prednostne špecifické podmienky konkrétnej operácie, ktorej záväzky sa zaviazal
plniť počas 5 rokov.
Napríklad: Termín kosby v rámci podmienok DPEP udržiavania poľnohospodárskej plochy
v stave vhodnom na pastvu alebo pestovanie je stanovený odlišne ako v špecifických
podmienkach operácie Ochrana biotopov vybraných biotopov trávnych porastov. Žiadateľ preto
musí dodržiavať špecifické podmienky pričom na posun termínu kosby musí mať potvrdenie od
príslušného orgánu ochrany prírody.
§ 19 ods. 5
Ak žiadateľ pestuje ovocné druhy uvedené v prílohe č. 7 nariadenia vlády
č. 75/2015 Z. z. v konvenčnom spôsobe pestovania a v integrovanej produkcii v ovocinárstve,
nesmie týmito spôsobmi pestovať totožné ovocné druhy znamená, že sa to vzťahuje na žiadosť
o podporu (teda žiadosť o zaradenie do opatrenia AEKO – operácia na IP v SAD)
a vzťahuje sa na pestovanie rovnakých ovocných druhov.
K § 19 ods. 14 a 15
(1) Absolvovať školiaci kurz do konca prvého roka záväzku je povinný každý žiadateľ
o poskytnutie podpory podľa § 15 nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z. za účelom získania
ucelených informácii o podmienkach operácie nariadenia vlády, ktorú vykonáva tak, aby sa
znížila miera chybovosti žiadateľa pri realizácií záväzkov. Žiadateľ môže školiaci kurz absolvovať
kedykoľvek počas prvého roku záväzku, to znamená aj pred podaním jednotnej žiadosti.
(2) Školiaci kurz môže namiesto žiadateľa o poskytnutie podpory absolvovať aj
žiadateľom poverená osoba, ktorá je u neho v pracovnoprávnom vzťahu v zmysle Zákonníka
práce alebo obdobnom pracovnom vzťahu - osoba, ktorá uzavrela so žiadateľom niektorú
z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v zmysle Zákonníka práce.
(3) Povinnosť absolvovať školiaci kurz zameraný na správne plnenie záväzkov
opatrenia sa vzťahuje na všetkých žiadateľov (aj tých, ktorí absolvovali kurz v programovacom
období 2007 až 2013), a ktorí sa zaviažu plniť podmienky ustanovené v nariadení vlády. Po
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absolvovaní školiaceho kurzu je žiadateľ povinný zaslať na RP PPA kópiu osvedčenia
o absolvovaní školiaceho kurzu najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa jeho vydania; kópia
osvedčenia o absolvovaní školiaceho kurzu (nemusí byť osvedčená) a nedeliteľnou prílohou je
vyplnené a podpísané potvrdenie k osvedčeniu o absolvovaní školiaceho kurzu. Ak žiadateľ
o platbu nezašle PPA v ustanovenej 10 dňovej lehote potvrdenie o absolvovaní školiaceho kurzu
uplatňuje sa zníženie platby za AEKO (§ 30 ods. 2 nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z.).
(4) Dohoda o vykonaní práce, uzavretá inak (nie v zmysle Zákonníka práce) alebo
zmluva v rámci poradenstva nenahrádza pracovnoprávny vzťah alebo obdobný pracovný vzťah
podľa odseku 2, ktorý je uznaný pre splnenie podmienky opatrenia.
(5) PPA uzná splnenie tejto podmienky, ak
a) potvrdenie o absolvovaní predpísaného školiaceho kurzu je v rozsahu najmenej 14
hodín s obsahovým zameraním na základné a špecifické podmienky opatrenia
s akreditáciou,
b) potvrdenie je zaslané PPA do 10 pracovných dní odo dňa jeho vydania.
(6) Na základe ustanovenia § 59 ods. 2 nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z., ak nepodal
žiadateľ žiadosť o zrušenie záväzku, považuje sa na účely ďalšieho trvania záväzku za žiadateľa,
ktorý plní podmienky záväzku podľa cit. nariadenia. Podmienka ustanovuje povinnosť
absolvovať školiaci kurz už v prvom roku trvania záväzku. V prípade žiadateľov, ktorým začalo
plynúť záväzkové obdobie v roku 2014 sa uplatňuje ustanovenie § 59 ods. 3 cit. nariadenia,
nakoľko žiadateľ zaradený do opatrenia v roku 2014 nemohol plniť túto povinnosť a vykonať
podmienku v prvom roku záväzku, avšak to ho nezbavuje povinnosti tento školiaci kurz
absolvovať. Žiadateľ je preto povinný absolvovať školiaci kurz v roku prijatia podmienok, teda
v nasledujúcom (druhom) roku záväzku (2015).
(7) Ak žiadateľ o poskytnutie podpory na agroenvironmentálno-klimatické opatrenia (§
15), ktorý sa zaviazal plniť podmienky operácie podľa § 15 počas piatich rokov a vykonáva
poľnohospodársku činnosť podľa § 16 ods. 1 písm. a) [ale nechová zvieratá podľa § 16 ods. 1
písm. b)] a v priebehu trvania záväzku rozšíri svoj pôvodný záväzok o operáciu chov a udržanie
ohrozených druhov zvierat podľa § 16 ods. 1 písm. b) , potom vznikne nový záväzok pre chov
ohrozených druhov zvierat. Ide o samostatný záväzok , ktorý plynie od 1. mája roku zaradenia
do záväzku na 5 ročné obdobie. V tomto prípade žiadateľ o poskytnutie podpory však nemusí
opätovne absolvovať školiaci kurz, ak ho už absolvoval do konca prvého roka prvého záväzku
podľa § 19 ods. 14, resp. do konca druhého roka trvania záväzku (§ 29 ods. 10).
Uvedené platí aj v prípade, ak žiadateľ o poskytnutie podpory na agroenvironmentálno klimatické opatrenia (§ 15) v priebehu trvania prvého záväzku na chov a udržanie ohrozených
druhov zvierat podľa § 16 ods. 1 písm. b) rozšíri svoj pôvodný záväzok o operáciu vykonávanie
poľnohospodárskej činnosti podľa § 16 ods. 1 písm. a).
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K podmienke vykonať analytické rozbory pôd a produktov rastlinného pôvodu
(§ 21 ods. 1 písm. c) a d), § 22 ods. 1 písm. c) a d), § 23 ods. 1 písm. c) tretí bod, § 28)
(1) Podmienka vykonania analytických rozborov pôdy a produktov rastlinného pôvodu
podľa nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z. pri AEKO PRV SR 2014-2020, sa týka operácií
Integrovaná produkcia v ovocinárstve (§ 21 ods. 1 písm. c) a d) nariadenia vlády č. 75/2015
Z. z.), Integrovaná produkcia v zeleninárstve (§ 22 ods. 1 písm. c) a d) nariadenia vlády
č. 75/2015 Z. z.), Integrovaná produkcia vo vinohradníctve (§ 23 ods. 1 písm. c) tretí bod
nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z.) a operácie Platby na ochranu vodných zdrojov – chránenej
vodohospodárskej oblasti (CHVO) Žitný ostrov (§ 28 nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z.).
(2) Metódy určenia odberu a úpravy pôdnych vzoriek a vybraných ukazovateľov na
poľnohospodárskej pôde sa vykonajú podľa podmienok ustanovených v zákone č. 220/2004
Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o
integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vo vyhláške Ministerstva pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 59/2013 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č 508/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva
§ 27 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona
č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „vyhláška MPRV SR č. 59/2013 Z. z.“).
(3) Metódy odberu vzoriek produktov rastlinného pôvodu sú uvedené najmä vo
výnose Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky z 12. marca 2003 č. 451/2003-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového
kódexu Slovenskej republiky upravujúca metódy odberu vzoriek a analytické metódy skúšania
zdravotnej neškodnosti a kvality potravín a tabakových výrobkov alebo surovín na ich výrobu.
(4) Limitné hodnoty sú stanovené v prílohách č. 12 až 14 nariadenia vlády č. 75/2015
Z. z. a vo výnose Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. decembra 2007 č. 26682/2007-OL, ktorým sa vydáva
hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca rezíduá prípravkov na ochranu
rastlín.
(5) Analytický rozbor pôdy a produktu rastlinného pôvodu musí byť v súlade
s nariadením vlády č. 75/2015 Z. z. vykonaný inštitúciou s akreditáciou na tieto činnosti,
udelenou Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS) alebo inou akreditovanou
inštitúciou, ktorá je členom európskeho akreditačného zväzu. Analytický rozbor môže vykonať
aj oprávnené laboratórium, ktoré má zavedený systém kvality, zdokumentovaný účasťou na
relevantných medzilaboratórnych porovnávacích skúškach aspoň 1-krát za štyri roky a používa
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validované metódy (STN, EN, ISO a vlastné validované metódy). Táto deklarácia musí byť
uvedená v protokole o prevzatí a skúšaní vzorky.
(6) Žiadateľ, ktorý prijal záväzok v roku 2014 je povinný v roku prijatia podmienok,
teda v nasledujúcom (druhom) roku záväzku (2015) vykonať analytický rozbor pôdy Pričom
zostáva v platnosti aj pre týchto žiadateľov povinnosť vykonať rozbor pôdy v štvrtom roku
záväzku.
K § 20
Podmienky žiadosti o platbu
(1) Žiadateľ predkladá žiadosť o platbu každoročne s predpísanými prílohami ako
súčasť jednotnej žiadosti o platbu.
(2) Platba sa poskytne žiadateľovi v plnej výške, ak spĺňa základné podmienky
(baseline podmienky) a podmienky pre operáciu, ku ktorej sa zaviazal v záväznom prehlásení a
má zaradené plochy alebo dobytčie jednotky do niektorej z operácii tohto opatrenia. Prvú
žiadosť o platbu podáva žiadateľ súčasne so žiadosťou o zaradenie do opatrenia.
(3) Náhrada zvieraťa je možná a jeho oznamovanie sa vyžaduje len pre operáciu chov
a udržanie ohrozených druhov zvierat. Hospodárske zvieratá podporené v operácii ODZ možno
nahradiť iným zvieraťom rovnakého druhu a plemena, ak sú splnené podmienky podľa čl. 30
ods. 2 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 640/2014. Žiadateľ je povinný nahradiť tento
pokles stavov v deň poklesu stavov a následne uvedené nahradenie oznámiť RP PPA do 10
pracovných dní. Oznámenie musí obsahovať číslo ušnej značky vyradeného zvieraťa a číslo ušnej
značky nahradzujúceho zvieraťa a dátum vykonania náhrady.
Zvieratá prítomné v podniku sa považujú za určené, len ak sú identifikované v žiadosti o pomoc
alebo v žiadosti o platbu. Identifikované zvieratá možno nahradiť bez straty práva na vyplatenie
pomoci alebo podpory za predpokladu, že príslušný orgán ešte príjemcu neinformoval o
skutočnosti, že pri žiadosti o pomoc alebo žiadosti o platbu sa nesplnili povinnosti alebo ešte
príjemcovi neoznámil svoj úmysel vykonať kontrolu na mieste. Ak členský štát nevyužíva
možnosť mať systém bez žiadostí v súlade s pravidlami, ktoré stanoví Komisia na základe článku
78 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, akýmikoľvek prostriedkami zabezpečí, aby bolo bez
pochýb jasné, na ktoré zvieratá sa vzťahujú žiadosti príjemcov.
(4) Žiadateľ zasiela na RP PPA oznámenie o nahradení zvieraťa do desiatich pracovných
dní odo dňa náhrady zvieraťa, ktoré obsahuje číslo identifikačného kódu nahradeného zvieraťa
alebo životné číslo nahradeného koňa a číslo identifikačného kódu nového zvieraťa alebo
životné číslo nového koňa a dátum náhrady.
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K podmienke podpory operácie platby na integrovanú produkciu v ovocinárstve
(§ 21 ods. 1 písm. a) až d) a ods. 2)
(1) Na celej výmere ovocného sadu môže žiadateľ používať biologické prípravky na
ochranu rastlín v neobmedzenom počte aplikácií. Žiadateľ nesmie použiť prípravky na ochranu
rastlín so zakázanými účinnými látkami, ktoré sú uvedené v prílohe č. 11 nariadenia vlády
č. 75/2015 Z. z. Chemické prípravky na ochranu rastlín môže použiť len v počte najviac
8 aplikácií za kalendárny rok. Žiadateľ je povinný predložiť ÚKSÚPu evidenciu spotreby
prípravkov na ochranu rastlín podľa § 35 ods. 2 zákona č 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej
starostlivosti a o zmene zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rastlinolekárskej starostlivosti) a prílohy
č. 1 k vyhláške MPRV SR č. 491/2011 Z. z. o vedení záznamov o prípravkoch na ochranu rastlín
a nahlasovaní údajov, podmienkach a postupoch pri skladovaní a manipulácii s prípravkami na
ochranu rastlín a čistení použitých aplikačných zariadení v termíne do 15. decembra príslušného
kalendárneho roka.
(2) Žiadateľ musí zaslať detailný rozpis jednotlivých ošetrení vrátane presného určenia
tank-mixov prípravkov na ochranu rastlín (TM ošetrení). Údaje podľa prílohy č. 1 k vyhláške
MPRV SR č. 491/2011 Z. z. sú v tomto prípade postačujúce na splnenie tejto podmienky. Na
zasielanie údajov možno využiť formu elektronického podania na formulári zverejnenom na
webovom sídle ÚKSÚPu určenom na hlásenie spotreby hnojív vrátane prípravkov na ochranu
rastlín (§ 14 ods. 1 vyhlášky MPRV SR č. 151/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o agrochemickom skúšaní pôd a o skladovaní a používaní hnojív) alebo tabuľkový súbor
v programe EXCEL o ktorý môže žiadateľ požiadať na e-mailovej adrese: ochrana@uksup.sk.




zoznam prípravkov na ochranu rastlín a účinných látok, ktoré sú povolené pre
integrovanú produkciu v ovocinárstve sú zverejnené a aktualizované vo Vestníku MP RV
SR.
zoznam zakázaných účinných látok prípravkov na ochranu rastlín pre integrovanú
produkciu v ovocinárstve

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Účinná látka
Beta-cyfluthrin
Bromoxynil
Cypermethrin
Deltamethrin
Diquat
Dimethoate
Chlorpyrifos
Lambda-cyhalothrin (povolený pre hrušky)
Metaldehyd
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10.
11.

Propyzamide
Tau-fluvalinate

(3) Každoročne, pred zberom úrody je žiadateľ povinný zabezpečiť v akreditovanej
inštitúcii rozbor plodov z každého pestovaného druhu ovocia, pričom nesmie byť prekročený
stanovený limit na obsah
a) rizikových látok a to olovo, kadmium, ortuť a
b) rezíduí použitých prípravkov na ochranu rastlín z posledných dvoch ošetrení pred
zberom.
(4) Rovnako je žiadateľ povinný zabezpečiť v akreditovanej inštitúcii rozbor pôdnych
vzoriek odobratých z každého dielu pôdneho bloku a to spôsobom, ktorý je ustanovený
v prílohe č. 12 časti A na obsah rizikových látok olovo, kadmium, ortuť v prvom roku a v štvrtom
roku záväzku a zabezpečiť dodržanie limitných hodnôt týchto chemických látok. Odber vzoriek
vykoná žiadateľ sám, alebo prostredníctvom inej osoby podľa vyhlášky MPRV SR č. 59/2013 Z.
z.
(5) Výsledky všetkých analytických rozborov vykonaných v kalendárnom roku podľa
odsekov 3 a 4, resp. ich neosvedčenú kópiu, je žiadateľ povinný zaslať na RP PPA najneskôr do
31. decembra príslušného roka podania žiadosti o platbu. Žiadateľ by si mal pre preukázanie
splnenia tejto povinnosti zaznamenať do knihy evidencie, alebo inej dokumentácie, aj napríklad
dátum odoslania zásielky, resp. uložiť si doklad o zaslaní / doručení na RP PPA.
K § 22 ods. 1 písm. a) až g) a ods.2
Podmienky podpory operácie platby na integrovanú produkciu zeleniny
(1) V integrovanej produkcii pri pestovaní zeleniny (poľnej aj pestovanej pod sklom
alebo fóliou), môžu byť podporené v súlade s odsekom 8 tieto bežne pestované, plodiny: cibuľa,
pór, cesnak, zeler (buľvový aj listový), mangold, cvikla, kel, karfiol, brokolica, kapusta, kaleráb,
okrúhlica, paprika (plodová aj koreninová), čakanka, dyňa, melón, uhorka, tekvica, mrkva,
fenikel, šalát, rajčiak (plodový aj priemyselný), petržlen (koreňový aj vňaťový), fazuľa záhradná,
hrach záhradný, reďkovka, reďkev, hadomor španielsky, baklažán, špenát, valeriána, bôb
záhradný, kukurica cukrová, špargľa, zemiaky konzumné.
Poznámka:
Kukurica cukrová alebo sladká je v súlade s výnosom MPSR a MZSR č. 26682/2007-OL –
Potravinový kódex, zaradená ako plodová zelenina, pričom ostatné druhy ako napríklad kŕmna
alebo kukurica na siláž môžu nasledovať v rámci osevného postupu za sebou, tým nie je
porušená podmienka zabezpečiť dvojročný osevný postup.
(2) Výmera konkrétnej plochy, na ktorej žiadateľ pestuje zeleninu v príslušnom roku
nie je limitovaná. Rotovanie zeleniny v systéme IP je možné len na dieloch, ktoré žiadateľ označil
v žiadosti o zaradenie do opatrenia ako plochy určené na integrovanú produkciu. Výmera ornej
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pôdy vyčlenená na pestovanie zeleniny v integrovanej produkcii môže byť väčšia ako výmera
zeleniny v záväzku podľa potrieb pre vytvorenie osevného postupu pri pestovaní zeleniny.
(3) Používanie povolených chemických prípravkov na ochranu rastlín pre integrovanú
produkciu musí byť dodržané na celej výmere plochy poľnohospodárskej pôdy , ktorú žiadateľ
uviedol v žiadosti o zaradenie do opatrenia. Na poľnohospodárske plodiny, ktoré sú pestované
v rámci osevného postupu, striedania plodín - na plochách zaradených do systému IP zeleniny
je možné použiť prípravky na ochranu rastlín v rámci rozsahu ich registrovaného použitia len
s účinnými látkami povolenými na IP zeleniny.
 zoznam prípravkov na ochranu rastlín a účinných látok, ktoré sú povolené pre
integrovanú produkciu zeleniny sú zverejnené a aktualizované vo Vestníku MP RV SR.
 zoznam zakázaných účinných látok prípravkov na ochranu rastlín pre integrovanú
produkciu v zeleninárstve

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Účinná látka
Bromoxynil
Dimethoate
Diquat
Malathion
Methiocarb
Terbuthylazine
Ziram

(4) Žiadateľ je povinný používať na poľnohospodárske plodiny zaradené do operácie
a pestované v rámci osevného postupu na ploche autorizované prípravky na ochranu rastlín
v rámci rozsahu ich registrovaného použitia zverejňovaných podľa § 25 a 26 zákona
o rastlinolekárskej starostlivosti s dodržaním ochrannej lehoty s účinnými látkami, ktoré sú
povolené na integrovanú produkciu zeleniny.
(5) Biologické prípravky na ochranu rastlín možno používať v neobmedzenom počte
aplikácií. Chemické prípravky na ochranu rastlín možno použiť najviac v počte 5 aplikácií za
kalendárny rok, zo zoznamu povolených prípravkov na ochranu rastlín.
(6) Žiadateľ je povinný predložiť ÚKSÚPu evidenciu spotreby prípravkov na ochranu
rastlín. Táto povinnosť je ustanovená v § 35 ods. 2 zákona o rastlinolekárskej starostlivosti a
v Prílohe č. 1 k vyhláške MPRV SR č. 491/2011 Z. z. o vedení záznamov o prípravkoch na ochranu
rastlín a nahlasovaní údajov, podmienkach a postupoch pri skladovaní a manipulácii
s prípravkami na ochranu rastlín a čistení použitých aplikačných zariadení. Žiadateľ musí zaslať
detailný rozpis jednotlivých ošetrení vrátane presného určenia tank-mixov prípravkov na
ochranu rastlín (TM ošetrení). Údaje podľa prílohy č. 1 k vyhláške MPRV SR č. 491/2011 Z. z. sú
v tomto prípade dostačujúce na splnenie tejto podmienky. Na zasielanie údajov možno využiť
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formu elektronického podania na formulári zverejnenom na webovom sídle ÚKSÚPu určenom
na hlásenie spotreby hnojív vrátane prípravkov na ochranu rastlín (§ 14 ods. 1 vyhlášky MPRV
SR č. 151/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o agrochemickom skúšaní pôd
a o skladovaní a používaní hnojív) alebo tabuľkový súbor v programe EXCEL o ktorý môže
žiadateľ požiadať na e-mailovej adrese: ochrana@uksup.sk.
(7) Žiadateľ je povinný zabezpečiť v akreditovanej inštitúcii analytický rozbor jednej
vzorky z každého pestovaného druhu zeleniny a zemiakov, ktorý je zameraný na chemické prvky
(kadmium, olovo a ortuť), dusičnany a rezíduá účinných látok použitých najmenej v posledných
dvoch ošetreniach pred zberom a jednej vzorky jahôd zameraný na chemické prvky (kadmium,
olovo a ortuť) a rezíduá účinných látok použitých najmenej v posledných dvoch ošetreniach
pred ich zberom. V prípade, ak žiadateľ pestuje zeleninu na ploche, ktorá je menšia ako 5 ha,
vzorka sa odoberie z toho druhu zeleniny, ktorý sa pestuje na prevažnej výmere, na ktorú sa
požaduje platba.
(8) Zabezpečiť v akreditovanej inštitúcii rozbor pôdnych vzoriek odobratých z každého
dielu pôdneho bloku zaradeného do záväzku, na obsah rizikových látok kadmium, olovo, ortuť
v prvom roku a v štvrtom roku trvania záväzku, pričom nesmie byť prekročená stanovená limitná
hodnota rizikových prvkov v poľnohospodárskej pôde. Reprezentatívna vzorka pôdy na analýzu
rizikových prvkov sa vytvorí zmiešaním 25 stredných vzoriek pôdy odobratých z jedného dielu
pôdneho bloku zaradeného do záväzku, ktoré sa využívajú na rovnaký účel. Vzorky pôdy sa
musia odoberať z hĺbky do 0,25 m. Ak žiadateľ v niektorom roku (po prvom roku) prijme ďalšiu
plochu do záväzku (rozšírenie záväzku) rozbory pôdnych vzoriek na rozšírenej ploche nevykoná
samostatne, ale až následne v štvrtom roku záväzku.
(9) Žiadateľ je povinný podľa § 22 ods. 1 písm. g) zabezpečiť dvojročný osevný postup
rotáciou pestovanej zeleniny a štvorročný osevný postup pri pestovaní zemiakov. Zelenina
rovnakého rodu, ktorá je uvedená v prílohe č. 15a časti A, sa nesmie pestovať na tej istej ploche
dielu pôdneho bloku počas dvojročného osevného postupu; neplatí to pre viacročné druhy
zeleniny, ktoré sú uvedené v prílohe č. 15a časti B. Zemiaky sa na tej istej ploche dielu pôdneho
bloku nesmú pestovať tri roky; táto podmienka je predmetom kontroly osevného postupu.
Plodiny zeleniny zaradené podľa rodu
Rod latinsky/slovensky
Allium (cesnak)
Anthriscus (trebuľka)
Apium (zeler)
Asparagus (asparágus)
Beta (repa)
Brassica (kapusta)

