Jednotná žiadosť na
rok 2022
Žiadateľ predkladá žiadosť s identifikačným listom do 15.mája 2022.
Registračné číslo žiadateľa

Jednotný identifikátor žiadateľa

Registračné číslo žiadosti

Údaje o predkladateľovi žiadosti
Titul

Telefón / Mobil

Meno

Priezvisko

Titul

E-mail
@

Údaje o žiadateľovi
Právna forma

Údaje o prijatí žiadosti
IČO

Rodné číslo

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

Evidenčné číslo
Dátum
Podpis

Ulica a číslo súpisné / orientačné
Podacie miesto (odtlačok pečiatky)
PSČ

Obec

Okres

Žiadam o:
*

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

*

Platbu pre mladých poľnohospodárov

*

Ekologické poľnohospodárstvo podľa špecifikácie B-2

*

Platbu na viazané priame platby podľa špecifikácie B-3

*

Platby pre oblasti s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami podľa špecifikácie B-4

*

Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie podľa špecifikácie B-5

*

Platbu v rámci sústavy NATURA 2000 podľa špecifikácie B-6

Pred alebo súčasne s podaním žiadostí sa predkladá identifikačný list za rok 2022.
* Identifikačný list bol vopred predložený
* Identifikačný list predkladám so žiadosťou
* vypĺňajte krížikom

B-1

List

_

/

_

Špecifikácia k žiadosti k opatreniu
Ekologické poľnohospodárstvo na rok 2022
Registračné číslo žiadosti

V rámci opatrenia Ekologické poľnohospodárstvo žiadam o platbu na:

a) orná pôda
ha zelenina, jahody, liečivé, koreninové alebo aromatické
b)

*

hahaha
rastliny
c) zemiaky

*

*

d) ovocné sady intenzívne
1. mladé

*

2. rodiace

*

e) ovocné sady ostatné

*

f) vinohrady
1. mladé

*

2. rodiace

*

g) trvalé trávne porasty

*

Informácie pre žiadateľa
Žiadateľ predkladá žiadosť agentúre ako súčasť jednotnej žiadosti v termíne podľa výzvy.
Do výmery ornej pôdy sa duplicitne nezapočítava výmera zeleniny, liečivých, koreninových alebo aromatických
rastlín (ktorá sa uvádza v písm. b) a výmera zemiakov (ktorá sa uvádza v písm. c).
Na žiadateľa, ktorý žiada o platbu v rámci opatrenia Ekologické poľnohospodárstvo, sa vzťahujú pravidlá
krížového plnenia a požiadavky na aktívneho poľnohospodára v zmysle NV SR č. 342/2014 Z. z. v zn. n. p.
Žiadateľ je povinný plniť podmienku zaťaženia dobytčími jednotkami na trvalom trávnom poraste v zmysle
platnej legislatívy v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka.
Obdobie záväzku plynie od 1. januára roku, v ktorom je žiadosť o poskytnutie podpory zaradená do opatrenia.
Žiadosť vyplňte čitateľne a paličkovým písmom, modrým alebo čiernym perom a nezabudnite ju podpísať!
Prílohy:
Zmluva s inšpekčnou organizáciou oprávnenou na výkon kontroly

*

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

*

Počet ostatných príloh

ks

* vypĺňajte krížikom

Dátum

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

B-2

List

_

/

_

Špecifikácia k žiadosti o Platbu na viazané
priame platby na rok 2022
Registračné číslo žiadosti
Žiadam o:
* Platbu na pestovanie cukrovej repy
* Platbu na pestovanie chmeľu
* Platbu na pestovanie vybraných druhov ovocia s vysokou prácnosťou
* Platbu na pestovanie vybraných druhov ovocia s veľmi vysokou prácnosťou
* Platbu na pestovanie vybraných druhov zeleniny
* Platbu na pestovanie vybraných druhov bielkovinových plodín
* Platbu na pestovanie rajčiakov
* Platbu na chov bahníc, jariek a kôz podľa zoznamu B-3a

ks

* Platbu na výkrm vybraných kategórií hovädzieho dobytka podľa zoznamu B-3b

ks

* Platbu na kravy chované v systéme s trhovou produkciou mlieka podľa zoznamu B-3c
-3b

