___________________________________________________________________________
(názov a sídlo spoločnosti, IČO)
Záväzné vyhlásenie žiadateľa o poskytnutie podpory podľa § 2 ods. 3 nariadenia vlády
SR č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s
opatreniami programu rozvoja vidieka v zn. n. p. na opatrenie ekologické
poľnohospodárstvo.
Záväzne vyhlasujem, že budem plniť všetky podmienky záväzku operácie v zmysle nariadenia
vlády SR č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s
opatreniami programu rozvoja vidieka v zn. n. p. počas celej doby trvania záväzku*
platby na prechod na postupy a metódy ekologického poľnohospodárstva
platby na udržanie ekologického poľnohospodárstva
Platby na prechod na postupy a metódy ekologického poľnohospodárstva
1) dodržiavať najnižšie požiadavky používania prípravkov na ochranu rastlín
a najnižšie požiadavky používania hnojív podľa prílohy č. 10 nariadenia vlády SR
č. 75/2015,
2) dodržiavať požiadavky Nariadenie 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,
3) dodržiavať zaťaženie zvieratami v prepočte 0,3 dobytčej jednotky/ha trvalých
trávnych porastov, na ktoré sa vzťahuje záväzok, a najviac 1,9 dobytčej jednotky/ha
poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskeho podniku, na ktorú sa vzťahuje záväzok,
od 1. mája do 31. októbra každého roku trvania záväzku, a je držiteľom hospodárskych
zvierat registrovaných v registri ekologickej poľnohospodárskej výroby, na ktoré sa
vzťahuje záväzok k 1. máju príslušného roka,
4) dodržiavať počas celého trvania záväzku najnižší počet jedincov ovocných druhov
v ovocnom sade, ktorý je:
v intenzívnom ovocnom sade 1000 jedincov druhu jadrového ovocia, 600 jedincov
broskyne , 600 jedincov marhule , 500 jedincov slivky , 500 jedincov čerešne , 500
jedincov višne, 500 jedincov ringloty , 3000 jedincov ríbezle, 2000 jedincov egreša ,
5000 jedincov maliny , 3000 jedincov černice, 3000 jedincov čučoriedky, 10 000
jedincov brusnice, 1000 jedincov rakytníka , 500 jedincov Bazy čiernej, 1000 jedincov
Jarabiny čiernej (Arónie) , 1000 jedincov Ruže jabĺčkovej, 300 jedincov mandle , 150
jedincov orecha , 150 jedincov gaštanu , 300 jedincov liesky,
v ostatnom ovocnom sade 400 jedincov jadroviny, 300 jedincov broskyne , 300
jedincov marhule , 300 jedincov slivky, 300 jedincov čerešne, 300 jedincov višne , 300
jedincov ringloty, 2000 jedincov ríbezle, 1000 jedincov egreša , 3000 jedincov maliny,
* žiadateľ vyznačí krížikom, do ktorej operácie vstupuje a všetky podmienky danej operácie

2000 jedincov černice, 2000 jedincov čučoriedky, 5000 jedincov brusnice , 500
jedincov rakytníka, 300 jedincov Bazy čiernej , 600 jedincov Jarabiny čiernej (Arónie),
600 jedincov Ruže jabĺčkovej , 200 jedincov mandle, 50 jedincov orecha, 50 jedincov
gaštanu, 200 jedincov liesky,
5) udržiavať trvalý trávny porast v zapojenom stave dosievaním certifikovaným
osivom tráv alebo trávnych zmesí1),
6) nepestovať rastlinné komodity pestované v ekologickom poľnohospodárstve na iné
ako potravinové účely alebo kŕmne účely, ktorými sú najmä produkcia bioplynu,
biopalív, kúrenia a peliet.
Platby na udržanie ekologického poľnohospodárstva
1) dodržiavať najnižšie požiadavky používania prípravkov na ochranu rastlín
a najnižšie požiadavky používania hnojív podľa prílohy č. 10 nariadenia vlády
SR č. 75/2015,
2) dodržiavať požiadavky Nariadenie 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,
3) dodržiavať zaťaženie zvieratami v prepočte 0,3 dobytčej jednotky/ha trvalých
trávnych porastov, na ktoré sa vzťahuje záväzok, a najviac 1,9 dobytčej jednotky/ha
poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskeho podniku, na ktorú sa vzťahuje záväzok,
od 1. mája do 31. októbra každého roku trvania záväzku, a je držiteľom hospodárskych
zvierat registrovaných v registri ekologickej poľnohospodárskej výroby, na ktoré sa
vzťahuje záväzok k 1. máju príslušného roka,
4) dodržiavať počas celého trvania záväzku najnižší počet jedincov ovocných druhov
v ovocnom sade, ktorý je:
v intenzívnom ovocnom sade 1000 jedincov druhu jadrového ovocia, 600 jedincov
broskyne , 600 jedincov marhule , 500 jedincov slivky , 500 jedincov čerešne , 500
jedincov višne, 500 jedincov ringloty , 3000 jedincov ríbezle, 2000 jedincov egreša ,
5000 jedincov maliny , 3000 jedincov černice, 3000 jedincov čučoriedky, 10 000
jedincov brusnice, 1000 jedincov rakytníka , 500 jedincov Bazy čiernej, 1000 jedincov
Jarabiny čiernej (Arónie) , 1000 jedincov Ruža jabĺčkovej, 300 jedincov mandle , 150
jedincov orecha , 150 jedincov gaštanu , 300 jedincov liesky,v ostatnom ovocnom sade
400 jedincov jadroviny, 300 jedincov broskyne , 300 jedincov marhule , 300 jedincov
slivky, 300 jedincov čerešne, 300 jedincov višne, 300 jedincov ringloty, 2000 jedincov
ríbezle, 1000 jedincov egreša , 3000 jedincov maliny, 2000 jedincov černice, 2000
jedincov čučoriedky, 5000 jedincov brusnice 500 jedincov rakytníka, 300 jedincov Bazy
čiernej , 600 jedincov Jarabiny čiernej (Arónie), 600 jedincov Ruže jabĺčkovej , 200
jedincov mandle, 50 jedincov orecha, 50 jedincov gaštanu, 200 jedincov liesky

1)

Nariadenie vlády SR č. 52/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín na trh
v zn. n. p.

5) udržiavať trvalý trávny porast v zapojenom stave dosievaním certifikovaným
osivom tráv alebo trávnych zmesí1)
6) nepestovať rastlinné komodity pestované v ekologickom poľnohospodárstve na iné
ako potravinové účely alebo kŕmne účely, ktorými sú najmä produkcia bioplynu,
biopalív, kúrenia a peliet.
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** v súlade s výpisom z OR SR
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Podpis**