Plodiny zeleniny
cibuľa, šalotka, pór, cesnak, pažítka
trebuľka
zeler
špargľa
repa obyčajná cviklová (cvikla), mangold
kel, karfiol, brokolica, kaleráb, kapusta
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Capsicum (paprika)
Cichorium (čakanka)
Citrullus (dyňa)
Cucumis (uhorka)
Cucurbita (tekvica)
Cynara (artičoka)
Daucus (mrkva)
Foeniculum (fenikel)
Lactuca (šalát)
Lycopersicon (rajčiak)
Petroselinum (petržlen)
Phaseolus (fazuľa)
Pisum (hrach)
Raphanus (reďkev)
Rheum (rebarbora)
Scorzonera (hadomor)
Solanum (ľuľok)
Spinacia (špenát)
Valeriana (valeriána)
Vicia (vika)
Zea (kukurica)

paprika
čakanka
dyňa červená
melón, uhorka
tekvica, cuketa, patizón
artičoka
mrkva
fenikel
šalát
rajčiaky
petržlen
fazuľa
hrach
reďkovka, reďkev
rebarbora
hadí mor španielsky
baklažán
špenát
valeriánka
bôb obyčajný
kukurica sladká

Viacročné plodiny zeleniny pre vyvážený osevný postup
Hadí mor španielsky, chren dedinský, mangold, špargľa, rebarbora, pažítka, cibuľa zimná,
čakanka, topinambur
(10) Žiadateľ je povinný podľa § 22 ods. 1 písm. i) každoročne zabezpečiť zistenie obsahu
minerálneho dusíka v pôde a to ešte pred založením úrody zeleniny.
(11) Zistiť obsah minerálneho dusíka v pôde pred založením úrody zeleniny s ohľadom
na pestovaný druh zeleniny a rotáciu plodín na zabezpečenie potreby vyváženého hnojenia
dusíkom. Stanovenie Nmin (amónny dusík + dusičnanový dusík) sa vykoná podľa STN P ISO/TS
14256-1, alebo jej modifikácie podľa „Analýza půd III, Jednotné pracovní postupy, 1997, ÚKZÚZ
Brno“.
(12) Podmienkou pestovania zeleniny na ornej pôde je požitie štandardného
osiva preto je možné podporiť každý druh zeleniny, ktorý je uvedený
a) v Listine registrovaných odrôd druhov zeleniny, ktorý je zverejnený vo Vestníku MPRV
SR a na webovom sídle ÚKSÚPu, alebo
b) v Spoločnom katalógu odrôd druhov zeleniny- 34. úplné vydanie (2015/C 395/01),
oznámený EK.
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Rastlinné druhy zeleniny uvedené v zoznamoch spĺňajú podmienku štandardného osiva
v súlade s § 22 ods.1 písm. h) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 58/2007 Z. z., ktorým sa
ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín na trh v znení neskorších predpisov.
(13) Výsledky všetkých povinných rozborov za kalendárny rok , resp. ich neosvedčenú
kópiu je žiadateľ povinný zaslať na RP PPA najneskôr do 31.decembra. príslušného roka.
Žiadateľ by si mal pre preukázanie splnenia tejto podmienky zaznamenať do knihy evidencie
alebo inej dokumentácie dátum odoslania zásielky, resp. uložiť si doklad o zaslaní / doručení na
RP PPA.
V prípade, ak žiadateľ nezašle v určenej lehote výsledky rozborov PPA, platba sa mu zníži o
20 %. Ak pri kontrole na mieste RP PPA zistí, že žiadateľ ani nezabezpečil požadovaný rozbor
pôdnych vzoriek podľa § 22 ods. 1 písm. f) akreditovanou inštitúciou, PPA zníži platbu na
operáciu o ďalších 20 %, pretože ťažiskom povinnosti žiadateľa je zabezpečiť dodržanie
limitných hodnôt rizikových prvkov v pôde, t. j. zabezpečiť, aby hodnoty týchto chemických
látok neprekročili limity uvedené v prílohe č. 12 časti Ak nariadeniu vlády č. 75/2015 Z. z. Je to
v súlade aj s konaním tých žiadateľov, ktorí požadovaný rozbor pôdnych vzoriek akreditovanou
inštitúciou na rizikové látky uvedené v prílohe č. 12 časti A zabezpečili a nesplnili si iba
povinnosť zaslať na RP PPA výsledky týchto rozborov.
(14) Žiadateľ žiada o platbu na IP v zeleninárstve každý rok prostredníctvom žiadosti
o platbu a špecifikácie k žiadosti o Agroenvironmetálno - klimatické opatrenie počas trvania
záväzku na plochy, ktoré obhospodaruje v systéme integrovanej produkcie. Platba sa poskytne
na vysiatu plochu, resp. vysadenú plochu, zeleniny, pričom táto výmera plochy môže byť
každoročne iná ( v rámci celkovo nahlásenej pri vstupe do operácie).
K § 23
Podmienky podpory operácie platby na integrovanú produkciu
vo vinohradníctve
(1) Žiadateľ o platbu na integrovanú produkciu vo vinohradníctve musí byť
registrovaný vo vinohradníckom registri, ktorý vedie ÚKSÚP podľa zákona č. 313/2009 Z. z.
o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov. Žiadateľ môže požiadať o podporu
na mladé vinohrady do tretieho roku po výsadbe alebo na už rodiace vinohrady počnúc štvrtým
rokom po výsadbe.
(2) Biologické prípravky na ochranu rastlín možno používať v neobmedzenom počte
aplikácii. Prípravky na ochranu rastlín so zakázanými účinnými látkami, ktoré sú uvedené
v prílohe č. 11 žiadateľ o platbu nesmie použiť. Chemické prípravky na ochranu rastlín môže
žiadateľ o platbu použiť len v stanovenom počte aplikácií za rok zo zoznamu povolených
prípravkov na ochranu rastlín a to
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a)
b)
c)
d)



proti peronospóre päť aplikácii,
proti múčnatke päť aplikácii a
proti plesni sivej po 1. auguste už len jednu aplikáciu a
proti obaľovačom aplikovať len biologické prípravky na ochranu rastlín alebo pomocné
prípravky v súlade s § 22 zákona č. 387/2013 Z. z. o pomocných prípravkoch v ochrane
rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
zoznam prípravkov na ochranu rastlín a účinných látok, ktoré sú povolené pre
integrovanú produkciu vo vinohradníctve sú zverejnené a aktualizované vo Vestníku
MPRV SR.
Zoznam pre IP sa vydáva po sezóne. Do vydania nového Zoznamu sa žiadatelia riadia
starým z predošlého roka. Nie je štandardné, že by žiadatelia použili prípravok, ktorý by
bol následne nepovolený. Od roku 2015 je v úvodných textoch Zoznamu formulácia:
„V prípade novej autorizácie prípravkov na ochranu rastlín alebo nových povolení
paralelných prípravkov na ochranu rastlín a ich uvedenia na trh je ich použitie
v integrovanej produkcii povolené v rámci autorizovaného použitia s obmedzeniami,
ktoré sú identické pre danú účinnú látku alebo kombináciu účinných látok uvedené
v prílohách č. 1, 2 a 4. V prípade, že sa daná účinná látka alebo kombinácia účinných
látok nenachádza v prílohách č. 1, 2 a 4, je možné o informáciu o použití takéhoto
prípravku na ochranu rastlín v integrovanej produkcii požiadať e-mailom na adrese
ochrana@uksup.sk.“ To znamená, že aj pred sezónou môžu žiadatelia požiadať o rýchlu
odpoveď.
Uzavretie zoznamu znamená, že zmeny po danom dátume neboli do neho zahrnuté.
Stále však platí uvedené vyššie.



zoznam zakázaných účinných látok prípravkov na ochranu rastlín pre integrovanú
produkciu vo vinohradníctve
Účinná látka
1.
Alpha-cypermethrin
2.
Bromoxynil
3.
Cypermethrin
4.
Deltamethrin
5.
Diquat
6.
Dimethoate
7.
Dithianon
(povolený
v prípade
klasifikácie prípravku na ochranu rastlín ako Vt5)
8.
Chlorpyrifos
9.
Lambda-cyhalothrin
10.
Metaldehyd
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11.
12.
13.
14.
15.

Pirimicarb
Propyzamide
Tau-fluvalinate
Thiacloprid
Zeta-cypermethrin

(3) Žiadateľ o platbu je povinný každoročne pred zberom hrozna zabezpečiť
v akreditovanej inštitúcii rozbor plodov, ktorý je zameraný na obsah rezíduí použitých účinných
látok, pričom nesmú byť prekročené ich limitné hodnoty, ktoré sú uvedené vo výnose MP SR
a MZ SR č. 26682/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky
upravujúca rezídua prípravkov na ochranu rastlín v znení neskorších predpisov. Žiadateľ na
dieloch pôdnych blokov, na ktorých v danom roku žiada o platbu, je povinný odobrať jednu
vzorku hrozna z každých aj začatých 20 ha vinohradu, na ktoré sa vzťahuje záväzok.
(4) Pri hospodárení v mladých vinohradoch zabezpečiť zelené hnojenie a najmenej
jeden krát vysiatím a zapravením do pôdy vikovitých rastlín v množstve v priemere 80kg/ha
osiva; (vikovité rastliny tiež bôbovité (lat. Fabaceae; staršie: vikovité - lat. Viciaceae,
motýľokveté; menej formálne: leguminózy - lat. staršie Leguminos(e)ae).
(5) V mladých aj rodiacich vinohradoch raz za rok počas trvania záväzku vykonať
mechanickú kultiváciu príkmenného pásu a len v rodiacich vinohradoch možno použiť najviac
2 aplikácie herbicídov na príkmenný pás.
(6) Žiadateľ je povinný podľa § 35 ods. 2 zákona o rastlinolekárskej starostlivosti
predložiť ÚKSÚPu
evidenciu spotreby prípravkov na ochranu rastlín najneskôr do
15. decembra príslušného roka a výsledky všetkých povinných rozborov resp. ich neosvedčenú
kópiu, je povinný zaslať na RP PPA najneskôr do 31. decembra príslušného roka. Žiadateľ musí
zaslať detailný rozpis jednotlivých ošetrení vrátane presného určenia tank-mixov prípravkov na
ochranu rastlín (TM ošetrení). Údaje podľa prílohy č. 1 k vyhláške MPRV SR č. 491/2011 Z. z.
sú v tomto prípade dostačujúce na splnenie tejto podmienky. Na zasielanie údajov možno využiť
formu elektronického podania na formulári zverejnenom na webovom sídle kontrolného ústavu
určenom na hlásenie spotreby hnojív vrátane prípravkov na ochranu rastlín (§ 14 ods. 1 vyhlášky
MPRV SR č. 151/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o agrochemickom skúšaní pôd
a o skladovaní a používaní hnojív) alebo tabuľkový súbor v programe EXCEL o ktorý môže
žiadateľ požiadať na e-mailovej adrese: ochrana@uksup.sk.
Žiadateľ by si mal pre preukázanie splnenia tejto podmienky zaznamenať do knihy evidencie
alebo inej dokumentácie dátum prijatia tejto zásielky, resp. uchovať doklad o zaslaní resp.
doručení na RP PPA.
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K § 24
Podmienky podpory operácie platby na multifunkčné okraje polí – biopásy
(1) Biopásy sa vysievajú na orných pôdach vo vyznačených územiach SR a to na území
Podunajskej nížiny, Trnavskej tabule, Východoslovenskej nížiny alebo Záhorskej nížiny.
(2) Každoročne počas trvania záväzku je žiadateľ povinný osiať zmesou osiva
, ktorá musí byť zložená podľa prílohy č. 16 (Zloženie zmesí rastlín) nariadenia vlády č. 75/2015
Z. z., najmenej 6 m široké multifunkčné pásy s dĺžkou najmenej 200 m nachádzajúce sa na
okraji alebo vo vnútri dielu pôdneho bloku ornej pôdy medzi dvoma pestovanými plodinami,
pričom sa ustanovuje podmienka, že plocha osiateho multifunkčného pásu nesmie
presiahnuť jednu tretinu výmery pôdneho bloku, na ktorom je multifunkčný pás osiaty.
(3) Celková plocha biopásov (výmera) nahlásená do záväzku v prvom roku musí byť
dodržaná počas celého trvania záväzku pričom to nemusí byť na tých istých častiach dielov
pôdnych blokov – teda každý rok sa biopás môže realizovať na iných plochách, ale vždy
v rovnakej výmere pôvodného záväzku.
(4) Počas trvania záväzku každoročne, najneskoršie však do konca apríla, osiať biopásy
podľa predpísanej veľkosti zmesou osiva, podľa zloženia, ako je uvedené v prílohe č. 16
nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z., pričom zmes musí byť zložená z uznaných osív podľa
nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 52/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na
uvádzanie osiva krmovín na trh v znení neskorších predpisov.
(5) Biopásy môžu byť umiestnené pri okrajoch dielov pôdnych blokov ornej pôdy alebo
v ich vnútri v smere orby medzi dvoma druhmi pestovaných plodín. Miesta vysiatych biopásov
sa môžu každoročne meniť, pričom výmera biopásu uvedená v záväzku sa nesmie medziročne
zväčšovať. Poloha biopásu sa vyznačí v grafickej prílohe.
(6) Vytvorené biopásy sa ponechajú nekosené, bez chemického ošetrenia a bez
použitia hnojív a bez zásahu poľnohospodárskych mechanizmov najneskôr do začiatku
vegetačného obdobia nasledujúceho roka, kedy tieto biopásy musia byť zapravené do pôdy.
(7) Vytvorené biopásy nesmú byť používané na prejazdy ani na otáčanie mechanizmov.
(8) O platbu na vytvorené biopásy musí žiadateľ žiadať každoročne počas trvania
záväzku. Nepožiadaním v niektorom z rokov má za následok vrátenie všetkých poskytnutých
platieb.
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(9) V prípade, ak žiadateľ je už zaradený v záväzku IP v zeleninárstve, pribratím
operácie platby na multifunkčné okraje polí pôjde o rozšírenie záväzku. Vykonanie operácie
a platby za biopásy budú trvať do skončenia pôvodného záväzku pre IP v zeleninárstve.
(10) Kombinácia biopásov a IP zeleniny je vylúčená len na plochách na ktorých sa
v danom roku zelenina pestuje to znamená, že žiadateľovi je na ňu poskytovaná podpora
v rámci IPZEL. V prípade, ak sú plochy nahlásené v IPZEL ale zelenina sa na nich nepestuje
v rámci rotácie osevného postupu teda žiadateľ nepoberá podporu na tieto plochy, potom
výsev biopásu je na takýchto plochách možný.
(11) Plochy biopásov sa nezapočítavajú do 5 % plôch pre greening (pri priamych
platbách).
K § 25
Podmienky podpory operácie platby na ochranu
biotopov prírodných a poloprírodných trávnych porastov
(1) Podpora je oprávnená len na diely pôdnych blokov vedených v LPIS, na výmere
najmenej 1 ha trávnych porastov, ako
a) teplo- a suchomilné trvalé trávne porasty,
b) mezofilné trvalé trávne porasty,
c) horské kosné lúky,
d) vlhkomilné porasty nižších polôh,
e) nížinné aluviálne lúky,
f) vlhkomilné porasty vyšších polôh, slatinné a bezkolencové lúky,
g) vysokohorské trávne porasty.
(2) Na plochách vymedzených biotopov prírodných a poloprírodných trávnych
porastov je zakázané aplikovať minerálne hnojivo a hnojovicu. Maximálnu dávku organických
hnojív zodpovedajúcu 50 kg N/ha možno aplikovať len na biotop- mezofilné trvalé trávne
porasty a horské kosné lúky; exrementy pasúcich sa zvierat sa nezapočítavajú do tohto limitu.
(3) Žiadateľ o platbu je povinný vykonať prvú kosbu trávnych porastov najneskôr do 30.
júla kalendárneho roka. Stanovený termín kosenia možno zmeniť iba so súhlasom okresného
úradu, odboru životného prostredia v sídle kraja.
(4) Na plochách vymedzených biotopov prírodných a poloprírodných trávnych
porastov je zakázané aplikovať prípravky na ochranu rastlín.
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(5) Trávne porasty sa smú kosiť
a) maximálne dvakrát za rok, ak sa na plochách nachádzajú mezofilné trvalé trávne porasty,
horské lúky na kosenie, vlhkomilné porasty nižších polôh, nížinné aluviálne lúky,
vlhkomilné porasty vyšších polôh, slatinné a bezkolencové lúky,
b) maximálne jedenkrát za rok, ak sa na plochách nachádzajú teplomilné a suchomilné
trvalé trávne porasty alebo vysokohorské trávne porasty,
c) len ručne alebo s využitím ľahkej mechanizácie na plochách, na ktorých sa nachádzajú
vlhkomilné porasty vyšších polôh, slatinné a bezkolencové lúky.
(6) Na plochách, na ktorých je povolené pásť zvieratá, musí byť dodržané zaťaženie
najviac 1,9 DJ.
(7) Na plochách, na ktorých sa nachádzajú mezofilné trvalé trávne porasty alebo
vysokohorské trávne porasty možno košarovať najviac jednu dobytčiu jednotku na 10 m2
košiara a denne košiar prekladať.
(8) Hospodárske zvieratá nie je možné pásť na plochách, na ktorých sa nachádzajú
horské lúky na kosenie, nížinné aluviálne lúky, vlhkomilné porasty vyšších polôh, alebo slatinné
a bezkolencové lúky.
(9) Na plochách, na ktorých sa nachádzajú horské lúky na kosenie alebo nížinné
aluviálne lúky je možné dopásať mládze hospodárskymi zvieratami po prvej kosbe zaťažením
najviac 0,3 DJ/ha.
(10) Stanovenú zaťaženosť zvieratami prepočítanú na DJ je povinný žiadateľ spĺňať
v retenčnom období od 1. 5. do 31. 10. príslušného roku, polygastrickými zvieratami a/alebo
koňmi, ktorých je držiteľom a sú registrované v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat
(CEHZ).
(11) Mulčovať na rovnakej ploche možno dvakrát počas trvania záväzku to znamená za
5 rokov ako doplnkové agrotechnické opatrenie zamerané proti šíreniu náletových drevín.
(12) Podmienky operácie ako sú termíny kosby, pasenie alebo mulčovanie sú nadradené
nad podmienky ustanovené pre základné podmienky v krížovom plnení v prípade, ak orgán
ochrany ŽP/ŠOP dá písomné stanovisko, že kosenie, pasenie, alebo mulčovanie sa musí
vykonať v inom termíne ako je nariadené v podmienkach krížového plnenia, potom žiadateľ plní
podmienku tohto orgánu.
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K § 26
Podmienky podpory operácie platby na ochranu
biotopu sysľa pasienkového
(1) Na plochách trávnych porastov na ktorých sa realizuje operácia, ktorých výmera je
najmenej 1 ha trávnych porastov, musí žiadateľ zabezpečiť prvú kosbu do 31. mája a pri kosbe
počas vegetačného obdobia je potrebné ponechať priemernú výšku porastu do 20 cm.
(2) Plochy v záväzku udržiavať bez chemického ošetrenia a hnojív, povolené je len
hnojenie pasúcimi sa zvieratami.
(3) Začiatok pastvy musí začať v apríli a výška porastu spásanej plochy nesmie
presiahnuť výšku 20 cm. Na týchto plochách je možné používať oplôtkové pasenie.
(4) Plochy v záväzku nie je možné odvodňovať, diskovať a ani orať.
K § 27
Podmienky podpory operácie platby na ochranu
biotopu dropa fúzatého
(1) Operáciu ochrana biotopu dropa fúzatého možno vykonávať na výmere najmenej
1 ha ornej pôdy nachádzajúcej sa v chránenom vtáčom území Lehnice alebo Sysľovské polia.
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 377/2005 Z. z., ktorou sa
vyhlasuje Chránené vtáčie územie Lehnice.
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 234/2006 Z. z., ktorou sa
vyhlasuje Chránené vtáčie územie Sysľovské polia.
(2) Zabezpečiť na plochách ornej pôdy v záväzku osevný postup s minimálne štyrmi
druhmi hlavných plodín.
(3) Celkový podiel ozimných obilnín, repky olejnej, viacročných krmovín, tráv na ornej
pôde a medziplodín na ploche musí byť spolu minimálne 70 % a z toho podiel
 repky olejnej alebo viacročných krmovín musí tvoriť minimálne 15 % a
 tráv na ornej pôde kosených po 15. júli musí tvoriť minimálne 5 %.
(4) Nepoužívať prípravky na ochranu rastlín, ktorých zoznam je zverejnený vo Vestníku
MPRV SR a na webovom sídle ÚKSÚPu „www.uksup.sk.“
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K § 28
Podmienky operácie platby na ochranu vodných zdrojov – chránenej vodohospodárskej
oblasti (CHVO) Žitný ostrov
(1) Operáciu ochrana vodných zdrojov v chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný
ostrov možno vykonávať na výmere najmenej 1 ha ornej pôdy nachádzajúcej sa v chránenej
vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov okrem plôch, na ktorých je zakázaná aplikácia dusíkatých
hnojivých látok.
Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 46/1978 Zb. o chránenej oblasti
prirodzenej akumulácie vôd na Žitnom ostrove.
Príloha č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú
pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených
platieb.
(2) V prvom roku záväzku je žiadateľ povinný zabezpečiť rozbor pôdnych vzoriek
(1 vzorka sa musí odobrať z každých aj začatých 10 ha poľnohospodárskej pôdy, na ktorú sa
vzťahuje záväzok) akreditovanou inštitúciou v jarnom a v jesennom období, pričom miesto
odberu vzoriek sa musí zaznamenať globálnym lokalizačným systémom (GPS) ;
 v jarnom období na obsah minerálneho dusíka, fosforu, draslíka a pH pôdy a
 v jesennom období na obsah minerálneho dusíka.
Odporúčaná metóda stanovenia minerálneho dusíka v pôde:
STN/ISO /TS 14256-1 výluh 1MKCl, alebo modifikovaná metóda/UKSUP, t.j. použije sa výluh
1%K2SO4- publikované v : „Analýza pôd III, jednotné pracovné postupy UKSÚP“
ANONYM: Jednotné pracovné postupy pre ASP, ÚKSÚP, Bratislava, 1989, 25 s.
(3) V štyroch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokoch je žiadateľ povinný
zabezpečiť jesenný rozbor pôdnych vzoriek (1 vzorka sa musí odobrať z každých aj začatých
10 ha poľnohospodárskej pôdy, na ktorú sa vzťahuje záväzok) akreditovanou inštitúciou na
obsah minerálneho dusíka; miesto odberu vzoriek sa musí zaznamenať globálnym lokalizačným
systémom (GPS).
(4) Žiadateľ každoročne vypracuje mapu zásob živín na základe výsledkov
z jesenného rozboru pôdnych vzoriek na obsah minerálneho dusíka alebo zabezpečí jej
vypracovanie. Zo zistených údajov o zásobenosti pôdy dusíkom, žiadateľ každoročne vypracuje
plán hnojenia, najneskoršie do začiatku zakladania úrody, podľa osevného postupu
a pestovaných plodín. Limitné hodnoty dusíka k jednotlivým plodinám sú stanovené v prílohe
tohto usmernenia.
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Kritériá pre hodnotenie obsahu Nmin v pôde
Zásoba Nan v pôde

Obsah Nmin (mg/kg pôdy)

Veľmi malá

do 5,0

Malá

5,1 - 10,0

Stredná

10,1 - 20,0

Dobrá

20,1 - 40,0

Vysoká

nad 40

LOŽEK, O., 2000 Efektívnosť hnojenia vybraných poľných plodín priemyselnými hnojivami. In:
Agrochémia, Roč. 4. 2000, č.3, s 4 – 6
Limitná dávka dusíka pri jednotlivých plodinách
Plodina
Pšenica
ozimná
Jačmeň
ozimný
Jačmeň jarný
Raž ozimná
Ovos siaty
Triticale
Kukurica
na
zrno
Kukurica
na
siláž
Cukrová repa
Repka olejná
Slnečnica
ročná
Zemiakyneskoré
Zemiaky-skoré
VRK-seno
Strukoviny
Mrkva
obyčajná siata
Kapusta
hlávková biela

úroda
[t/ha]
do 3,0

Nízky výnos
Stredný výnos
Vysoký výnos
max. dávka úroda
max. dávka úroda
max. dávka N
N [kg/ha]
[t/ha]
N [kg/ha]
[t/ha]
[kg/ha]
80
3,0-5,0
110
5,0-9,0
190

do 3,5

80

3,5-5,0

110

5,0-9,0

170

do 3,0
do 3,0
do 3,0
do 3,5
do 6,0

75
73
87
80
165

3,0-4,5
3,0-5,0
3,0-5,0
3,5-6,0
6,0-7,5

95
95
105
115
190

4,5-7,0
5,0-7,0
5,0-6,0
6,0-7,5
7,5-11,0

130
140
150
190
240

do 40

130

40-50

150

50,0-60,0

175

do 45
do 2,0
do 2,0

216
110
80

45-60
2-3
2,0-3,0

252
150
100

60-70
3,0-5,0
3,0-5,0

280
220
120

do 25

120

25-35

155

35-45

190

do 15
do 4

60
15-20
60
4-8
- štart. dávka 40
do 25
104
25-40
do 32

114

32-50

80
nad20
90
8-12
štart. dávka 47
160
40-80
170

50-100

100
120
štart. dávka
55
240
285
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Kapusta
obyčajná
kelová
Karfiol
Brokolica
Reďkovka
Kaleráb
Kel ružičkový
Chren
Fazuľa
záhradná
Hrach
siaty
záhradný
Zeler
Petržlen
Cesnak
Rajčiak jedlý
Paprika ročná
Uhorka siata
Melón cukrový
Dyňa červená
Tekvica
Baklažán
Šalát hlávkový
Cibuľa
Pór
Cvikla
Špenát
Špargľa
Štiavel-šoška
Kapusta
pekinská
Paprika
koreninová
Kukurica
cukrová

do 25

75

25-32

95

32-45

135

do 15
do 10
do 5
do 10
do 8
do 3
do 1

60
56
25
50
40
18
12

15-25
10-20
5-15
10-20
8-15
3-6
1-2

100
112
75
100
75
36
24

25-40
20-35
15-25
20-32
15-25
6-10
2-4

160
190
125
160
100
60
48

do 1,5

18

1,5-2,5

30

2,5-5

60

do 15
do 10
do 14
do 26
do 15
do 10
do 8
do 10
do 10
do 10
do 9
do 15
do 25
do 12
do 5
do 3
do 4
do 27

97
22
60
77
40
16
25
36
40
29
20
40
100
50
24
60
23
89

15-25
10-20
14-20
26-35
15-25
10-50
8-12
10-20
10-20
10-20
9-16
15-25
25-35
12-20
5-14
3-5
4-10
27-42

160
44
86
96
66
80
37
72
80
58
35
66
130
85
65
100
48
130

25-40
20-35
20-30
35-60
25-40
50-90
12-15
20-40
20-40
20-30
16-25
25-45
35-45
20-30
14-20
5-9
10-20
42-70

240
77
125
160
107
150
47
144
160
87
55
120
160
130
95
180
96
200

do 8

38

8-12

57

12-18

86

do 3

30

3-6

60

6-12

120
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Uvedené dávky dusíka sa v rámci systému bilančného hnojenia znižujú o hodnoty využiteľného
anorganického dusíka v pôde (Nmin) a o hodnotu využiteľného dusíka z aplikovaného
organického hnojiva.
K § 29
Chov a udržanie ohrozených druhov zvierat

a)
b)
c)
d)

(1) Operáciu možno vykonávať v chove týchto plemien
hovädzieho dobytka: slovenský pinzgauský dobytok,
oviec: valaška pôvodná, zošľachtená valaška, cigája a askánske merino,
kôz: biela krátkosrstá koza a hnedá krátkosrstá koza,
koní: slovenský teplokrvník, Hucul, Furioso, Nonius, slovenský športový pony, Lipican, Shagyaarab a Norik muránskeho typu.
(2) Žiadateľ o platbu na chov a udržanie ohrozených druhov hospodárskych zvierat je
povinný
a) preukázať potvrdenie od príslušnej chovateľskej organizácie o zápise zvieraťa do
plemennej knihy alebo do plemenárskej evidencie,
b) udržať stav zvierat počas obdobia trvania záväzku,
c) absolvovať školiaci kurz podľa § 19 ods. 14 do konca prvého roku trvania záväzku.
(3) Jednotlivé hospodárske zvieratá uvedené v zozname zvierat, na ktoré sa požaduje
agroenvironmentálna platba, HD, ovce alebo kozy, ktorý obsahuje čísla ušných značiek zvierat
a identifikáciu individuálneho registra alebo životné číslo koňa pri ktorých neboli dodržané
požiadavky na identifikáciu a registráciu podľa § 19 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej
starostlivosti v znení neskorších predpisov sa pri kontrole žiadosti o platbu považujú za
nezistené.
K § 30
Zníženie, úprava a neposkytnutie platieb
(1) Platba môže byť znížená za nedodržanie záväzkov operácie, alebo nedodržanie
stanovenej výmery alebo DJ, vo výške podľa § 30 nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z., na ktoré si
žiadateľ žiada platbu, alebo za porušenie základných podmienok, ktorými sú podmienky
krížového plnenia alebo dodržiavanie minimálnych požiadaviek na používanie hnojív
a prípravkov na ochranu rastlín.
Platba na operáciu sa zníži o 10 %, ak PPA na základe vykonanej kontroly zistí, že žiadateľ
o platbu porušil podmienku
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 v IPOV - viesť a uchovávať všetky záznamy o pestovateľských postupoch a súvisiacich
činnostiach sedem rokov od začiatku plynutia záväzku (§ 21 ods. 1 písm. h) nariadenia vlády
č. 75/2015 Z. z.,
 v IPZEL
 viesť a uchovávať záznamy o pestovateľských postupoch a súvisiacich činnostiach sedem
rokov od začiatku plynutia záväzku, vzor záznamu je uvedený v prílohe č. 15
(§ 22 ods. 1 písm. k) nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z.


v IPVIN – rodiaci
 proti obaľovačom aplikovať len biologické prípravky na ochranu rastlín alebo
pomocné prípravky podľa § 22 zákona č. 387/2013 Z. z. o pomocných prípravkoch
v ochrane rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov.(§ 23 ods. 1 tretí bod
nariadenia vlády č. 75/2015 Z.z.)
 zabezpečiť najmenej v každom druhom medziradí celoročný zelený kryt pôdy
bylinným porastom, zazelenením alebo zatrávnením (§23 ods. štvrtý bod nariadenia
vlády č. 75/2015 Z.z.)

 v IPVIN – mladý aj rodiaci
 použiť najviac 50 kg/ha dusíka ročne vrátane maštaľného hnoja
 vykonať jedenkrát za rok mechanickú kultiváciu príkmenného pásu a len v rodiacich
vinohradoch použiť najviac 2 aplikácie herbicídov na príkmenný pás (§ 23 ods. 1 písm.
c) druhý bod nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z.)
 viesť a uchovávať záznamy o pestovateľských postupoch a súvisiacich činnostiach
sedem rokov od začiatku plynutia záväzku, pričom vzor záznamu je uvedený v prílohe č.
15 (§ 23 ods. 1 písm. c) piaty bod nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z.)
 v BIOTOP TP na plochách TP uvedených (§ 25 písm. j) nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z.)
 vykonať prísevy len osivom rovnakého druhu tráv podľa typu biotopu (§ 25 písm. j) prvý
bod nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z.)
 mulčovať na rovnakej ploche možno dvakrát počas trvania záväzku ako doplnkové
agrotechnické opatrenie zamerané proti šíreniu náletových drevín ((§ 25 písm. j) tretí bod
nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z.)
 v BIOTOP SYSEĽ PASIENKOVÝ (§ 26 písm. d)
 kosiť plochy od ich stredu k ich okrajom alebo od jednej strany plochy k jej druhej strane
(§ 26 písm. d) nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z.)
 v BIOTOP DROP_F § 27 nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z.
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 kosiť a vykonávať žatevné práce vždy od stredu plochy smerom k jej okrajom alebo od
jednej strany plochy k jej druhej strane (§ 27 písm. c) nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z.) pri
kosení a žatve používať výstražné zariadenia ( § 27 písm. d nariadenia vlády
č. 75/2015 Z. z.)
 v CHVO ŽO (§ 28 písm. d)
 viesť a uchovávať záznamy a výsledky rozborov najmenej sedem rokov od začatia
plynutia záväzku (§ 28 písm. d) nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z.)
 Ak žiadateľ o platbu nezaslal PPA v ustanovenej lehote oznámenie o náhrade zvieraťa podľa
§ 20 ods. 2 nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z. alebo nezaslal potvrdenie o absolvovaní
školiaceho kurzu podľa § 19 ods. 15 nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z.
Platba na operáciu sa zníži o 20 %, ak PPA na základe vykonanej kontroly zistí, že žiadateľ o
platbu porušil podmienku
 v IPOV (§ 21 ods. 1 nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z.)
 používať pre integrovanú produkciu v ovocinárstve povolené biologické prípravky na
ochranu rastlín a povolené chemické prípravky na ochranu rastlín podľa osobitného
predpisu (§ 25 zákona č. 405/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov) s dodržaním
ochrannej lehoty,
 použiť najviac osem aplikácií chemických prípravkov na ochranu rastlín
za kalendárny rok (§ 21 ods. 1 písm. a),
 zabezpečiť v prvom a štvrtom roku trvania záväzku v akreditovanej inštitúcii rozbor
pôdnych vzoriek odobratých z každého dielu pôdneho bloku a to spôsobom, ktorý je
ustanovený v prílohe č. 12 časti A minimálne na chemické látky uvedené v prílohe č. 12
časti A nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z. a zabezpečiť dodržanie limitných hodnôt prvkov;
hodnoty týchto chemických látok nesmú prekročiť limitné hodnoty, ktoré sú uvedené
v prílohe č. 12 časti A nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z. (§ 21 ods. 1 písm. d) nariadenia
vlády č. 75/2015 Z. z.),
 každoročne pred zberom úrody v rodiacich ovocných sadoch zabezpečiť
v akreditovanej inštitúcii rozbor plodov z každého pestovaného druhu ovocia na rizikové
látky a dodržanie limitných hodnôt rizikových látok uvedených v prílohe č. 13 nariadenia
vlády č. 75/2015 Z. z. a na rezíduá používaných účinných látok; hodnoty týchto látok
nesmú prekročiť limity uvedené vo výnose MP SR a MZ SR č. 26682/2007-OL, ktorým sa
vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca rezíduá prípravkov
na ochranu rastlín v znení neskorších predpisov ( § 21 ods. 1 písm. e) nariadenia vlády č.
75/2015 Z. z.),
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zabezpečiť celoročne zelený kryt pôdy porastom nekonkurenčných bylinných zmesí
alebo trávových zmesí, slamou, senom alebo iným mulčovacím materiálom najmenej
v každej druhej uličke ovocného sadu alebo hospodáriť na terasách (§ 21 ods. 1 písm. f)
nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z.)
absolvovať školiaci kurz podľa § 19 ods. 14 do konca prvého roku trvania záväzku (§ 21
ods. 1 písm. g) ) nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z.),
zaslať PPA všetky výsledky analytických rozborov pôdy a plodov do 31. decembra
príslušného roka (§ 21 ods. 2 nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z.).

 v IPZEL (§ 22 ods.1 nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z.)
 používať na celej výmere plochy poľnohospodárskej pôdy, na ktorú sa vzťahuje záväzok
na integrovanú produkciu v zeleninárstve povolené chemické prípravky na ochranu
rastlín podľa § 25 ods. 2 zákona č. 405/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov
a prípravky na ochranu rastlín zverejňované podľa § 25 a 26 zákona č. 405/2011
Z. z. v znení neskorších predpisov s dodržaním ochrannej lehoty (NV SR č. 58/2007
Z. z.)
 použiť najviac päť aplikácii chemických prípravkov na ochranu rastlín za kalendárny rok
(§ 22 ods. 1 písm. c),
 zabezpečiť každoročne pred zberom úrody v akreditovanej inštitúcii analytický rozbor
jednej vzorky
 z každého pestovaného druhu zeleniny na chemické prvky (Hg, Pb, Cd),
dusičnany a na rezíduá použitých účinných látok; limitné hodnoty sú uvedené vo
výnose MP SR a MZ SR č. 26682/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového
kódexu Slovenskej republiky upravujúca rezíduá prípravkov na ochranu rastlín
v znení neskorších predpisov. Ak žiadateľ pestuje zeleninu na ploche menšej ako
5 ha, vzorka sa odoberá z toho druhu zeleniny, ktorý sa pestuje na prevažnej
výmere, na ktorú sa vzťahuje záväzok (§ 22 ods. 1 písm. e) prvý bod nariadenia
vlády č. 75/2015 Z. z.),
 zemiakov na chemické prvky (Hg, Pb, Cd), dusičnany a na rezíduá použitých
účinných látok (výnos MP SR a MZ SR č. 26682/2007-OL)
(
§ 22 ods. 1 písm. e) druhý bod nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z.), alebo
 jahôd na chemické prvky (Hg, Pb, Cd) a rezíduá použitých účinných látok
( § 22 ods. 1 písm. e) tretí bod nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z.),
 zabezpečiť v prvom roku trvania záväzku a štvrtom roku záväzku v akreditovanej
inštitúcii rozbor pôdnych vzoriek odobratých z každého dielu pôdneho bloku, ktorý je
zaradený do záväzku a to spôsobom odberu pôdnych vzoriek ustanoveným v prílohe
č. 12 časti A nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z., na rizikové látky Pb, Hg, Cd a zabezpečiť
dodržiavanie ich limitných hodnôt uvedených v prílohe č. 12 časti A nariadenia vlády č.
75/2015 Z. z.),
 zabezpečiť dvojročný osevný postup rotáciou pestovanej zeleniny podľa rodu (§ 3 písm.
a) zákona č. 597/2009 Z. z. v znení zákona č. 467/2008 Z. z., Spoločný katalóg odrôd
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druhov zeleniny – 34. úplné vydanie) a štvorročný osevný postup pri pestovaní zemiakov,
pričom zelenina rovnakého rodu uvedená v prílohe č. 15a časti A sa nesmie počas
dvojročného osevného postupu pestovať na tej istej ploche dielu pôdneho bloku, okrem
viacročných druhov zeleniny, ktoré sú uvedené v prílohe č. 15a časti B, pričom zemiaky
sa na tej istej ploche dielu pôdneho bloku nesmú pestovať tri roky
(§ 22 ods. 1 písm. g) nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z.),
Poznámka: Osevným postupom sa spravidla rozumieme striedanie plodín na určitom pozemku
(v priestore) počas stanovenej doby (v čase) na základe agrotechnických zásad a zámerov
produkcie. Predstavuje konkrétnu realizáciu štrukturálnej skladby plodín v poľnohospodárskom
podniku. Zelenina rovnakého rodu sa nesmie pestovať počas dvojročného osevného postupu na
rovnakej ploche. Po nadobudnutí účinnosti NV SR č. 70/2017 Z. z. sa uplatňuje dvojročný
osevný postup.



absolvovať školiaci kurz podľa § 19 ods. 14 nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z. do konca
prvého roku trvania záväzku,
zaslať PPA všetky výsledky analytických rozborov vykonaných v kalendárnom roku do
31. decembra príslušného roka (§ 22 ods.2 nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z.),

 v IPVIN (§ 23 nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z.)
– rodiaci vinohrad
 používať pre integrovanú produkciu vo vinohradníctve povolené biologické prípravky na
ochranu rastlín a chemické prípravky na ochranu rastlín podľa osobitného predpisu (§
25 zákona č. 405/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov) s dodržaním ochrannej lehoty,
 použiť chemické prípravky podľa § 23 ods. 1 písm. a) prvého bodu za rok najviac (§ 23
ods. 1 písm. a) druhý bod)
- päťkrát proti peronospóre,
- päťkrát proti múčnatke,
- jednu aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín proti plesni sivej po 1. auguste
 každoročne zabezpečiť pred zberom úrody rozbor plodov v akreditovanej inštitúcii,
zameraný na rezíduá použitých účinných látok, pričom jedna vzorka hrozna sa odoberá
z každých aj začatých 20 ha vinohradu, na ktoré sa vzťahuje záväzok, avšak hodnoty
týchto látok nesmú prekročiť limitné hodnoty uvedené vo výnose MP SR a MZ SR
č. 26682/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky
upravujúca rezídua prípravkov na ochranu rastlín v znení neskorších predpisov (§ 23
ods. 1 písm. a) piaty bod nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z.),
 v IPVIN – mladé vinohrady v 1. - 3. roku po výsadbe (§ 23 ods. 1 písm. b) nariadenia vlády
č. 75/2015 Z. z.)
 nepoužívať herbicídy v medziriadkoch vinohradu,
 nepoužívať akaricídy a insekticídy,
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v prípade potreby použiť najmenej dva postreky biologickými prípravkami na ochranu
rastlín a pomocnými prípravkami proti peronospóre a najmenej dva postreky proti
múčnatke viniča za rok,
použiť chemické prípravky na ochranu rastlín proti múčnatke viniča najviac dvakrát a
proti peronospóre najviac trikrát za rok,
použiť zelené hnojenie v prvých troch rokoch po výsadbe minimálne jedenkrát vysiatím
a zapravením vikovitých rastlín do pôdy najmenej v množstve 80 kg/ha osiva,
zabezpečiť do konca tretieho roka po výsadbe v každom druhom medziradí súvislý
bylinný porast zatrávnením alebo zazelenaním alebo zabezpečiť hospodárenie na
terasách.

 v IPVIN – mladý aj rodiaci vinohrad
 predložiť ÚKSÚPu evidenciu spotreby prípravkov na ochranu rastlín podľa § 35 ods. 2
zákona č. 405/2011 Z. z. ( § 23 ods. 1 písm. c) tretí bod nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z.).

 v IPVIN zaslať PPA výsledky rozborov plodov, zameraný na rezíduá použitých účinných
látok (§ 23 ods. 1 písm. a) piaty bod) do 31. decembra príslušného roku (§ 23 ods.2 nariadenia
vlády č. 75/2015 Z. z.).
 v IPOV, IPZEL alebo IPVIN, ak boli použité nepovolené chemické prípravky na ochranu
rastlín alebo ak nebola dodržaná ochranná lehota podľa § 21 ods. 1 písm. a), § 22 ods. 1 písm.
a) alebo § 23 ods. 1 písm. a) prvého bodu (§ 30 ods. 5 nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z.).
 v IPOV, IPZEL alebo IPVIN,
 ak bol prekročený stanovený počet aplikácií chemických prípravkov na ochranu rastlín,
alebo
 ak žiadateľ o platbu, nepredložil ÚKSÚPu evidenciu spotreby prípravkov na ochranu
rastlín (§ 30 ods. 7 nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z.).
 v BIOPÁSY (§ 24 písm. a) až e) nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z.)
 každoročne počas trvania záväzku osiať zmesou osiva a kvitnúcich rastlín najmenej 5 m
široké multifunkčné pásy v dĺžke najmenej 200 m nachádzajúce sa na okraji alebo vo
vnútri dielu pôdneho bloku ornej pôdy medzi dvoma pestovanými plodinami, pričom
šírka vytvoreného biopásu je najviac 10 m (§ 24 písm. a)
 zabezpečiť každoročne výsev multifunkčných pásov podľa § 24 písm. a) do konca apríla,
pričom ich umiestnenie sa môže každý rok meniť (§ 24 písm. b)),
 nepoužívať na multifunkčných pásoch chemické prípravky na ochranu rastlín ani
minerálne hnojivá (§ 24 písm. c),
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nekosiť pásy osiate podľa § 24 písm. a) počas celého roka a najneskôr do začiatku
vegetačného obdobia nasledujúceho roku ich zapraviť do pôdy (§ 24 písm. d),
absolvovať školiaci kurz podľa § 19 ods. 14 nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z.
do konca prvého roku trvania záväzku (§ 24 písm. e)
prvú kosbu trávnych porastov vykonať najneskôr do 30. júla kalendárneho roka;
termín kosenia možno zmeniť len so súhlasom Štátnej ochrany prírody SR
kosiť trávne porasty (§ 25 písm. e)) smerom od stredu k okrajom porastu alebo od
jednej strany pozemku na druhú stranu
- najviac dvakrát ročne, ak ide o plochy podľa §19 ods. 9 písm. b) až e),
- najviac jedenkrát ročne, ak ide o plochy podľa §19 ods. 9 písm. a) a g),
- ručným kosením a kosením s pomocou ľahkých mechanizmov, ak ide o plochy
podľa §19 ods. 9 písm. a), c), f) a g),
nepásť hospodárske zvieratá na plochách uvedených v § 19 ods. 9 písm. f) (§ 25 písm.
f),
dopásať mládze hospodárskymi zvieratami po prvej kosbe na plochách uvedených
v § 19 ods. 9 písm. c) a e), a to najvyšším zaťažením 0,3 dobytčej jednotky (§ 25 písm.
g),
košarovať najviac jednu dobytčiu jednotku na 10 m2 košiara a denne košiar prekladať len
na plochách uvedených v § 19 ods. 9 písm. b) a g); pri pasení mladého hovädzieho
dobytka je možnosť využívania nočného košiara umiesteného stabilne so súhlasom
príslušnej odbornej organizácie Štátnej ochrany prírody (§ 25 písm. h),
absolvovať školiaci kurz podľa § 19 ods. 14 nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z. do konca
prvého roku trvania záväzku (§ 25 písm. k).

 v BIOTOP SYSEĽ PASIENKKOVÝ (§ 26 písm. c) až e) nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z.)
 prvé kosenie trávnych porastov vykonať do 31. mája a ďalšie kosenie vykonať tak, aby
priemerná výška trávneho porastu vo vegetačnom období nepresahovala 20 cm (§ 26
písm. c),
 kosiť plochy od ich stredu k ich krajom alebo od jednej strany plochy k jej druhej strane
(§ 26 písm. d),
 zabezpečiť začiatok pastvy v apríli, pričom spásané plochy trávnych porastov počas
pastevnej sezóny nesmú presiahnuť výšku 20 cm, s možnosťou používať
oplôtkové pasenie (§ 26 písm. e),


absolvovať školiaci kurz podľa § 19 ods. 14 nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z. do konca
prvého roku trvania záväzku (§ 26 písm. g),

 v BIOTOP DROP_F (§ 27 nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z.)
 zabezpečiť tento osevný postup (§ 27 písm. a)
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1. pestovať minimálne štyri druhy hlavných plodín,
2. celkový podiel ozimných obilnín, repky olejnej, viacročných krmovín, tráv na ornej
pôde a medziplodín na ploche musí byť spolu najmenej 70 %, z toho
2.1. podiel repky olejnej alebo viacročných krmovín najmenej 15 %,
2.2. podiel tráv na ornej pôde kosených po 15. júli najmenej 5 %,
nepoužívať prípravky na ochranu rastlín uvedené vo Vestníku MPRV SR (§ 27 písm. b),
absolvovať školiaci kurz podľa § 19 ods. 14 nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z. do konca
prvého roku trvania záväzku. (§ 27 písm. e).

 v CHVO ŽO (§ 28 nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z.)
 v prvom roku záväzku v jarnom období zabezpečiť rozbor pôdnych vzoriek akreditovanou
inštitúciou alebo oprávneným laboratóriom, na obsah minerálneho dusíka, fosforu,
draslíka a pH pôdy a v jesennom období v tom istom roku rozbor pôdnych vzoriek na
obsah minerálneho dusíka; miesto odberu vzoriek sa musí zaznamenať globálnym
lokalizačným systémom (GPS) (§ 28 písm. a),
 zabezpečiť v troch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokoch jesenný rozbor pôdnych
vzoriek akreditovanou inštitúciou na obsah minerálneho dusíka; miesto odberu vzoriek
sa musí zaznamenať globálnym lokalizačným systémom (GPS) (§ 28 písm. b),
 odoberať pôdne vzorky z každých, aj začatých, 10 ha poľnohospodárskej pôdy na ktorú
sa vzťahuje záväzok (§ 28 písm. c),
 každoročne vypracovať mapu zásob živín na základe výsledkov z jesenného rozboru
pôdnych vzoriek na obsah minerálneho dusíka a na základe zistených údajov každoročne
vypracovať plán hnojenia podľa osevného postupu (§ 28 písm. e),
 absolvovať školiaci kurz podľa § 19 ods. 14 nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z. do konca
prvého roku trvania záväzku (§ 28 písm. f).
 v ODZ absolvovať školiaci kurz podľa § 19 ods. 14 nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z. do
konca prvého roku trvania záväzku (§ 29 písm. c) nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z. ).
Platba na operáciu sa žiadateľovi neposkytne v kalendárnom roku, ak PPA na základe
vykonanej kontroly zistí, že žiadateľ porušil podmienku
 v IPZEL
písm. j),

používať štandardné osivo zelenín a certifikované sadivo zemiakov (§ 22 ods.1

 v IPOV, IPZEL alebo IPVIN, ak boli použité prípravky na ochranu rastlín so zakázanými
účinnými látkami, ktoré sú uvedené v prílohe č. 11 k nariadeniu vlády č. 75/2015 Z. z. (§ 30
ods. 6 ),
 v BIOTOPY TP (§ 25 písm. c) nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z.)
61/98

nepoužívať prípravky na ochranu rastlín (§ 25 písm. c),
 v BIOTOP TP nepoužívať diskovanie, orbu a ani odvodňovacie opatrenia (§ 25 písm. j druhý
bod nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z.),
 v BIOTOP SYSEĽ PASIENKOVÝ (§ 26 písm. a), b) a f) nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z.)
 nepoužívať hnojivá okrem hnojenia pasúcimi sa zvieratami (§ 26 písm. a),
 nepoužívať prípravky na ochranu rastlín (§ 26 písm. b),
 nediskovať ani neorať plochy biotopu a ani neodvodňovať plochy trávnych porastov
(§ 26 písm. f).
v ODZ (§29 písm. a) nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z.)


preukázať potvrdenie od príslušnej chovateľskej organizácie o zápise zvieraťa do
plemennej knihy alebo do plemenárskej evidencie.

(2) V BIOTOPY TP (§ 25 písm. c) pásť hospodárske zvieratá takým spôsobom, aby nedošlo
k
poškodeniu
biotopu
a
dodržiavať
zaťaženie
zvieratami
chovanými
v poľnohospodárskom podniku najviac 1,9 DJ prežúvavcov a koní, ktorých je držiteľom a sú
registrované v CEHZ, na 1 ha plochy biotopu trávnych porastov, a najmenej 0,3 DJ na 1 ha plochy
biotopu trávnych porastov v období od 1. mája do 31. októbra každého roka záväzku; oplôtkové
pasenie možno použiť, ak sa dodrží zaťaženie dobytčími jednotkami, ktoré sa prepočítava na
celkovú oplotenú plochu (§ 25 písm. i).
Platba sa zníži aj za porušenie povinnosti dodržiavať zaťaženie v retenčnom období pre
operáciu ochrana biotopov prírodných a poloprírodných trávnych porastov. Zaťaženosť v
retenčnom období od 1.mája do 31.októbra musí mať žiadateľ počtom zvierat, ktorých je
držiteľom v prepočte na DJ každý deň. To znamená, že v prípade ak PPA zistí na základe
podkladov z CEHZ porušenie stanoveného zaťaženia uplatní sa percentuálne zníženie platby
podľa § 30 ods. 8 nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z. (§ 25 písm. i). Platba sa zníži za každý deň
retenčného obdobia, v ktorom zaťaženie zvierat dosahuje hodnotu
a) najmenej 0,25 DJ/ha a menej ako 0,3 DJ/ha alebo viac ako 1,9 DJ/ha a menej ako 1,95
DJ/ha o 0,5 %,
b) 0,2 DJ/ha a viac, ale menej ako 0,25 DJ/ha alebo sa rovná alebo je nad 1,95 DJ/ha, ale menej
ako 2,0 DJ/ha o 1 %,
c) ak zaťaženie hospodárskymi zvieratami v ktoromkoľvek z dní retenčného obdobia je menšie
ako 0,2 DJ/ha alebo ak zaťaženie hospodárskymi zvieratami v ktoromkoľvek z dní retenčného
obdobia sa rovná alebo je vyššie ako 2,0 DJ/ha, platba sa žiadateľovi v danom roku
neposkytne.
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(3) Ak žiadateľ počas trvania záväzku nedodrží výmeru zaradenú do opatrenia alebo
počet dobytčích jednotiek, PPA zníži záväzok pre nasledovný rok na určenú plochu alebo počet
určených zvierat
podľa kapitoly IV delegovaného nariadenia Komisie č. 640/2014
prepočítaných na dobytčie jednotky. Žiadateľ je povinný vrátiť poskytnuté platby za
predchádzajúce roky na tú plochu alebo DJ, ktorá je určená odlišne od deklarovanej výmery
alebo DJ okrem prípadu podľa čl. 4 alebo, ak zistený rozdiel vo výmere počas trvania záväzku
neprevýši 3 % výmery za rok (§ 30 ods. 12 nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z).
(4) Platba sa žiadateľovi neposkytne v kalendárnom roku, ak PPA na základe žiadosti zistí
porušenie niektorej z podmienok minimálnych požiadaviek na používanie hnojív a prípravkov
na ochranu rastlín podľa prílohy č. 10 nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z. a žiadateľovi sa zamietnu
platby na všetky operácie (§ 30 ods. 11 nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z).
(5) Platba sa žiadateľovi neposkytne a PPA žiadateľa vyradí zo záväzku za porušenie
podmienky „absolvovať školiaci kurz najneskôr do 31. decembra druhého roka trvania
záväzku“ (§ 19 ods. 14 nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z) a žiadateľovi nebudú poskytnuté platby
na všetky operácie opatrenia(§ 30 ods. 10 nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z); pre operáciu chov
a udržanie ohrozených druhov zvierat do 30. apríla druhého roku záväzku.
(6) V prípade, že žiadateľ neabsolvuje školiaci kurz podľa § 19 ods. 14 nariadenia vlády č.
75/2015 Z. z. v prvom roku záväzku (do 31.12.) uplatňuje sa sankcia 20%, ak žiadateľ
neabsolvuje školiaci kurz do konca druhého roka záväzku, PPA žiadateľa vyradí z opatrenia a
žiadateľ musí vrátiť poskytnuté platby.
(7) Pre operáciu chov a udržanie ohrozených druhov zvierat platí obdobie trvania
záväzku od 1. mája do 30. apríla. V tom prípade, ak žiadateľ neabsolvuje školiaci kurz v prvom
roku záväzku (do 30. apríla) uplatňuje sa sankcia 20%, ak žiadateľ neabsolvuje školiaci kurz do
druhého roka záväzku, PPA žiadateľa vyradí z opatrenia a žiadateľ musí vrátiť poskytnuté platby.
(8) Podľa § 30 ods. 1 až 4 nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z. sa platba znižuje za príslušnú
operáciu ktorej podmienka je porušená, pričom každá podmienka (uvedená v jednotlivých
písmenách) je samostatná sankcia; sankcie sú kumulované do výšky 100%.
(9)

Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 70/2017 Z. z. sa v § 60 ods. 9 ustanovilo, že
v prípade, ak počas trvania záväzku dôjde k opakovanému porušeniu niektorej podmienky v rámci
agroenvironmentálno – klimatického opatrenia, opatrenia na ekologické poľnohospodárstvo alebo
opatrenia na lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochranu lesov, platba sa zníži

o dvojnásobok sumy, o ktorú bola znížená pri porušení rovnakej podmienky, ku ktorému došlo
v niektorom z predchádzajúcich rokov trvania záväzku, a to až do výšky 100 % z celkovej platby.
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Nakoľko nariadenie vlády SR č. 70/2017 Z. z. nadobudlo účinnosť 1. apríla 2017, prvé porušenie
podmienky počas trvania záväzku, od ktorej sa bude posudzovať jej ďalšie opakované
porušenie, sa bude evidovať až odo dňa nadobudnutia účinnosti nariadenia vlády SR č. 70/2017
Z. z., t. j. od 1. apríla 2017.
(10) Pre plošné operácie sa uplatňujú administratívne sankcie podľa čl. 19 delegovaného
nariadenia Komisie (EÚ) č. 640/2014 v platnom znení a pre operácie týkajúce sa zvierat sa
uplatňujú administratívne sankcie podľa čl. 31 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č.
640/2014 v platnom znení 640/2014 (pri iných opatreniach to bolo uvedené).
Výška platieb za operácie









Platba za integrovanú produkciu v ovocinárstve
1. pre rodiace ovocné sady
1.1. 497 €/ha za jadroviny,
1.2. 347 €/ha za kôstkoviny,
1.3. 247 €/ha za škrupinové ovocné druhy,
1.4. 136,85 €/ha za drobné ovocné druhy.
2. pre mladé ovocné sady
2.1. 377 €/ha za jadroviny,
2.2. 262 €/ha za kôstkoviny,
2.3. 185 €/ha za škrupinové ovocné druhy,
2.4. 98,30 €/ ha za drobné ovocné druhy.
3. pre rodiace ostatné ovocné sady
a) 317 €/ha za jadroviny,
b) 239 €/ha za kôstkoviny,
c) 187 €/ha za škrupinové ovocné druhy,
d) 129 €/ha za drobné ovocné druhy.
Platba za integrovanú produkciu v zeleninárstve
1. 416 € /ha pestovanej zeleniny na ornej pôde,
2. 221 € /ha konzumných zemiakov,
3. 416 € /ha jahôd.
Platba za integrovanú produkciu vo vinohradníctve
1. 483 €/ha na rodiace vinohrady,
2. 367 €/ha na mladé vinohrady.
Platba za multifunkčné okraje polí - biopásy na ornej pôde: 482,20 € na 1 hektár
vytvoreného multifunkčného pásu.
Platba za ochranu biotopov poloprírodných a prírodných trávnych porastov:
87,33 € za 1 hektár biotopu: mezofilné trvalé trávne porasty, vlhkomilné
porasty nižších plôch a nížinné aluviálne lúky,
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174 € na 1 hektár biotopu: teplo a suchomilné trvalé trávne porasty, horské kosné
lúky, vlhkomilné porasty vyšších polôh, slatinné a bezkolencové lúky, vysokohorské
trávne porasty.
Platba za ochranu biotopu sysľa pasienkového: 70 € za 1 hektár plochy trávnych
porastov s výskytom sysľa pasienkového.
Platba za ochranu dropa fúzatého: 86 € na 1 hektár ornej pôdy.
Platba na ochranu vodných zdrojov – CHVO Žitný ostrov : 35,82 €/ha ornej pôdy
s aplikáciou precízneho hnojenia.
Platba za chov a udržanie ohrozených druhov hospodárskych zvierat 200 € na
1 dobytčiu jednotku.

Prienikové platby pri možnej kombinácii opatrení a operácii
Ochrana biotopov poloprírodných a
Platba za
prírodných trávnych porastov + Natura biotop (TTP) Natura 2000
2000
Ochrana biotopov poloprírodných a TP
typov: mezofilné trvalé trávne porasty, 87,33 €/ha
4,37 €/ha
vlhkomilné porasty nižších plôch, nížinné
aluviálne lúky s opatrením Natura 2000 –
TTP
Ochrana biotopov poloprírodných a
prírodných TP typov: teplo a suchomilné 174,00 €/ha
16,51 €/ha
trvalé trávne porasty, horské kosné lúky,
vlhkomilné porasty vyšších polôh, slatinné a
bezkolencové lúky, vysokohorské trávne
porasty s opatrením NATURA 2000 TTP
Ochrana biotopu sysľa pasienkového +
Platba za
Natura 2000
biotop sysľa Natura 2000
pasienkového
Pri kombinácii Ochrany biotopu sysľa
pasienkového s opatrením NATURA 2000 –
70,00 €/ha
12,38 €/ha
trvalý trávny porast
Ochrana biotopov poloprírodných a
Platba za
prírodných
trávnych
porastov
+ biotop TTP
Ekologické
Ekologické poľnohospodárstvo -trvalý
poľnohospodárstvo
trávny porast (TTP)
(TTP)
ochrana biotopov poloprírodných a
prírodných TP typov: mezofilné trvalé 87,33 €/ha
68,57 €/ha
trávne porasty, vlhkomilné porasty nižších
plôch, nížinné aluviálne lúky
s
ekologickým poľnohospodárstvom pre
TTP

Prieniková
platba
spolu
91,70 €/ha

190,51
€/ha

Prieniková
platba
spolu
82,38 €/ha

Prieniková
platba
spolu

155,90 €/ha
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ochrana biotopov poloprírodných a
prírodných TP typov: teplo a suchomilné 174,00 €/ha
trvalé trávne porasty, horské kosné lúky,
vlhkomilné porasty vyšších polôh, slatinné
a bezkolencové lúky, vysokohorské trávne
porasty
s
ekologickým
poľnohospodárstvom TTP

72,00 €/ha

246,70 €/ha

Ochrana biotopu sysľa pasienkového +
Platba za
Ekologické poľnohospodárstvo - trvalý biotop sysľa Ekologické
trávny porast (TTP)
pasienkového poľnohospodárstvo
(TTP)
ochrana biotopu sysľa pasienkového s
ekologickým poľnohospodárstvom TTP
70,00 €/ha
68,57 €/ha

Prieniková
platba
spolu

Platba za
Ekologické
poľnohospodárstvo
(orná pôda)
66,90 €/ha

Prieniková
platba
spolu

dropa
fúzatého
Ochrana dropa fúzatého + Ekologické
poľnohospodárstvo (orná pôda)
86,00 €/ha

Lokality výskytu biotopu sysľa pasienkového ( § 26)
Číslo KUNázov KU
Číslo
Názov obce
obce
812935 Drienovec
521337 Drienovec
813281 Dubno
514683 Dubno
814971 Gemerské Dechtáre 514764 Gemerské Dechtáre
815021 Gemerský Jablonec 514781 Gemerský Jablonec
815233 Čenice
514799 Gortva
816558 Hodejov
514837 Hodejov
816566 Hodejovec
514845 Hodejovec
818615 Hostice
514861 Hostice
819255 Hrhov
525740 Hrhov
821039 Chtelnica
507121 Chtelnica
822191 Machalovce
523542 Jánovce
822795 Jesenské
515001 Jesenské
822817 Jestice
515019 Jestice
823287 Kamenica
524611 Kamenica
829650 Kružná
560065 Kružná

Číslo
okresu
806
609
609
609
609
609
609
609
808
204
706
609
609
708
808

138,57
€/ha

152,90
€/ha

Názov okresu
Košice - okolie
Rimavská Sobota
Rimavská Sobota
Rimavská Sobota
Rimavská Sobota
Rimavská Sobota
Rimavská Sobota
Rimavská Sobota
Rožňava
Piešťany
Poprad
Rimavská Sobota
Rimavská Sobota
Sabinov
Rožňava
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835102
835854
838322
838772
841447
841463
846074
848557
855499
856754
857386
857645
857670
857858
860697
860921
862258
864790
866008
866016
871605
871699
871711
874183
857599
829773
836028
803421
827380
846651
846929
822621
854778
821501
838489
814903
803596
808555

Malá Lehota
517062
Malý Horeš
528552
Moldava nad Bodvou 521698
Muráň
525987
Nová Bašta
515230
Chorváty
599310
Petrovce
515299
Poráč
543489
Silica
526223
Smižany
560154
Spišská Nová Ves
526355
Spišské Podhradie
543578
Spišské Tomášovce 543586
Stará Bašta
515540
Šávoľ
511854
Širkovce
515639
Šurice
511897
Trnava
506745
Háj
518123
Turňa nad Bodvou
559784
Vyšný Slavkov
526614
Dvorníky nad Turňou 559873
Zádiel
559881
Žehra
526657
Spišská Teplica
523844
Kuchyňa
508021
Krátke Kesy
501239
Bohdanovce
nad 506796
Trnavou
Barca
599093
Píla
517127
Plešivec
526096
Jedľové Kostoľany
500364
Sekule
556114
Iža
501174
Moravský Svätý Ján 504572
Gemerská Hôrka
525651
Klčovany
506818
Čachtice
505901

Malá Lehota
612
Malý Horeš
811
Moldava nad Bodvou 806
Muráň
608
Nová Bašta
609
Chorváty
806
Petrovce
609
Poráč
810
Silica
808
Smižany
810
Spišská Nová Ves
810
Spišské Podhradie
704
Spišské Tomášovce 810
Stará Bašta
609
Šávoľ
606
Širkovce
609
Šurice
606
Trnava
207
Háj
806
Turňa nad Bodvou
806
Vyšný Slavkov
704
Dvorníky - Včeláre
806
Zádiel
806
Žehra
810
Spišská Teplica
706
Kuchyňa
106
Marcelová
401
Bohdanovce
nad 207
Trnavou
Košice-Barca
805
Píla
612
Plešivec
808
Jedľové Kostoľany
407
Sekule
205
Iža
401
Moravský Svätý Ján 205
Gemerská Hôrka
808
Boleráz
207
Čachtice
304

Žarnovica
Trebišov
Košice - okolie
Revúca
Rimavská Sobota
Košice - okolie
Rimavská Sobota
Spišská Nová Ves
Rožňava
Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves
Levoča
Spišská Nová Ves
Rimavská Sobota
Lučenec
Rimavská Sobota
Lučenec
Trnava
Košice - okolie
Košice - okolie
Levoča
Košice - okolie
Košice - okolie
Spišská Nová Ves
Poprad
Malacky
Komárno
Trnava
Košice IV
Žarnovica
Rožňava
Zlaté Moravce
Senica
Komárno
Senica
Rožňava
Trnava
Nové Mesto
Váhom

nad
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869635 Višňové

506672 Višňové

304

868248 Veľké Pole
863220 Tisovec
862720 Teplička

517348 Veľké Pole
515680 Tisovec
543667 Teplička

612
609
810

Nové Mesto nad
Váhom
Žarnovica
Rimavská Sobota
Spišská Nová Ves

ČASŤ V
PLATBA NA EKOLOGICKÉ POĽNOHOSPODÁRSTVO
K § 31
Operácie opatrenia
(1) Podpora na ekologické poľnohospodárstvo je určená
a) na konverziu na ekologické poľnohospodárstvo,
b) na udržanie ekologického poľnohospodárstva.
(2) Plodiny pestované na OP nie je možné využiť na energetické využitie; podpora
nebude poskytnutá na plodiny pestované na iné využitie ako na potravové alebo kŕmne účely
na ornej pôde alebo TTP.
(3) Ak počas trvania záväzku v rámci opatrenia ekologické poľnohospodárstvo dôjde
k prispôsobeniu záväzku (čl. 14 ods. 2 delegovaného nariadenia EÚ č. 807/2014 v platnom
znení) zmenou druhu pozemku orná pôda na trvalý trávny porast (čl. 4 písm. h) nariadenia (EÚ)
č. 1307/2013 v platnom znení), žiadateľ o platbu je povinný plniť podmienky zaťaženosti (§ 37
písm. c) nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z.) a udržiavať trvalé trávne porasty v zapojenom stave
(§ 37 písm. e) nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z pre druh pozemku trvalý trávny porast; tým nie
sú dotknuté ustanovenia čl. 14 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 807/2014 v platnom
znení, čl. 4 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení a ani zákona
č. 189/2009 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe.
Čl. 14 ods. 2 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 807/2014
2. Členské štáty môžu povoliť, aby sa záväzky podľa článkov 28, 29, 33 a 34 nariadenia (EÚ)
č. 1305/2013 prispôsobili počas obdobia, na ktoré sa vzťahujú, za predpokladu, že schválený
program rozvoja vidieka umožňuje takéto prispôsobenie a že toto prispôsobenie je riadne
opodstatnené so zreteľom na splnenie cieľov pôvodného záväzku.
Príjemca po zvyšok trvania pôvodného záväzku bude plniť prispôsobený záväzok.
Prispôsobenia môžu nadobudnúť aj formu predĺženia trvania záväzku.
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Žiadateľ podáva jednotnú žiadosť na daný rok a v rámci nej nahlasuje plochy, ktoré má mať
najneskôr k 31. 5. k dispozícii, vrátane správnej a aktuálnej kultúry pre daný rok platby a aj
požiadavku na platbu na ekologické poľnohospodárstvo.
PPA kontroluje plnenie podmienky v ) nemôže robiť zmeny a doplnenia žiadosti, čiže ani meniť
kultúru z OP na TTP. Ak teda po 5 rokoch bez striedania plodín má v 6. roku mať TTP, musí to
takto nahlásiť do určenom retenčnom období od 1. 5. do 31. 10. Podmienka platí pre plochy
TTP v EKO a preto ju má žiadateľ plniť pre daný rok platby. V rámci jednotnej žiadosti už po 31.
5. (s výnimkou r. 2017jednotnej žiadosti a tým pádom plniť zaťaženie a okrem toho má
povinnosť hlásiť na ÚKSÚP do 30 dní zmenu v registri EPV.
K § 32
Podmienky oprávnenosti na podávanie žiadosti o poskytnutie podpory
(1) K podmienkam oprávnenosti na zaradenie žiadateľa do opatrenia patria aj:
 registrácia v registri ekologických prevádzkovateľov (ďalej len „register EPV“), byť
vedený v databáze ÚKSÚPu počas celého trvania záväzku, pričom v prvom roku musí
byť žiadateľ zaregistrovaný najneskôr do 31. januára,
 mať uzatvorenú zmluvu s oprávnenou inšpekčnou organizáciou vedenou na ÚKSÚPe
v Registri oprávnených inšpekčných organizácií pre systém ekologickej
poľnohospodárskej výroby (www.uksup.sk/register inšpekčných organizácií), pričom
v prvom roku záväzku najneskôr do 1. marca.
(2) Pre účely opatrenia sa uznáva aj zmluva s oprávnenou inšpekčnou organizáciou
uzavretá v skoršom období na dobu neurčitú.
(3) V prípade, ak žiadateľ nemá uzatvorenú zmluvu s oprávnenou inšpekčnou
organizáciou, nemôže požiadať o poskytnutie podpory podľa § 32 ods. 1 písm. c) nariadenia
vlády č. 75/2015 Z. z.
(4) Ak žiadateľ nemá uzatvorenú zmluvu s oprávnenou inšpekčnou organizáciou
v niektorom roku počas trvania záväzku, tak podľa § 6 písm. a) zákona č. 189/2009 Z. z.
o ekologickej poľnohospodárskej výrobe prestal spĺňať podmienky EPV a ÚKSÚP vykoná výmaz
prevádzkovateľa z registra, čo má za následok neplnenie podmienky registrácie žiadateľa a tým
vyradenie zo záväzku podľa § 38 ods. 3 nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z.
(5) Žiadateľ podáva žiadosť do termínu určeného vo výzve zverejnenej PPA na jej
webovom sídle najneskôr do 15. mája formou Jednotnej žiadosti, na formulári zverejnenom PPA
v riadnom termíne kalendárneho roka avšak najneskôr do 25 kalendárnych dní po riadnom
termíne.
Poznámka: Žiadateľ je ekologický výrobca/prevádzkovateľ, spĺňa podmienku registrácie aj má
uzatvorenú zmluvu o kontrole k 1.marcu a v období uzavretia zmluvy o kontrole do 9. júna, čo je
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posledný deň podania žiadosti o zaradenie do opatrenia/ žiadosti o platbu, ešte dodatočne
zaregistruje ďalšiu pôdu do registra v rámci svojho podniku.
(6) Záväzné výmery dielov pôdnych blokov sa uvádzajú podľa údajov, ktoré má žiadateľ
uvedené v registri EPV. Za podklad pre poskytnutie podpory sa považujú údaje z registra. Každý
prevádzkovateľ v systéme EPV je povinný v zmysle § 7 písm. b) zákona č. 189/2009 Z. z.
o ekologickej poľnohospodárskej výrobe oznámiť do 30 dní ÚKSÚPu každú zmenu týkajúcu sa
údajov uvedených v žiadosti o registráciu a v oznámení o registrácii, teda aj zmenu výmery, resp.
údajov o diele pôdneho bloku.
K § 33
Kombinácie operácií
(1) Opatrenie Ekologické poľnohospodárstvo je možné kombinovať s inými
opatreniami/operáciami na tej istej ploche a získať tak prienikovú platbu nasledovne:
 EP- TTP s operáciou AEKO Ochrana biotopov poloprírodných a prírodných TTP,
 EP-TTP s operáciou AEKO Ochrana biotopu sysľa pasienkového,
 EP- na ornej pôde s operáciou AEKO Ochrana dropa fúzatého,
 EP- TTP s operáciou Platba v rámci Natura 2000 – trvalý trávny porast AEKO.
(2) Pri opatrení, napr. Ekologické poľnohospodárstvo/TTP/OP a Dobré životné
podmienky zvierat, resp. operácia AEKO Chov a udržanie ohrozených druhov zvierat sa nejedná
o kombináciu opatrení, ale o dva samostatné záväzky, ktoré sa môžu realizovať súbežne.
V jednom prípade ide o platbu na plochu a v druhom prípade o platbu na dobytčie jednotky.
K § 34
Výberové kritériá
(1) Žiadosti o poskytnutie podpory na operáciu ekologické poľnohospodárstvo sa
zoradia do bodových pásiem podľa ustanovených kritérií, pričom do prvých troch pásiem budú
zaradené žiadosti s výmerami 100% registrovanými v registri EPV takto:
a) do prvého bodového pásma žiadosti o poskytnutie podpory na celú plochu
poľnohospodárskej pôdy registrovanej v registri ekologickej poľnohospodárskej
výroby v zostupnom poradí podľa počtu dobytčích jednotiek chovaných v systéme
ekologického poľnohospodárstva k 1. máju roku, v ktorom bola podaná žiadosť
o poskytnutie podpory,
b) do druhého bodového pásma žiadosti o poskytnutie podpory na celú plochu
poľnohospodárskej pôdy registrovanú v registri ekologickej poľnohospodárskej
výroby, ak sa najmenej na 25 % tejto plochy realizuje špecializovaná rastlinná výroba
v intenzívnom ovocnom sade, pestovaním viniča vo vinohrade, pestovaním zeleniny,
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zemiakov, liečivých, aromatických a koreninových rastlín, v zostupnom poradí podľa
výmery, na ktorej sa realizuje špecializovaná rastlinná výroba,
c) do tretieho bodového pásma žiadosti o poskytnutie podpory na celú plochu
poľnohospodárskej pôdy registrovanú v registri ekologickej poľnohospodárskej
výroby, ktorá nie je uvedená v písmenách a) a b) v zostupnom poradí podľa výmery.
To znamená, že žiadateľ má celú plochu podniku registrovanú v systéme ekologickej
poľnohospodárskej výroby, ale nemusí žiadať podporu v rámci opatrenia na celú túto výmeru.
Zároveň sa žiadateľ berie ako celý (100% -tný) podnik v ekologickej poľnohospodárskej výrobe.
(2) Pri rovnakom počte DJ alebo výmery sa uplatňujú ďalšie výberové kritéria a to
lokalita území, kde prednosť majú územia s vysokou prírodnou hodnotou, biotopy TTP, ÚEV
alebo CHVÚ alebo predstavuje historickú štruktúru poľnohospodárskej krajiny.
K § 35 ods. 1 písm. a) a ods. 7
(1) Platba na ekologické poľnohospodárstvo sa poskytuje na poľnohospodársku výrobu
na ornej pôde alebo na TTP.
(2) Žiadateľ o poskytnutie podpory môže ponechať ornú pôdu ležať úhorom, ak dodrží
všetky podmienky záväzku na ploche, ktorá bola zaradená do záväzku. Platba na ekologické
poľnohospodárstvo sa však v kalendárnom roku neposkytne na ten diel pôdneho bloku,
v ktorom bola orná pôda ponechaná úhorom.
K § 36
Žiadosť o platbu
(1) Žiadosť o platbu na podopatrenie platba na prechod na postupy a metódy
ekologického poľnohospodárstva („konverzia“) a platba na udržanie ekologického
poľnohospodárstva, podáva žiadateľ každoročne, počas trvania záväzku, PPA do termínu
určeného vo výzve zverejnenej PPA na jej webovom sídle, najneskôr do 15. mája príslušného
roka, formou Jednotnej žiadosti. Žiadosť možno podať aj po tomto termíne najneskôr do 25
kalendárnych dní. Za každý pracovný deň omeškania po 15.máji kalendárneho roka sa podpora
kráti o 1%. PPA nebude akceptovať žiadosti podané po stanovenom termíne.
(2) Platbu možno poskytnúť na ornú pôdu, zeleninu, jahody, liečivé rastliny,
koreninové rastliny alebo aromatické rastliny, zemiaky, ovocné sady intenzívne mladé
a rodiace, ovocné sady ostatné, vinohrady mladé a rodiace a na trvalý trávny porast.
(3) Žiadateľ predkladá aktuálne platnú, naposledy vydanú neosvedčenú kópiu
oznámenia o registrácii žiadateľa v registri EPV.
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(4) V prípade žiadosti na ovocný sad alebo vinohrad predkladá žiadateľ aj výpis
z registra vydaný ÚKSÚPom o registrácii žiadateľa v registri ovocných sadov alebo vinohradov
vrátane zoznamu registrovaných dielov pôdnych blokov.
(4) Platba na plochu ornej pôdy, na ktorej sa nachádza úhor, sa v príslušnom roku
neposkytne.
(5) Jahody sú pre účely opatrenia zaradené do podpory ako zelenina na ornej pôde.
(6) Nepredložením žiadosti o platbu v termíne na predkladanie žiadosti záväzok zaniká
a žiadateľ musí vrátiť poskytnuté platby za predchádzajúce roky; to neplatí, ak žiadosť nebola
predložená z dôvodu podľa § 2 ods. 4 nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z. Na akceptovanie výnimky
z povinnosti vrátiť poskytnuté platby sa za prípad vyššej moci a mimoriadnej okolnosti považuje
aj rozhodnutie o navrátení pozemku. Žiadateľ o poskytnutie podpory je povinný o tom na RP
PPA zaslať oznámenie v termíne podľa čl. 4 ods. 2 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č.
640/2014 na tlačive, ktoré PPA zverejní na svojom webovom sídle.
K § 37
Podmienky podpory
(1) Platba na opatrenie ekologické poľnohospodárstvo sa poskytne žiadateľovi o platbu
v plnej výške, ak
a) dodržiava minimálne požiadavky používania prípravkov na ochranu rastlín a minimálne
požiadavky používania hnojív; v prípade EPV sa nejedná o hnojivá a prípravky na
ochranu rastlín povolené v systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby, ale
o dodržiavanie ustanovených podmienok na ich používanie ako základné podmienky
opatrenia,
b) dodržiava požiadavky EPV podľa nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o
ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, ktorým sa zrušuje nariadenie
(EHS) č. 2092/91 v platnom znení,
c) má v kópii oznámenia o registrácii do systému EPV uvedené druhy (chov) zvierat
registrovaných v EPV; maximálne zaťaženie zvieratami je 1,9 DJ/ha všetkej
poľnohospodárskej pôdy v podniku, ktorú má žiadateľ vedenú v registri ekologickej
poľnohospodárskej výroby na ÚKSÚPe, ako pôdu obhospodarovanú ekologickým
spôsobom; výnimky zo zaťaženia zvierat nie sú povolené,
d) má pri hospodárení v ovocných sadoch ustanovený počet jedincov, pričom pre účely
opatrenia je rozdiel medzi intenzívnym a ostatným sadom v počte pestovaných jedincov
jednotlivých ovocných druhov na jeden hektár,
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e) pre udržanie TTP v zapojenom stave používa certifikované osivo tráv alebo trávnych
zmesí podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 52/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú
požiadavky na uvádzanie osiva krmovín na trh v znení neskorších predpisov.
(2) Platby za ekologické poľnohospodárstvo v období konverzie a na udržanie ekologického
poľnohospodárstva sa stanovujú na
 153 €/ha ornej pôdy,
 529 €/ha zeleniny, jahody, liečivých, koreninových a aromatických rastlín,
 290 €/ha konzumných zemiakov,
 671 €/ha rodiaceho ovocného sadu intenzívneho,
 420 €/ha mladého ovocného sadu intenzívneho,
 330 €/ha ovocného sadu ostatného,
 671 €/ha rodiaceho vinohradu,
 420 €/ha mladého vinohradu,
 96 €/ha trvalého trávneho porastu.
Ekologické poľnohospodárstvo (trvalý trávny Platba za EP
porast) + Natura 2000
(TTP)

Platba
za Prieniková
Natura 2000 platba spolu

Pri kombinácii Ekologické poľnohospodárstvo na
trvalom trávnom poraste s platbami v rámci 96,00 €/ha
sústavy Natura 2000 – trvalý trávny porast

22,39 €/ha

Ochrana biotopov poloprírodných a prírodných
trávnych
porastov
+
Ekologické
poľnohospodárstvo (trvalý trávny porast)
Pri kombinácii ochrany biotopov poloprírodných
a prírodných trávnych porastov typov: mezofilné
trvalé trávne porasty , vlhkomilné porasty nižších
plôch, nížinné aluviálne lúky s ekologickým
poľnohospodárstvom pre TTP
Pri kombinácii ochrany biotopov poloprírodných
a prírodných trávnych porastov typov: teplo a
suchomilné trvalé trávne porasty, horské kosné
lúky, vlhkomilné porasty vyšších polôh, slatinné
a bezkolencové lúky, vysokohorské trávne
porasty s EP TTP

118,39 €/ha

Platba
za Platba za EP
biotop TTP
(TTP)

Prieniková
platba spolu

87,33 €/ha

68,57 €/ha

155,90 €/ha

174,00 €/ha

72,00 €/ha

246,70 €/ha
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Ochrana biotopu sysľa pasienkového +
Ekologické poľnohospodárstvo (trvalý trávny
porast)
Pri kombinácii ochrany biotopu sysľa
pasienkového
s
ekologickým
poľnohospodárstvom trvalý trávny porast

Platba
za Platba za EP Prieniková
biotop sysľa (TTP)
platba spolu
pasienkového
70,00 €/ha

68,57 €/ha

Ochrana dropa fúzatého +
poľnohospodárstvo (orná pôda)

Ekologické Platba
za Platba za EP
dropa
(orná pôda)
fúzatého
Pri kombinácii ochrany dropa fúzatého s
ekologickým poľnohospodárstvom na ornej 86,00 €/ha
66,90 €/ha
pôde

138,57 €/ha

Prieniková
platba spolu

152,90 €/ha

K § 38
Zníženie, úprava a neposkytnutie platieb
(1) Platba za ekologické poľnohospodárstvo môže byť znížená za nedodržanie
záväzkov operácie, alebo nedodržanie stanovenej výmery v súlade s čl. 19 DNK 640/2014 alebo
zaťaženia DJ vo výške podľa § 38 nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z., na ktoré si žiadateľ žiada
platbu, alebo za porušenie základných podmienok, ktorými sú podmienky krížového plnenia
alebo dodržiavanie minimálnych požiadaviek na používanie hnojív a prípravkov na ochranu
rastlín.
Platba na operáciu sa zníži o 50 %, ak PPA na základe vykonanej kontroly zistí, že žiadateľ o
platbu porušil podmienku
 dodržiavanie ustanovení nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o ekologickej
výrobe a označovaní ekologických výrobkov je špecifickým záväzkom v rámci
opatrenia; zistenie porušenia uvádza ÚKSÚP na kontrolnom formulári.
Platba na operáciu sa zníži o 20 %, ak PPA na základe vykonanej kontroly zistí, že žiadateľ
o platbu porušil podmienku
 nedodržanie stanoveného počtu jedincov ovocných druhov v ovocnom sade
(intenzívnom alebo ostatnom) o viac ako 10 %; zníženie sa netýka celej platby na EPV,
ale len platby na ovocný sad v príslušnom roku,
 neudržiavanie TTP v zapojenom stave dosievaním; zníženie sa neuplatňuje z celej platby
na EP, ale len z platby na TTP, nakoľko podmienka je ustanovená pre TTP v rámci
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opatrenia. Táto podmienka sa neuplatňuje pri preukázaní, že TTP je zapojený bez
výpadkov a potreby dosievania.

(2) V prípade vyradenia žiadateľa z registra EPV, na základe jeho požiadania o zrušenie
registrácie, PPA umožní takémuto žiadateľovi vstup do opatrenia po skončení piatich rokov odo
dňa jeho vyradenia z registra EPV, ak splní príslušné podmienky opatrenia. Ak po skončení
päťročného obdobia vyradenia z registra EPV prebieha registrácia prevádzkovateľa (žiadateľa)
do registra v prvom roku, v ktorom má záväzok vzniknúť, potom podľa § 32 ods. 1 písm. a)
nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z. musí byť žiadateľ o poskytnutie podpory zaregistrovaný
v registri najneskôr do 31. januára, čo potvrdzuje
ÚKSÚP oznámením o registrácii
prevádzkovateľa v registri a súčasne musí mať žiadateľ o podporu uzatvorenú zmluvu
o kontrole ekologickej poľnohospodárskej výroby s inšpekčnou organizáciou podpísanú oboma
zmluvnými stranami najneskôr dňom 1. marca.
(3) Obdobie vyradenia z registra musí skončiť najneskôr 31. decembra roku, ktorý
predchádza roku, v ktorom má záväzok vzniknúť tak, aby sa tento žiadateľ mohol opätovne
zaregistrovať do registra najneskôr do 31. januára roku, v ktorom má záväzok vzniknúť
a súčasne aby mohol uzatvoriť zmluvu o kontrole ekologickej poľnohospodárskej výroby
s inšpekčnou organizáciou najneskôr do 1. marca roku, v ktorom má záväzok vzniknúť.
(4) Porušenie podmienky podľa § 31 ods. 2 nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z. sa týka
len platby na ornú pôdu - podpora sa neposkytuje na rastlinné komodity pestované
v ekologickom poľnohospodárstve na iné ako potravinové účely alebo kŕmne účely, ktorými sú
najmä produkcia bioplynu, biopalív, kúrenia a peliet. Preto neposkytnutie platby podľa § 38 ods.
5 nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z. za porušenie tejto podmienky sa týka len platby na ornú
pôdu.
(5) Platba sa zníži aj za porušenie povinnosti dodržiavať zaťaženie v retenčnom období
v nasledovnom rozsahu:
Zaťaženosť v retenčnom období od 1.mája do 31.októbra musí mať žiadateľ počtom zvierat,
ktorých je držiteľom v prepočte na DJ každý deň. To znamená, že v prípade ak PPA zistí na
základe podkladov z CEHZ porušenie stanoveného zaťaženia uplatní sa percentuálne zníženie
platby podľa § 30 ods. 5 nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z..
(§ 38 ods. 6 ) Platba sa zníži za každý deň retenčného obdobia, v ktorom zaťaženie zvierat
dosahuje hodnotu
a) najmenej 0,25 DJ/ha a menej ako 0,3 DJ/ha alebo viac ako 1,9 DJ/ha a menej ako 1,95 DJ/ha
o 0,5 %,
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b) 0,2 DJ/ha a viac, ale menej ako 0,25 DJ/ha alebo sa rovná alebo je nad 1,95 DJ/ha, ale menej
ako 2,0 DJ/ha o 1 %,
c) ak zaťaženie hospodárskymi zvieratami v ktoromkoľvek z dní retenčného obdobia je menšie
ako 0,2 DJ/ha alebo ak zaťaženie hospodárskymi zvieratami v ktoromkoľvek z dní retenčného
obdobia sa rovná alebo je najmenej 2,0 DJ/ha, platba sa žiadateľovi v danom roku
neposkytne.
(6) Porušenie maximálneho zaťaženia; sankcia sa počíta z celej platby na EP. Podľa
§ 37 písm. c) nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z. maximálne zaťaženie 1,9 DJ sa počíta na 1 ha
poľnohospodárskej pôdy celého podniku.
(7) Porušenie minimálneho zaťaženia 0,3 DJ sa podľa § 37 písm. c) nariadenia vlády
č. 75/2015 Z. z. vzťahuje k TTP k podmienke, či žiadateľ dodržiava zaťaženie zvieratami
v prepočte 0,3/ha dobytčej jednotky trvalých trávnych porastov, na ktoré sa vzťahuje záväzok.
Porušenie minimálneho zaťaženia sa počíta z platby na TTP.
(8) Ak žiadateľ porušil niektorú z minimálnych požiadaviek na používanie hnojív
a prípravkov na ochranu rastlín uvedenú v prílohe č. 10 nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z., platba
sa v danom roku neposkytne na celé opatrenie. V tomto prípade sa nejedná o hnojivá
a prípravky na ochranu rastlín povolené v systéme EPV, ale o dodržiavanie podmienok na ich
používanie všeobecne v zmysle príslušnej legislatívy.
ČASŤ VI
PLATBA NA DOBRÉ ŽIVOTNÉ PODMIENKY ZVIERAT
K § 39
Operácie opatrenia
Ustanovujú sa operácie zamerané na zlepšenie životných podmienok zvierat :
a) zlepšenie starostlivosti o dojnice; podpora sa vzťahuje na zväčšenie ustajňovacej plochy
vo voľnom chove dojníc o 15 %,
b) zlepšenie ustajňovacích podmienok výkrmových ošípaných; podpora sa vzťahuje na
zväčšenie ustajňovacej plochy každej výkrmovej ošípanej, na ktorú sa vzťahuje záväzok,
minimálne o 10 % ustajňovacej plochy,
c) zlepšenie životných podmienok prasníc a prasiatok po narodení; podpora sa vzťahuje na
zväčšenie ustajňovacej plochy každej prasnice, na ktorú sa vzťahuje záväzok, minimálne
o 10 % ustajňovacej plochy,
d) zlepšenie životných podmienok v chove hydiny; podpora sa vzťahuje na výkrm hydiny
(výkrmové kurčatá chované na mäso) pri splnení stanovených podmienok.
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K § 40
Žiadosť o poskytnutie podpory
(1) Záväzok je jednoročný, čo znamená, že sa môže obnovovať, resp. meniť
každoročne, pričom žiadateľ sa zaväzuje dodržiavať podmienky vybranej operácie počas trvania
záväzku.
(2) Žiadateľ predkladá PPA žiadosť o poskytnutie podpory a uvedie počet dobytčích
jednotiek( ďalej len „DJ“), ktoré plánuje v priebehu ročného záväzku odchovať; DJ sa
prepočítajú podľa prílohy č. 1 nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z. a podľa druhu chovaných
zvierat.
Koeficienty prepočtu zvierat na dobytčie jednotky ( príloha č. 1 nariadenia vlády)
Druhy hospodárskych zvierat

Koeficient

[DJ]

Býky, kravy a iný hovädzí dobytok starší ako dva roky a kone staršie ako šesť mesiacov
Hovädzí dobytok vo veku od šesť mesiacov do dvoch rokov
Hovädzí dobytok vo veku do šiestich mesiacov

1
0,6

0,4

Ovce a kozy

0,15

Chovné prasnice s hmotnosťou viac ako 50 kg

0,5

Ostatné ošípané

0,3

Nosnice

0,014

Ostatná hydina

0,03

Výkrmové kurčatá chované na mäso

0,0046

Poznámka: Pre operáciu zlepšenie životných podmienok v chove hydiny je určený prepočítavací
koeficient 0,0046 – výkrmové kurčatá chované na mäso, pre ktorú je toto opatrenie výhradne
určené.
(3) Žiadateľ predkladá PPA čestné vyhlásenie, ako prílohu k žiadosti o poskytnutie
podpory, v ktorom uvedie, že chová dojnice spôsobom voľného ustajnenia.
(4) Žiadosť o poskytnutie podpory podáva žiadateľ do 15. mája príslušného
kalendárneho roka, záväzok plynie od 1. mája príslušného roka do 30. apríla nasledujúceho
roka.
(5) Ustanovujú sa minimálne počty DJ s ktorými žiadateľ vstupuje do operácie a to:
 zlepšenie starostlivosti o dojnice možno vykonávať len v chove s voľným ustajnením
dojníc s najmenej 10 DJ,
 zlepšenie ustajňovacích podmienok výkrmových ošípaných možno vykonávať len
v chove ošípaných s najmenej 10 DJ a s prasiatkami pochádzajúcimi z chovu podľa § 39
písm. c),
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zlepšenie životných podmienok prasníc a prasiatok po narodení možno vykonávať len
v chove s najmenej 5 DJ v prepočte s desiatimi prasnicami,
 zlepšenie životných podmienok v chove hydiny možno vykonávať len v chove
s najmenej 30 DJ.
(6) Operáciu zlepšenie starostlivosti o dojnice je možné kombinovať s AEKO operáciou
Chov a udržanie ohrozených druhov hospodárskych zvierat plemeno Slovenský pinzgauský
dobytok.
(7) Žiadateľ podáva žiadosť o platbu spolu so žiadosťou o zaradenie do
opatrenia/operácie do 15. mája, resp. v termíne zverejnenom na webovom sídle PPA. Žiadosť
predkladá žiadateľ na formulári zverejnenom PPA v riadnom termíne kalendárneho roka avšak
najneskôr do 25 kalendárnych dní po riadnom termíne.

a)
b)
c)
d)

(8) Pri zaradení do opatrenia dobré životné podmienky zvierat sa stanovujú platby na
130 € /DJ za zlepšenie starostlivosti o dojnice,
20 € /DJ za zlepšenie ustajňovacej pohody výkrmových ošípaných,
150 € /DJ za zlepšenie životných podmienok prasníc a prasiatok po narodení,
75 € /DJ za zlepšenie životných podmienok v chove hydiny.

(9) Záväzok plynie od 1. mája roka, v ktorom bola žiadosť podľa odseku 1 podaná, a to
až do 30. apríla nasledujúceho roka vrátane.
(10)

V prípade žiadateľa, ktorému končí záväzok 30. apríla a presúva svoje dojnice, ktorých
je držiteľom na druhého žiadateľa, ktorý vstúpi do záväzku s prijatými dojnicami od 1. mája, sa postupuje
nasledovne:

Presun dojníc z farmy prvého žiadateľa na farmu druhého žiadateľa, sa môže uskutočniť 1.
mája. Podľa § 40 ods. 1 písm. b) nariadenie vlády č. 75/2015 Z. z. môže žiadosť o poskytnutie
podpory na zlepšenie starostlivosti o dojnice podať žiadateľ, ktorý je držiteľom dojníc, a má
dojnice evidované v centrálnom registri hospodárskych zvierat a chov registrovaný na držiteľa
zvierat. Pri vkladaní dát cez aplikáciu „Prístup farmára“ na tlačive „Doklad o premiestnení
hovädzieho dobytka“ sa postupuje podľa „Pokynov pre majiteľov a držiteľov hovädzieho
dobytka k vedeniu centrálnej evidencie hospodárskych zvierat v Slovenskej republike“,
vypracovaných podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 1760/2000 o identifikácii a
registrácii zvierat, zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti, vyhlášky MPRV SR č.
50/2015 Z. z., zo dňa 9. marca 2015, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MPRV SR č. 20/2012 Z.
z. o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka zo dňa 13. januára 2012 (MPRV SR,
Plemenárske služby š. p. Bratislava, CEHZ Žilina).
Pokiaľ pôvodný držiteľ dojníc vložil 1. mája cez prístup farmára do CEHZ odhlásenie/presun
svojich zvierat na nového žiadateľa a následne nový žiadateľ 1. mája potvrdil cez prístup
farmára zrealizovanie tohto presunu zvierat, je tento nový žiadateľ novým držiteľom zvierat
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od 1. mája a spĺňa podmienku záväzku podľa § 40 ods. 1 písm. b) nariadenia vlády
č. 75/2015 Z. z. v prvý deň záväzku a tým aj počas celého obdobia záväzku.
K § 41
Výberové kritériá
Ustanovujú sa výberové kritériá pre každú operáciu opatrenia, ktoré sa použijú pri pretlaku
žiadostí o poskytnutie podpory voči alokovaným finančným prostriedkom pre opatrenie.
K § 42
Podmienky operácie zlepšenie starostlivosti o dojnice
(1) Platba na operáciu zlepšenie starostlivosti o dojnice sa poskytne žiadateľovi, ktorý
chová dojnice spôsobom voľného ustajnenia a počas trvania záväzku zväčší ustajňovaciu plochu
na každú dojnicu, na ktorú sa vzťahuje záväzok najmenej o 15 %, pričom dosiahne plochu pri
a) jednoradovom boxe 5,9 m2 na dojnicu,
b) protiľahlom boxe 5,58 m2 na dojnicu,
c) kotercovom ustajnení 7,19 m2 na dojnicu.
Jednoradový box / boxy sú tie, ktoré majú prednú časť uzatvorenú, sú spravidla umiestnené
v jednom rade pri stene.
Protiľahlý box / boxy sú tie, ktoré nemajú prednú časť uzatvorenú, sú umiestnené v dvoch
radoch oproti sebe (zvieratá sú v nich hlavami proti sebe). Sú to aj boxy umiestnené pri kŕmisku
alebo uličke, kde je predná časť boxu otvorená.
V boxovom ustajnení sa do ustajňovacej plochy započítavajú:
- plocha boxu,
- plocha hnojnej chodby,
- plocha spojovacej uličky medzi ležoviskom a kŕmiskom,
- plocha kŕmiska.
Koterec - skupinový koterec jednopriestorový (nedelený) alebo dvojpriestorový (rozdelený na
ležovisko a kŕmisko).
V kotercovom ustajnení sa do ustajňovacej plochy v jednopriestorovom koterci započítava celá
plocha koterca.
V kotercovom ustajnení sa do ustajňovacej plochy v dvojpriestorovom koterci započítava:
- plocha ležoviska,
- plocha kŕmiska.
(2) Pokiaľ žiadateľ o poskytnutie záväzku vstúpi do nového záväzku (ďalší rok)
ustajňovaciu plochu nezvyšuje, ale preukáže, napríklad fotokópiou technickej dokumentácie
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preukazujúcou rozlohu ustajňovacej plochy, že spĺňa príslušné rozmery podľa § 42 písm. a) až
c) nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z.
Poznámka: Na účely platby na túto operáciu sú oprávnené len dojnice, ktorými sa rozumejú
samice hovädzieho dobytka vhodné na produkciu mlieka pre trhové účely, ktoré sa aspoň raz
otelili, vrátane situácie narodenia mŕtveho teľaťa. Zmetanie 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. Hovädzí dobytok mäsového typu so 100% podielom mäsového plemena nie je oprávnený
na poskytnutie tejto platby.
K § 43
Podmienky operácie zlepšenie ustajňovacích podmienok výkrmových ošípaných
(1) Platba na operáciu zlepšenie ustajňovacích podmienok výkrmových ošípaných sa
poskytne žiadateľovi o poskytnutie podpory, ktorý počas trvania záväzku zväčší ustajňovaciu
plochu každej výkrmovej ošípanej, na ktorú sa vzťahuje záväzok, minimálne o 10 % ustajňovacej
plochy podľa § 3 ods. 1 písm. b) nariadenia vlády Slovenskej republiky
č. 735/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany ošípaných, pričom dosiahne
pri hmotnosti ošípanej
a) 20 – 30 kg plochu 0,33 m2/ošípanej,
b) 30 – 50 kg plochu 0,44 m2/ošípanej,
c) 50 – 85 kg plochu 0,61 m2/ošípanej,
d) 85 – 110 kg plochu 0,72 m2/ošípanej,
e) nad 110 kg plochu 1,1 m2/ošípanej.
(2) Pokiaľ žiadateľ vstúpi do nového záväzku (ďalší rok) ustajňovaciu plochu už
nezvyšuje, ale preukáže, napríklad fotokópiou technickej dokumentácie preukazujúcou rozlohu
ustajňovacej plochy, že spĺňa príslušné rozmery podľa § 43 písm. a) až e) nariadenia vlády č.
75/2015 Z. z.
(3) Žiadateľ, ktorý vstupuje do operácie zlepšenie ustajňovacích podmienok
výkrmových ošípaných musí mať odstavčatá, s ktorými vstupuje do záväzku, narodené
v chove, ktorý bol v opatrení Dobré životné podmienky zvierat – Zlepšenie životných podmienok
prasníc a prasiatok po narodení (odstavčatá), to znamená, ak samotný žiadateľ súčasne nežiada
o platbu na operáciu podľa § 39 písm. c) nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z., ale odstavčatá kúpil,
tak takéto odstavčatá spĺňajú podmienku len v prípade ak sú od subjektu, ktorý je žiadateľom
o platbu na operáciu podľa § 39 písm. c) nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z.
(4) Žiadateľ môže uvedené odstavčatá, ktoré zaradil do výkrmu, mať umiestnené vo
viacerých ustajňovacích zariadeniach aj na rôznych hospodárskych strediskách svojho podniku,
ktoré však musia byť v držbe žiadateľa počas celej doby jeho záväzku, podľa jeho priestorových
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možností. Jedná sa stále o jedného a toho istého žiadateľa, ktorý realizuje príslušné opatrenie
na viacerých hospodárskych strediskách. Na každé jednotlivé zviera (DJ) môže byť poskytnutá
platba jeden raz za záväzok.
(5) Žiadateľ o poskytnutie podpory na operáciu zlepšenie ustajňovacích podmienok
výkrmových ošípaných odosiela doklad o premiestnení ošípaných v zmysle § 10 vyhlášky MPRV
SR č. 17/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii ošípaných v znení neskorších predpisov. Uvedenú
povinnosť má každý chovateľ ošípaných, bez ohľadu či plní podmienky záväzku
v opatrení Dobré životné podmienky zvierat alebo nie.
§ 10 ods. 1 a 2 vyhlášky MPRV SR č. 17/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii ošípaných v znení
neskorších predpisov:
(1) Premiestnením ošípanej je premiestnenie ošípanej medzi rôznymi chovmi, medzi chovmi toho
istého vlastníka, k inému držiteľovi, na trh, nákup alebo predaj ošípanej sprostredkovateľovi
alebo na bitúnok. Za premiestnenie ošípanej sa nepovažuje premiestnenie ošípanej medzi
rôznymi objektmi v rámci toho istého chovu.
(2) Doklad o premiestnení ošípaných sa zasiela poverenej osobe do siedmich dní odo dňa, keď k
premiestneniu ošípaných došlo. Doklad o premiestnení ošípaných sa zasiela z chovu, do ktorého
sa ošípané premiestnili. Vzor dokladu o premiestnení ošípaných je uvedený
v prílohe
č. 5 vyhlášky.
(6) Žiadateľ v opatrení má tiež povinnosť a to, posielať na RP PPA sumárny výkaz
o počte odchovaných ošípaných podľa prílohy č. 16a uvedenej v nariadení vlády Slovenskej
republiky č. 163/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky
č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti
s opatreniami programu rozvoja vidieka, do desiatich pracovných dní odo dňa skončenia
záväzku.
K § 44
Podmienky operácie zlepšenie životných podmienok prasníc a prasiatok po narodení
(1) Platba na operáciu zlepšenie životných podmienok prasníc a prasiatok po narodení
sa poskytne žiadateľovi, ktorý počas trvania záväzku zväčší ustajňovaciu plochu každej prasnice,
na ktorú sa vzťahuje záväzok, minimálne o 10 % ustajňovacej plochy podľa § 3 ods. 1 písm. b)
nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 735/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne normy
ochrany
ošípaných,
pričom
dosiahne
pri
prasniciach
ustajnených
v skupinovom koterci pre
a) 5 a menej prasníc plochu .......2,72 m2 na prasnicu,
b) 6 až 39 prasníc plochu ...........2,48 m2 na prasnicu,
c) 40 a viac prasníc plochu ........2,26 m2 na prasnicu.
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(2) Pokiaľ žiadateľ o poskytnutie podpory vstúpi do nového záväzku (ďalší rok)
ustajňovaciu plochu už nezvyšuje, ale preukáže, že spĺňa príslušné rozmery podľa § 44 ods. 1
písm. a) až c); podkladom je napríklad fotokópia technickej dokumentácie preukazujúca rozlohu
ustajňovacej plochy.
(3) Ciciaky musia byť odstavené najmenej 30 dní od narodenia za turnus. Do 30 dňovej
lehoty sa započítava deň narodenia aj deň odstavu, nakoľko sú v tento deň ciciaky vždy pri
prasnici z dôvodu zasušovania mliečnej žľazy prasnice.
(4) Turnus, resp. dĺžka turnusu nie je v chove ošípaných presne definovaná, pre účely
opatrenia; za turnus sa považuje úkon, ktorý sa uskutoční na zvieratách v danom dni. To
znamená odstav všetkých vrhov (prasníc) v jednom dni.
(5) Žiadateľ o platbu je povinný na RP PPA zaslať hlásenie o odstave ciciakov podľa
prílohy č. 17 uvedenej v nariadení vlády č. 75/2015 Z. z. do 10 pracovných dní od skončenia
odstavu všetkých ciciakov v turnuse.
K § 45
Podmienky operácie zlepšenie životných podmienok v chove hydiny
(1) Platba na operáciu zlepšenie životných podmienok v chove hydiny sa poskytne
žiadateľovi, ktorý počas trvania záväzku pre hydinu, na ktorú sa vzťahuje záväzok, zabezpečí:
a) zaťaženie podlahovej plochy najviac 30 kg/m2 pri hlbokej podstielke,
b) že doba čistenia, dezinfekcie a prípravy haly na nový turnus nie je kratšia ako 14 dní
pričom počet turnusov nesmie prekročiť šesť opakovaní počas trvania záväzku.
(V tomto prípade sa jedná o konkrétnu halu, to znamená, aby doba čistenia, dezinfekcie
a prípravy haly na nový turnus nebola kratšia ako 14 dní.)
c) aby dĺžka výkrmu nebola kratšia ako 38 dní za jeden turnus, pričom prvým výkrmovým
dňom je deň naskladnenia; do výkrmových dní sa neráta deň vyskladnenia.
(2) Pokiaľ žiadateľ vstúpi do nového záväzku (ďalší rok) musí dodržať podmienky
stanovené v odseku 1 písm. a) až c).
(3) Do záväzku nesmú byť zaradené turnusy, ktoré začali pred termínom prvého začatia
záväzku, teda pred 1. májom2015, resp. pred 1.májom roku, keď subjekt vstupuje do záväzku.
To isté platí, že do záväzku nesmú byť zaradené turnusy, ktoré končia po termíne ukončenia
záväzku – (prípadne 30. apríla kalendárneho roku keď záväzok skončil a ďalej nepokračuje).
(4) V medziobdobí od 1. mája do 30. apríla v rokoch, kedy je subjekt nepretržite
(opakovane) v záväzkoch, je možné započítavať turnusy, ktoré boli naskladnené, resp.
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vyskladnené v tomto medziobdobí; v každom prípade však musia byť dodržané všetky
podmienky pre welfare chovu hydiny.
K § 46
Zníženie, úprava a neposkytnutie platieb
(1) Ak PPA na základe vykonanej kontroly zistí rozdiel medzi počtom DJ uvedených
v žiadosti o platbu a skutočným počtom, platba sa zníži podľa osobitného predpisu (Hlava II kap.
IV delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014 v znení DNK(EÚ) 2016/1393.
(2) Ak PPA na základe vykonanej kontroly zistí rozdiel medzi DJ uvedených v žiadosti
o platbu a skutočným počtom DJ, platba sa zníži o
a) percento zisteného rozdielu, ak rozdiel nie je vyšší ako 10 %,
b) dvojnásobok percenta zisteného rozdielu, ak rozdiel je vyšší ako 10 % a nižší ako 20 %
vrátane,
c) 100 %, ak rozdiel je vyšší ako 20 %.
Hospodárske zvieratá, pri ktorých neboli dodržané požiadavky na identifikáciu a registráciu
podľa osobitného predpisu (Hlava I čl. 2 body 18 a 23 delegovaného nariadenia Komisie
č. 640/2014), sa pri posudzovaní žiadosti o platbu na operáciu považujú za nezistené.
Platba na operáciu sa neposkytne, ak PPA na základe vykonanej kontroly zistí, že žiadateľ o
platbu porušil podmienku
 v operácii ZLEPŠENIE STAROSTLIVOSTI O DOJNICE
 zväčšiť ustajňovaciu plochu na každú dojnicu, na ktorú sa vzťahuje záväzok najmenej
o 15 %, pričom dosiahne plochu pri jednoradovom boxe 5,9 m2 na dojnicu (§ 42
písm. a) nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z.), alebo
 zväčšiť ustajňovaciu plochu na každú dojnicu, na ktorú sa vzťahuje záväzok najmenej
o 15 %, pričom dosiahne plochu pri protiľahlom boxe 5,58 m2 na dojnicu (§ 42
písm. b) nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z.), alebo
 zväčšiť ustajňovaciu plochu na každú dojnicu, na ktorú sa vzťahuje záväzok najmenej
o 15 %, pričom dosiahne plochu pri kotercovom ustajnení 7,19 m2 na dojnicu (§ 42
písm. c) nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z.).
 v operácii ZLEPŠENIE USTAJŇOVACÍCH PODMIENOK VÝKRMOVÝCH OŠÍPANÝCH
 zväčšiť ustajňovaciu plochu každej výkrmovej ošípanej, na ktorú sa vzťahuje záväzok,
minimálne o 10 % ustajňovacej plochy pri hmotnosti 20 – 30 kg plochu 0,33
m2/ošípanej (§ 43 ods. 1 písm. a) nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z.) alebo
 zväčšiť ustajňovaciu plochu každej výkrmovej ošípanej, na ktorú sa vzťahuje záväzok,
minimálne o 10 % ustajňovacej plochy pri hmotnosti 30 – 50 kg plochu 0,44
m2/ošípanej(§ 43 ods. 1 písm. b) nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z.(, alebo
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zväčšiť ustajňovaciu plochu každej výkrmovej ošípanej, na ktorú sa vzťahuje záväzok,
minimálne o 10 % ustajňovacej plochy pri hmotnosti 50 – 85 kg plochu 0,61
m2/ošípanej (§ 43 ods. 1 písm. c) nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z.), alebo
zväčšiť ustajňovaciu plochu každej výkrmovej ošípanej, na ktorú sa vzťahuje záväzok,
minimálne o 10 % ustajňovacej plochy pri hmotnosti 85 – 110 kg výmera plochy
0,72 m2/ošípanej (§ 43 ods. 1 písm. d) nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z.), alebo
zväčšiť ustajňovaciu plochu každej výkrmovej ošípanej, na ktorú sa vzťahuje záväzok,
minimálne o 10 % ustajňovacej plochy pri hmotnosti nad 110 kg a výmera plochy
1,1 m2/ošípanej(§ 43 ods. 1 písm. e) nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z.),
zaslať sumárny výkaz o počte odchovaných ošípaných podľa prílohy č. 16a PPA do
desiatich kalendárnych dní odo dňa skončenia záväzku (§ 43 ods. 2 nariadenia vlády
č. 75/2015 Z. z.) ani po výzve PPA (§ 46 ods.6 písm. c) nariadenia vlády
č. 75/2015 Z. z)

 v operácii ZLEPŠENIE ŽIVOTNÝCH PODMIENOK PRASNÍC A PRASIATOK PO NARODENÍ
 zväčšiť ustajňovaciu plochu každej prasnice, na ktorú sa vzťahuje záväzok, minimálne
o 10 % ustajňovacej plochy pri počte 5 a menej prasníc plochu 2,72 m2 na prasnicu
(§ 44 ods. 1 písm. a) nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z.), alebo
 zväčšiť ustajňovaciu plochu každej prasnice, na ktorú sa vzťahuje záväzok, minimálne
o 10 % ustajňovacej plochy pri počte 6 až 39 prasníc plochu 2,48 m2 na prasnicu (§
44 ods. 1 písm. b) nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z.),
 zväčšiť ustajňovaciu plochu každej prasnice, na ktorú sa vzťahuje záväzok, minimálne
o 10 % ustajňovacej plochy pri počte 40 a viac prasníc plochu 2,26 m2 na prasnicu (§
44 ods. 1 písm. c) nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z.).
Platba na operáciu sa zníži o 50 %, ak PPA na základe vykonanej kontroly zistí, že žiadateľ o
platbu porušil podmienku
 v operácii ZLEPŠENIE ŽIVOTNÝCH PODMIENOK V CHOVE HYDINY
 zabezpečiť zaťaženie podlahovej plochy najviac 30 kg/m2 pri hlbokej podstielke (§ 45
ods. 1 písm. a) nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z.),
 zabezpečiť, aby doba čistenia, dezinfekcie a prípravy haly na nový turnus nebola
kratšia ako 14 dní; počet turnusov nesmie prekročiť šesť opakovaní počas trvania
záväzku(§ 45 ods. 1 písm. b) nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z.),
 zabezpečiť, aby dĺžka výkrmu nebola kratšia ako 38 dní za jeden turnus, pričom prvým
výkrmovým dňom je deň naskladnenia; do výkrmových dní sa neráta deň
vyskladnenia (§ 45 ods. 1 písm. c) nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z.).
Platba na operáciu sa zníži o 20 %, ak PPA na základe vykonanej kontroly zistí, že žiadateľ o
platbu porušil podmienku
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 v operácii ZLEPŠENIE ŽIVOTNÝCH PODMIENOK PRASNÍC A PRASIATOK PO NARODENÍ
 ciciaky musia byť odstavené najmenej 30 dní od narodenia za turnus (§ 44 ods. 2
nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z.).
 hlásenie o odstave ciciakov podľa prílohy č. 17 nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z do
desiatich pracovných dní od skončenia odstavu všetkých ciciakov v turnuse.
 v operácii ZLEPŠENIE ŽIVOTNÝCH PODMIENOK V CHOVE HYDINY
 zaslať PPA hlásenie na halovej karte o naskladnení chovného priestoru do piatich
pracovných dní odo dňa naskladnenia; hlásenie obsahuje dátum naskladnenia, počet
naskladnených kurčiat v kusoch a v dobytčích jednotkách (§45 ods. 2 nariadenia
vlády č. 75/2015 Z. z.), alebo
 zaslať PPA hlásenie o vyskladnení chovného priestoru do piatich pracovných dní odo
dňa vyskladnenia na halovej karte; hlásenie obsahuje dátum vyskladnenia, počet
vyskladnených kurčiat v kusoch a v dobytčích jednotkách (§ 45 ods. 3 nariadenia
vlády č. 75/2015 Z. z.); v prípade, ak vyskladnenie prebieha vo viacerých dňoch,
rozhodujúci je posledný dátum vyskladnenia.
 v operácii ZLEPŠENIE USTAJŇOVACÍCH PODMIENOK VÝKRMOVÝCH OŠÍPANÝCH
 zaslať sumárny výkaz o počte odchovaných ošípaných podľa prílohy č. 16a PPA do
desiatich kalendárnych dní odo dňa skončenia záväzku (§ 43 ods. 2 nariadenia vlády
č. 75/2015 Z. z.) a sumárny výkaz žiadateľ zaslal až po výzve PPA.
Platba na operáciu sa zníži o 10 %, ak PPA na základe vykonanej kontroly zistí, že
žiadateľ o platbu porušil podmienku
 zaslať sumárny výkaz o počte odchovaných ošípaných podľa prílohy č. 16a PPA do
desiatich kalendárnych dní odo dňa skončenia záväzku (§ 43 ods. 2 nariadenia vlády
č. 75/2015 Z. z.) a sumárny výkaz žiadateľ zaslal až po uplynutí stanovenej lehoty.
ČASŤ VII
PLATBA NA LESNÍCKO-ENVIRONMENTÁLNE A KLIMATICKÉ SLUŽBY A OCHRANA LESOV
K § 47
Operácie opatrenia
(1) Ustanovujú sa operácie opatrenia Lesnícko-environmentálne a klimatické služby
a ochrana lesov:
a) platby na lesnícko-environmentálne záväzky v chránených vtáčích územiach,
b) platby na lesnícko-environmentálne záväzky v územiach európskeho významu.
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(2) Operácie podľa odseku 1 možno vykonávať na lesných pozemkoch s lesným
porastom podľa § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o lesoch“), vedených v evidencii lesných pozemkov
a v Informačnom systéme lesného hospodárstva podľa § 4 ods. 1 zákona o lesoch. Lesné
pozemky, ktoré nie sú vedené v evidencii lesných pozemkov alebo v Informačnom systéme
lesného hospodárstva, nemôžu byť predmetom žiadosti o zaradenie do opatrenia.
(3) Operáciu podľa odseku 1 písm. a) možno vykonávať na lesných pozemkoch
v chránených vtáčích územiach (ďalej len „CHVÚ“), ktoré sú zaradené do Národného zoznamu
navrhovaných chránených vtáčích území schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č.
345/2010, na ktorých sa nachádzajú hniezdne lokality týchto druhov vtákov:
a) dravce a sovy – Včelár lesný, Haja tmavá, Haja červená, Orliak morský, Hadiar
krátkoprstý, Orol krikľavý, Orol kráľovský, Orol skalný, Sokol rároh, Sokol sťahovavý, Výr
skalný, Kuvik vrabčí, Sova dlhochvostá, Kuvik kapcavý,
b) brodivce – Bocian čierny,
c) dutinové hniezdiče – Žlna sivá, Ďateľ čierny, Ďateľ prostredný, Ďateľ bielochrbtý, Ďateľ
trojprstý, Muchárik červenohrdlý, Muchárik bielokrký,
d) lesné kury – Tetrov hlucháň, Tetrov hôľniak.
Zoznam CHVÚ oprávnených pre podporu je uvedený v prílohe č. 19 nariadenia vlády č. 75/2015
Z. z.
(4) Operáciu podľa odseku 1 písm. b) možno vykonávať na lesných pozemkoch
v území európskeho významu, ktoré sú definované v § 27 a 67 písm. h) zákona č. 543/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody
a krajiny“), s tretím a štvrtým stupňom ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny.
Zoznam ÚEV a príslušných katastrálnych území, ktoré spĺňajú podmienky pre zaradenie do
opatrenia je uvedený v prílohe č. 20 nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z.
(5) Pri prekrytí lesného pozemku v chránenom vtáčom území podľa odseku 3 a lesného
pozemku, ktorý sa nachádza na území európskeho významu podľa odseku 4, je žiadateľ povinný
plniť
podmienky
operácie
platba
na
lesnícko-environmentálne
záväzky
v chránených vtáčích územiach.
(6)

Ak počas trvania záväzku skončí na lesnom pozemku žiadateľa platnosť programu
starostlivosti o lesy a vyhotoví sa nový programu starostlivosti o lesy, žiadateľ je povinný požiadať PPA o
úpravu záväzku bez zmeny výmery najneskôr do 40 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia o schválení programu starostlivosti o lesy.

(7) V prípade, ak dôjde k situácii, pri ktorej žiadateľovi skončí platnosť programu
starostlivosti o lesy a nebude mať schválený nový program starostlivosti o lesy (vznikne časové
“vákuum“ bez schváleného programu starostlivosti o lesy), je žiadateľ povinný postupovať
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podľa § 41 ods. 15 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, t.j.
„Hospodárske opatrenia v období od skončenia platnosti programu starostlivosti do schválenia
návrhu programu starostlivosti navrhuje vyhotovovateľ programu starostlivosti a odsúhlasuje
ich orgán štátnej správy lesného hospodárstva po prerokovaní s vlastníkom, správcom
a obhospodarovateľom lesa a s dotknutými orgánmi štátnej správy“.
K § 48
Žiadosť o poskytnutie podpory
(1)
Žiadosť o poskytnutie podpory pre platbu môžu podať žiadatelia, ktorými sú
súkromný alebo verejný obhospodarovateľ lesa alebo združenie súkromných alebo verejných
obhospodarovateľov lesa, ak splnia nasledovné podmienky:
a) najmenšia obhospodarovaná plocha pozemku je 1 ha,
b) zaviaže sa záväzným vyhlásením plniť podmienky opatrenia na zaradených pozemkoch,
c) má schválený program starostlivosti o lesy.
Poznámka:
V prípade, ak má žiadateľ schválený projekt starostlivosti o lesný pozemok, tak po konzultácii
so sekciu lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR a v zmysle § 37 zákona o lesoch,
môže byť považovaný projekt starostlivosti o lesný pozemok a program starostlivosti o les za
rovnocenný nástroj upravujúci obhospodarovanie na lesných pozemkoch, takýto žiadateľ je
oprávnený na zaradenie do opatrenia lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochrana
lesov.
(2) Žiadosť o poskytnutie podpory podľa odseku1 sa podáva samostatnou žiadosťou do
15. mája. Záväzok plynie od 1. januára roku, v ktorom bola podaná žiadosť o poskytnutie
podpory podľa odseku 1.

a)
b)
c)

d)

e)

(3) Žiadosť o poskytnutie podpory podľa odseku 1, obsahuje nasledovné prílohy:
zoznam lesných pozemkov podľa evidencie lesných pozemkov, na ktoré sa vzťahuje
záväzok, s uvedením ich výmery,
výpis z programu starostlivosti pre lesné pozemky podľa písmena a),
vyhlásenie žiadateľa o tom, že sa zaväzuje plniť podmienky operácie platby na lesníckoenvironmentálne záväzky v územiach európskeho významu alebo operácie platby na
lesnícko-environmentálne záväzky v chránených vtáčích územiach,
výpis z evidencie lesných pozemkov vedenej miestne príslušným okresným úradom,
pozemkovým a lesným odborom podľa § 4 ods. 1 zákona o lesoch, nie starším ako tri
mesiace. Orgán štátnej správy lesného hospodárstva na účely zistenia aktuálneho stavu
o účastníkoch konaní podľa zákona o lesoch vedie evidenciu lesných pozemkov podľa
obhospodarovateľov lesov a odborných lesných hospodárov,
potvrdenie štátnej ochrany prírody o výskyte hniezdnej lokality druhu vtáka podľa § 47
ods. 3 na dielci jednotky priestorového rozdelenia lesa.
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(4) Každé rozširovanie pôvodných záväzkov je otázkou finančného krytia, teda
vyplácania podpory na ďalšie plochy. O tom či bude umožnené rozšírenie plôch pôvodných
záväzkov sú žiadatelia v termíne (pred 15. májom) informovaný na webovom sídle PPA;
rozšírenie pôvodného záväzku je možné len do termínu skončenia pôvodného záväzku.
(5) Samostatná grafická príloha s vyznačením obhospodarovaných lesných pozemkov
sa nevyžaduje. Žiadateľ graficky vyznačí obhospodarované lesné pozemky v porastovej alebo
obrysovej mape, ktoré sú súčasťou výpisu z programu starostlivosti.
K § 49
Výberové kritéria
(1) Žiadosti o poskytnutie podpory PPA zaradí do 8 bodových pásiem, samostatne za
každú operáciu.
(2) Ak žiadosť na operáciu platby na lesnícko-environmentálne záväzky v územiach
európskeho významu spĺňa viacero podmienok bodových pásiem, PPA ju zaradí do prvého
bodového pásma.
K § 50
Podmienky platby
(1) Platba na operáciu na lesnícko – environmentálne záväzky v chránených vtáčích
územiach sa poskytne žiadateľovi o platbu, ktorý na plochách, na ktoré sa vzťahuje záväzok,
dodrží podmienky ustanovené v § 50 ods. 1 až 3 nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z.
(2) Podľa § 50 ods. 1 písm. e) nesmie žiadateľ o platbu na plochách, na ktoré sa
vzťahuje
záväzok,
aplikovať
žiadne
prípravky
na
ochranu
rastlín,.
a to ani autorizované prípravky na ochranu rastlín, ktoré MPRV SR podľa § 25 ods. 2 zákona č.
405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov zverejňuje vo
Vestníku MPRV SR.
K § 51
Podmienky platby
(1) Platba na operáciu na lesnícko – environmentálne záväzky v územiach európskeho
významu sa poskytne žiadateľovi o platbu, ktorý na plochách, na ktoré sa vzťahuje záväzok,
dodrží podmienky ustanovené v § 51 ods. 1 až 3 nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z.
(2) Podľa § 51 ods. 1 písm. e) nesmie žiadateľ o platbu na plochách, na ktoré sa
vzťahuje
záväzok,
aplikovať
žiadne
prípravky
na
ochranu
rastlín,
a to ani autorizované prípravky na ochranu rastlín, ktoré MPRV SR podľa § 25 ods. 2 zákona č.
405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej
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republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov zverejňuje vo
Vestníku MPRV SR.
K § 52
Platby
Pri zaradení do opatrenia lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochrana lesov sa
stanovujú platby na
a) 42,45 €/ha lesného porastu v chránenom vtáčom území,
b) 39 €/ha lesného porastu v území európskeho významu.
K § 53
Zníženie, úprava a neposkytnutie platieb
(1) Platba na operácie sa neposkytne alebo zníži, ak PPA pri kontrole zistí rozdiely vo
výmere deklarovanej a výmere zistenej (viď § 2 ods. 12 usmernenia).
(2) Platba za operácie sa nezníži, ak žiadateľ o poskytnutie podpory preukáže, že
podmienky neboli splnené z dôvodu vyššej moci.
Platba na operáciu sa zníži o 20 %, ak PPA na základe vykonanej kontroly zistí, že žiadateľ
o platbu porušil podmienku
 v operácií PLATBY NA LESNÍCKO-ENVIRONMENTÁLNE ZÁVÄZKY V CHRÁNENÝCH VTÁČÍCH
ÚZEMIACH
 ponechať pri obnovnej ťažbe lesných porastov vo fáze dorubu najmenej päť živých
stojacich stromov na 1 ha s priemernou hrúbkou kmeňa hlavnej úrovne predmetného
dielca,
 ponechať pri obnovnej ťažbe lesných porastov vo fáze dorubu v Chránenom vtáčom
území Bukovské vrchy, Chránenom vtáčom území Košická kotlina a Chránenom vtáčom
území Medzibodrožie najmenej osem živých stojacich stromov na 1 ha s priemernou
hrúbkou kmeňa hlavnej úrovne predmetného dielca; medzi ponechanými živými
jedincami stromov nesmú byť jedince Smreka obyčajného,
 uplatniť pri obnove lesných porastov len výberkový alebo účelový hospodársky spôsob
alebo len maloplošnú formu podrastového hospodárskeho spôsobu s výmerou
obnovného prvku najviac do 1,5 ha so zameraním na zvýšenie odolnosti lesného porastu,
 dosiahnúť pred dorubom prirodzenú obnovu drevín na minimálne 60 % obnovovanej
plochy okrem plôch vzniknutých náhodnými škodlivými činiteľmi,
 ponechať časť pionierskych drevín na dožitie a neodstrániť ich v rámci výchovných
zásahov, ak ich zastúpenie nepresiahne 10 %,
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 neaplikovať prípravky na ochranu rastlín,
 používať pri ťažbe biologicky odbúrateľný olej na mazanie reťazovej časti ťažbového
stroja a
 využívať sortimentovú metódu pri približovaní dreva, alebo motorovej píly.
 v operácii PLATBY NA LESNÍCKO-ENVIRONMENTÁLNE ZÁVÄZKY V ÚZEMIACH EURÓPSKEHO
VÝZNAMU
 ponechať pri obnovnej ťažbe lesných porastov vo fáze dorubu najmenej päť živých
stojacich stromov na 1 ha s priemernou hrúbkou kmeňa hlavnej úrovne predmetného
dielca; medzi ponechanými živými jedincami stromov nesmú byť jedince Smreka
obyčajného,
 uplatňovať pri obnove lesných porastov len výberkový alebo účelový hospodársky
spôsob alebo len maloplošnú formu podrastového hospodárskeho spôsobu s výmerou
obnovného prvku najviac do 1,5 ha so zameraním na zvýšenie odolnosti lesného porastu,
 dosiahnuť pred dorubom prirodzenú obnovu drevín na najmenej 60 % obnovovanej
plochy okrem plôch vzniknutých náhodnými škodlivými činiteľmi,
 ponechať časť pionierskych drevín na dožitie a neodstrániť ich v rámci výchovných
zásahov, ak ich zastúpenie nepresiahne 10 %,
 neaplikovať prípravky na ochranu rastlín,
 pri ťažbe používať biologicky odbúrateľný olej na mazanie reťazovej časti ťažbového
stroja alebo motorovej píly,
 pri približovaní dreva využívať sortimentovú metódu.
Platba na operáciu sa neposkytne, ak PPA na základe vykonanej kontroly zistí, že
žiadateľ o platbu porušil podmienku
 v operácií PLATBY NA LESNÍCKO-ENVIRONMENTÁLNE ZÁVÄZKY V CHRÁNENÝCH VTÁČÍCH
ÚZEMIACH
 nevykonávať na hniezdnych lokalitách ohrozených druhov vtákov, ktorými sú podľa
§ 47 ods. 3 nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z. dravce a sovy, brodivce, dutinové hniezdiče
a lesné kury, lesohospodársku činnosť v čase od 16. februára do 31. augusta v trvaní
spravidla päť mesiacov podľa jednotlivého druhu.
ČASŤ VIII
PRVÉ ZALESNENIE POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY
K § 55 a 56
Žiadosť o podporu
(1) Žiadosť o podporu na udržiavanie zalesneného pozemku podľa čl. 43 ods. 1 písm.
b) nariadenia (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka
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prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) podáva
žiadateľ každoročne počas piatich rokov počnúc rokom, ktorý nasleduje po roku zalesnenia do
15. mája príslušného kalendárneho roka spolu s identifikačným listom.
(2) Žiadosť o podporu na úhradu straty príjmu z ukončenia poľnohospodárskej
činnosti podľa čl. 43 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005
o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj
vidieka (EPFRV) podáva žiadateľ tiež každoročne počas pätnástich rokov počnúc rokom, ktorý
nasleduje po roku zalesnenia do 15. mája príslušného kalendárneho roka spolu
s identifikačným listom.
(3) O podporu na udržiavanie a na pokrytie straty nemôžu požiadať verejné orgány
podľa čl. 43 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja
vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV).
(4) O podporu na zabezpečenie vysadených lesných porastov počas piatich rokov
a o podporu na náhradu straty príjmov vzniknutých zalesnením počas 15 rokov môže požiadať
poľnohospodár a iný oprávnený žiadateľ, ktorý túto pôdu obhospodaroval pred jej zalesnením.
Ak je poľnohospodárska pôda, ktorá má byť zalesnená, prenajatá fyzickej alebo právnickej
osobe, je možné aj tomuto žiadateľovi poskytnúť platbu na zabezpečenie lesných porastov
počas 5 rokov a náhradu straty príjmov vzniknutých zalesnením počas pätnástich rokov.
(5) Pre účely nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z. je poľnohospodár podľa čl. 31 ods.3
nariadenia Komisie (ES) č. 1974/2006 z 15. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné
pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka
prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)
definovaný nasledovne: „právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá dva predchádzajúce roky
podstatnú časť pracovnej činnosti (min.50%) realizovala v poľnohospodárskej výrobe
a významná časť jej príjmu (min.25 %) pochádzala z poľnohospodárskej výroby“.
Na žiadateľa o podporu sa vzťahujú podmienky krížového plnenia.
K § 58
Zníženie, úprava a neposkytnutie platieb
(1) Platby za opatrenia
prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy, lesníckoenvironmentálne platby ustanovené v Oznámení Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej
republiky o výške platieb určených na jednotlivé opatrenia v programe rozvoja vidieka SR 2007
– 2013 (č. 681/2009 – 100), zverejnenom vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej republiky v čiastke 1 z 9. januára 2009, sa poskytujú v súlade s čl. 3 ods. 1 písm a)
a b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1310/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým
91/98

sa stanovujú niektoré prechodné ustanovenia o podpore rozvoja vidieka z Európskeho
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a ktorým sa mení nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013, pokiaľ ide o zdroje a ich rozdeľovanie na rok 2014, a
ktorým sa mení nariadenie ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 a nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, (EÚ) č. 1306/2013 a (EÚ)
č. 1308/2013, pokiaľ ide o ich uplatňovanie v roku 2014 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013).
(2) Ak PPA zistí rozdiel medzi výmerou zalesneného pozemku, ktorú žiadateľ uviedol
v žiadosti a skutočnou výmerou a k rozdielu došlo z vykonania reštitúcie alebo z vykonania
pozemkových úprav, platby za príslušný kalendárny rok a za ďalšie kalendárne roky trvania
záväzku zníži primerane k zistenému rozdielu výmery.
(3) Ak PPA zistí, že žiadateľ nevykonal opatrenia na to, aby v jednotlivých rokoch
neklesol počet lesných drevín na zalesnenom pozemku pod 80% a v druhom až piatom roku
po zalesnení počet životaschopných jedincov z vysadených drevín klesne:
a) pod 80 %, žiadateľ je povinný vrátiť 20% poskytnutej platby na udržiavanie,
b) pod 70 %, žiadateľ je povinný vrátiť 40% poskytnutej platby na udržiavanie,
c) pod 60 %, žiadateľ vráti už poskytnutú platbu na udržiavanie.
(4) Ak PPA zistí, že žiadateľ nesplnil podmienku dodržania výmery zalesneného
pozemku uvedenú v žiadosti počas pätnástich rokov, v šiestom až pätnástom roku trvania
záväzku, zníži platby primerane k zistenému rozdielu výmery. Žiadateľ je súčasne povinný vrátiť
platbu na pokrytie straty príjmu z ukončenia poľnohospodárskej činnosti na zalesnenom
pozemku a agentúra zníži platbu za príslušný kalendárny rok a za ďalšie kalendárne roky trvania
záväzku primerane k zistenému rozdielu výmery.
(5) PPA nezníži platby a ani nepožiada o vrátenie už poskytnutých platieb, ak žiadateľ
preukáže, že k porušeniu podmienky dodržania výmery zalesneného pozemku uvedenej
v žiadosti podľa § 14 ods. 3 písm. a) nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z. došlo z vyššej moci, alebo
z dôvodov podľa čl. 44 nariadenia Komisie (ES) 1974/2006 z 15. decembra 2006, ktorým sa
ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 o podpore
rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka
(EPFRV), týkajúcich sa prevzatia záväzku inou osobou na zvyšok obdobia.
ČASŤ IX
ZÁVEREČNÉ, SPOLOČNÉ A PRECHODNÉ USTANOVENIA
K § 59
(1) Ak nepodal žiadateľ žiadosť o zrušenie záväzku (§ 59 ods. 2 nariadenia vlády
č. 75/2015 Z. z)., považuje sa na účely ďalšieho trvania záväzku za žiadateľa, ktorý plní
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podmienky záväzku podľa cit. nariadenia. Ak niektorá z podmienok ustanovuje povinnosť už
v prvom roku trvania záväzku (v roku 2015), pre tieto prípady sa uplatňuje ustanovenie
§ 59 ods. 3 nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z. , nakoľko žiadateľ zaradený do opatrenia v roku
2014 nemohol plniť túto povinnosť a vykonať podmienku v prvom roku záväzku, avšak to ho
nezbavuje povinnosti tento školiaci kurz absolvovať alebo vykonať analytické rozbory a i.
(2) Žiadateľ je povinný absolvovať školiaci kurz v roku prijatia podmienok opatrenia
(nariadenie vlády 75/2015 Z. z.) teda v nasledujúcom (druhom) roku záväzku (2015). Analogicky
sa plnia podmienky povinnosti analytických rozborov pôdy v prvom roku záväzku. Pričom
zostáva v platnosti aj pre týchto žiadateľov vykonať rozbor pôdy v štvrtom roku záväzku.
K § 60
(1) Kontrolu žiadostí o poskytovanie podpory vykonáva PPA prostredníctvom
integrovaného administratívneho a kontrolného systému (IACS).
(2) Žiadateľ o poskytnutie podpory 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.
(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) Zviera nahlásené v žiadosti o poskytnutie podpory na opatrenia AEKO – chov
a udržanie ODZ alebo Životné podmienky zvierat, 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 uvedené
nahradenie oznámiť na RP PPA do 10 pracovných dní pri nahradení zvieraťa v rámci operácie
ohrozené druhy zvierat AEKO (§20 ods. 2) a do 5 dní odo dňa náhrady v prípade opatrenia
platba na dobré životné podmienky zvierat (§ 40 ods. 12). Oznámenie musí obsahovať číslo
ušnej značky vyradeného zvieraťa a číslo ušnej značky nahradzujúceho zvieraťa a dátum
vykonania náhrady.
(5) Platby podľa § 1 ods. 1 písm. a) až d) a f) nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z. 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

93/98

vlastnícke právo k poľnohospodárskej ploche alebo právo užívať poľnohospodársku plochu na
výzvu PPA.
(6) V prípade nahlásenia plochy, ktorej užívanie nahlásili dvaja alebo viacerí žiadatelia,
postupuje PPA v zmysle § 16b a/alebo 16c zákona č. 543/2007 Z. z o pôsobnosti orgánov štátnej
správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších
predpisov. Ak sa preukáže, že právo užívania k pôde má len jeden žiadateľ, ktorý zároveň plní
všeobecné požiadavky na poskytnutie priamych platieb, PPA poskytne platby tomuto
žiadateľovi. Ak však PPA zistí, že právo užívania žiadateľov k ploche je sporné, zníži zistenú plochu
o výmeru, ktorá je sporná a vydá rozhodnutie o platbách.
(7) V zmysle § 16c ods. 1 zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy
pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov
proti rozhodnutiu o poskytnutí podpory zníženej o spornú výmeru nie je prípustný opravný
prostriedok. PPA obnoví konanie o spornej ploche, keď sa odstráni spornosť plochy (súdnou
alebo mimosúdnou cestou) za predpokladu, že sú zachované lehoty podľa zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
(8) V prípade, ak dôjde počas trvania záväzku k opakovanému porušeniu niektorej
podmienky v rámci operácii agroenvironmentálno – klimatického opatrenia, opatrenia na
ekologické poľnohospodárstvo alebo opatrenia na lesnícko-environmentálne a klimatické
služby a ochranu lesov, platba sa zníži o dvojnásobok sumy, o ktorú bola znížená pri porušení
rovnakej podmienky, ku ktorému došlo v niektorom z predchádzajúcich rokov trvania záväzku,
a to až do výšky 100 % z celkovej platby.
Poznámka: Nakoľko uvedené ustanovenie o znížení platby za opakované porušenie rovnakej
podmienky (§ 60 ods. 9 nariadenia vlády 75/2015 Z. z.) bolo prijaté až nariadením vlády SR č.
70/2017 Z. z., prvé porušenie podmienky počas trvania záväzku, od ktorej sa bude posudzovať
jej ďalšie opakované porušenie, sa bude evidovať až odo dňa nadobudnutia jeho účinnosti, t. j.
od 1. apríla 2017, čiže k prvému opakovanému porušeniu podmienky môže dôjsť až v roku
podania žiadostí 2018.

(9) V prípade, ak k porušeniu niektorej podmienky, ustanovenej nariadením vlády
č. 75/2015 Z. z., dôjde v dôsledku zásahu vyššej moci (čl. 47 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013
v platnom znení) ustanovenia o znížení, neposkytnutí alebo vrátení poskytnutej platby sa
nepoužijú (§ 60 ods. 10 nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z.).
(10) Prílohy k žiadosti o poskytnutie podpory
 pre oblasti s prírodnými obmedzeniami alebo inými osobitnými obmedzeniami
podľa § 4 ods. 3 písm. a) a b),
 v rámci sústavy Natura 2000 podľa § 8 ods. 3 písm. a) a b),
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na agroenvironmentálno – klimatické opatrenia podľa § 16 ods. 4 písm. a) a b),
na ekologické poľnohospodárstvo podľa § 32 ods. 3 písm. a) a b), na prechod na
postupy a metódy ekologického poľnohospodárstva (konverzia) a na udržanie
ekologického poľnohospodárstva (§ 31) podľa § 36 ods. 2 písm. a) a b) nariadenia
vlády č. 75/2015 Z. z.
predkladá žiadateľ na elektronickom formulári podľa článku 17 vykonávacieho nariadenia (EÚ)
č. 809/2014 v platnom znení, ktorý je dostupný na webovom sídle platobnej agentúry.
Poznámka: Uvedené znenie, ktoré je účinné od 15. marca 2018, vyplýva z článku 17
vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 809/2014 zo 17. júla 2014, ktorým sa stanovujú
pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 v súvislosti
s integrovaným administratívnym a kontrolným systémom, opatreniami na rozvoj vidieka a
krížovým plnením. Podľa článku 17 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 809/2014 je od
roku 2018 povinný každý členský štát zabezpečiť, aby na účel identifikácie všetkých
poľnohospodárskych pozemkov v podniku a nepoľnohospodárskej pôdy, bol príjemcovi
poskytnutý vopred pripravený formulár a zodpovedajúci grafický materiál prostredníctvom
rozhrania založeného na GIS, ktoré umožňuje spracovanie priestorových a alfanumerických
údajov nahlásených plôch.
(11)
Pre Agroenvironmentálno-klimatické
opatrenie, Platby na
ekologické
poľnohospodárstvo, Platby na životné podmienky zvierat a Platba na lesnícko-environmentálne
a klimatické služby a ochrana lesov sa zníženie, alebo odňatie platby týka len tých častí záväzku,
pri ktorých nedošlo k vynaloženiu dodatočných nákladov alebo ušlého príjmu pred výskytom
vyššej moci alebo mimoriadnych okolností.
K § 60b
V prechodnom ustanovení k úpravám účinným od 1. apríla 2017 sa ustanovuje, že na
posudzovanie splnenia podmienok poskytnutia platby, o ktorú žiadateľ požiadal do 1. apríla
2017, (t. j. pred nadobudnutím účinnosti nariadenia vlády SR č. 70/2017 Z. z.), sa vzťahujú
ustanovenia nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z. v znení účinnom do 31.
marca 2017, t. j. v znení nariadenia vlády SR č. 163/2015 Z. z.
V nadväznosti na uvedenú skutočnosť sa na posudzovanie splnenia podmienok poskytnutia
platby, o ktorú žiadateľ požiadal po 1. apríli 2017, (t. j. po nadobudnutí účinnosti nariadenia
vlády SR č. 70/2017 Z. z.), vzťahujú ustanovenia nariadenia vlády SR č. 75/2015 Z. z. v znení
účinnom od 1. apríla 2017, t. j. v znení nariadenia vlády SR č. 163/2015 Z. z. a nariadenia vlády
SR č. 70/2017 Z. z.
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K § 60 c
V prechodnom ustanovení k úpravám účinným od 15. marca 2018 sa ustanovuje, že na
posudzovanie splnenia podmienok poskytnutia platby, o ktorú žiadateľ požiadal do 14. marca
2018, (t. j. pred nadobudnutím účinnosti nariadenia vlády SR č. 72/2018 Z. z.), sa vzťahujú
ustanovenia nariadenia vlády SR č. 75/2015 Z. z. v znení účinnom do 14. marca 2018, t. j.
v znení nariadenia vlády SR č. 163/2015 Z. z. a nariadenia vlády č. 70/2017 Z. z.
K § 61
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá
poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka nadobudlo účinnosť
15. apríla 2015, Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 163/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá
poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka nadobudlo účinnosť
1. augusta 2015, Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 70/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá
poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení nariadenia
vlády Slovenskej republiky č. 163/2015 Z. z. nadobudlo účinnosť 1. apríla 2017 a Nariadenie
vlády Slovenskej republiky č. 72/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej
republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s
opatreniami programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov nadobudlo účinnosť 15.
marca 2018.
K § 62
Nariadením vlády č. 75/2015 Z. z. sa vykonávajú nasledovné právne záväzné akty
Európskej únie:
1. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o
podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre
rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 347
20.12.2013) v znení
- nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1310/2013 zo 17. decembra 2013
(Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013),
- delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 994/2014 z 13. mája 2014 (Ú. v. EÚ L 280,
24.9.2014),
- delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1378/2014 zo 17. októbra 2014 (Ú. v. EÚ L
367, 23.12.2014),
- delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/791 z 27. apríla 2015 (Ú. v. EÚ L 127,
22.5.2015),
- delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/142 z 2. decembra 2015 (Ú. v. EÚ L 28,
4.2.2016),
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- nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/825 zo 17. mája 2017 (Ú. v. EÚ L
129, 19.5.2017),
- nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2393 z 13. decembra 2017 (Ú. v.
EÚ L 350, 29.12.2017).
2. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o
financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa
zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000,
(ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347 20.12.2013) v znení
- nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1310/2013 zo 17. decembra 2013
(Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013),
- nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/791 z 11. mája 2016 (Ú. v. EÚ L
135, 24.5.2016),
- nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2393 z 13. decembra 2017 (Ú. v.
EÚ L 350, 29.12.2017).
3. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013,
ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe
režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje
nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 (Ú. v. EÚ L 347
20.12.2013) v znení
- nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1310/2013 zo 17. decembra 2013
(Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013),
- delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 639/2014 z 11. marca 2014 (Ú. v. EÚ L 181,
20.6.2014),
- delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 994/2014 z 13. mája 2014 (Ú. v. EÚ L 280,
24.9.2014),
- delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1001/2014 z 18. júla 2014 (Ú. v. EÚ L 281,
25.9.2014),
- delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1378/2014 zo 17. októbra 2014 (Ú. v. EÚ L
367, 23.12.2014),
- delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/851 z 27. marca 2015 (Ú. v. EÚ L 135,
2.6.2015),
- delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/142 z 2. decembra 2015 (Ú. v. EÚ L 28,
4.2.2016),
- delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1155 z 15. februára 2017 (Ú. v. EÚ L 167,
30.6.2017),
- nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2393 z 13. decembra 2017 (Ú. v.
EÚ L 350, 29.12.2017).
4. Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 640/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 vzhľadom na integrovaný
administratívny a kontrolný systém, podmienky zamietnutia alebo odňatia platieb a
administratívne sankcie uplatniteľné na priame platby, podporné nariadenia na rozvoj
vidieka a krížové plnenie (Ú. v. EÚ L 181, 20.06.2014) v znení
- delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1393 zo 4. mája 2016 (Ú. v. EÚ L 225,
19.8.2016),
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- delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/723 zo 16. februára 2017 (Ú. v. EÚ L 107,
25.4.2017).
5. Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 807/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka
prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a
ktorým sa zavádzajú prechodné ustanovenia (Ú. v. EÚ L 227, 31. 7. 2014) v znení
- delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1367 zo 4. júna 2015 (Ú. v. EÚ L 211,
8.8.2015).
6. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 808/2014 zo 17. júla 2014, ktorým sa stanovujú
pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 o
podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre
rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 227, 31.7.2014) v znení
- vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2016/669 z 28. apríla 2016 (Ú. v. EÚ L 115,
29.4.2016),
- vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1997 z 15. novembra 2016 (Ú. v. EÚ L
308, 16.11.2016).
7. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 809/2014 zo 17. júla 2014, ktorým sa stanovujú
pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 v
súvislosti s integrovaným administratívnym a kontrolným systémom, opatreniami na
rozvoj vidieka a krížovým plnením (Ú. v. EÚ L 227, 31.07.2014) v znení
- vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2333 zo 14. decembra 2015 (Ú. v. EÚ L
329, 15.12.2015),
- vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1394 zo 16. augusta 2016 (Ú. v. EÚ L 225,
19.8.2016),
- vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1172 z 3. júna 2017 (Ú. v. EÚ L 170,
1.7.2017),
- vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1242 z 10. júla 2017 (Ú. v. EÚ L 178,
11.7.2016).“.

Čl. 2
Účinnosť usmernenia
Toto usmernenie nadobúda účinnosť 20. marca 2018.

Jaroslav Gudába
generálny riaditeľ sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
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