ks

Informácie pre žiadateľa
Žiadateľ predkladá žiadosť agentúre ako súčasť jednotnej žiadosti v termíne podľa výzvy.
Viazané priame platby na plochu sa poskytnú na základe predloženej žiadosti žiadateľovi, ak poľnohospodárska plocha plodiny vedenej v
evidencii pôdnych blokov a dielov pôdnych blokov dosahuje výmeru najmenej 0,3 ha, pričom celá poľnohospodárska plocha žiadateľa v
príslušnom roku dosahuje výmeru najmenej 1 ha.
Viazané priame platby na jednotlivé kategórie zvierat sa poskytnú v prípade, ak žiadateľ má registrované zvieratá v centrálnom registri
hospodárskych zvierat, pričom chov je registrovaný na držiteľa a má ich v držbe počas najmenej dvoch mesiacov odo dňa predloženia
žiadosti.
Platby na pestovanie chmeľu alebo vybraných druhov ovocia sa poskytnú na výmeru poľnohospodárskej plochy vedenú v registri chmeľníc,
resp. v registri ovocných sadov, ktorý vedie ÚKSÚP.
Na žiadateľa, ktorý žiada o platbu na viazané priame platby sa vzťahujú pravidlá krížového plnenia, požiadavky na aktívneho
poľnohospodára a podmienky udržiavania poľnohospodárskej plochy v zmysle NV SR č. 342/2014 Z. z. v zn. n. p.
Žiadosť vyplňte modrým alebo čiernym perom a nezabudnite ju podpísať!
Sivo podfarbenú časť tlače žiadosti nevypĺňajte.
Čestné vyhlásenie v zmysle § 13 ods. 3 NV SR č. 36/2015 Z. z. v zn. n. p.
Čestne vyhlasujem, že všetky informácie uvedené v žiadosti vrátane príloh sú správne, úplné a pravdivé. Čestne vyhlasujem, že zvieratá
uvedené v Zozname vybraných kategórií na výkrm hovädzieho dobytka chovám na účely produkcie hovädzieho mäsa a zvieratá uvedené v
Zozname kráv chovaných v systéme s trhovou produkciou mlieka chovám v systéme s trhovou produkciou mlieka.

Prílohy:
Počet priložených listov zmlúv o dodávke na cukrovú repu v príslušnom kalendárnom roku

ks

Počet priložených účtovných dokladov o nákupe osiva alebo sadeníc k vybraným druhom zeleniny

ks

Počet priložených účtovných dokladov o nákupe osiva k vybraným druhom bielkovinových plodín

ks

Počet priložených účtovných dokladov o nákupe osiva alebo sadeníc k pestovaným rajčiakom

ks

Počet priložených listov k uznaniu množiteľského materiálu

ks

Počet priložených listov Zoznamu bahníc, jariek a kôz

ks

Počet priložených listov Zoznamu vybraných kategórií na výkrm hovädzieho dobytka

ks

Počet priložených listov Zoznamu kráv chovaných v systéme s trhovou produkciou mlieka

ks

Zoznam členov združenia v zmysle § 13 ods. 8 NV SR č. 36/2015 Z. z. v zn. n. p.
* vypĺňajte krížikom

Dátum

*

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

B-3

List

_

/

_

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

Zaväzujem sa:
a) vykonávať svoju poľnohospodársku činnosť vo vlastnom mene v zmysle § 4 písm. b)
nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá
poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidiek v zn. n. p.,
b) plniť podmienky poskytnutia podpory počas jedného roka odo dňa začiatku plynutia záväzku.

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

Dátum

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

B-4

List

_

/

_

Špecifikácia k žiadosti o
Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie
na rok 2022
Registračné číslo žiadosti

V rámci agroenvironmentálno-klimatického opatrenia žiadam o platbu na:

a)

integrovaná produkcia v ovocinárstve - produkčné ovocné sady
mladé ovocné sady

rodiace ovocné sady

1. jadroviny

*

*

2. kôstkoviny

*

*

3. škrupinové ovocie

*

*

4. drobné ovocné druhy

*

*

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

*

2. kôstkoviny

*

3. škrupinové ovocie

*

4. drobné ovocné druhy

*
fyzická plocha

b) integrovaná produkcia v zeleninárstve
1. zelenina

*

2. zemiaky

*

3. jahody

*

c)

*

integrovaná produkcia vo vinohradníctve

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

*

2. rodiace vinohrady (staršie ako 3 roky)

*

*
*

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

*

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

*

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

*

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

*
*
*

Informácie pre žiadateľa
Žiadateľ predkladá žiadosť agentúre ako súčasť jednotnej žiadosti v termíne podľa výzvy.
Žiadosť vyplňte čitateľne a paličkovým písmom, modrým alebo čiernym perom a nezabudnite ju podpísať!

Prílohy:
Počet ostatných príloh

ks

* vypĺňajte krížikom

Dátum

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

B-5

List

_

/

_

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

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

* územím európskeho významu (ÚEV) sa rozumie územie v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v
zn. n. p.

Dátum

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

B-6

List

_

/

_

Registračné číslo žiadosti

Vyhlasujem, že:
všetky informácie uvedené v žiadosti vrátane príloh sú správne, úplné a pravdivé,
sú mi známe podmienky poskytovania podpory a som si vedomý požiadaviek vzťahujúcich sa na pomoc, o ktorú žiadam a do žiadosti som uviedol
všetku užívanú plochu,
c) sa zaväzujem dodržať všetky podmienky na poskytnutie platby na schémy podpory predložené v jednotnej žiadosti a zaväzujem sa dodržiavať
počet zvierat uvedených v žiadosti vo svojom podniku počas retenčného obdobia,
d) vrátim všetky mne neoprávnene vyplatené platby, vrátane úrokov vypočítaných podľa príslušných predpisov,
e) poskytnem súčinnosť Pôdohospodárskej platobnej agentúre a umožním vykonanie všetkých kontrol, vrátane kontrol na mieste,
f) poskytnem ďalšie požadované doklady a informácie, ktoré sú potrebné na posúdenie oprávnenosti žiadosti, a v požadovanom termíne vyplnené
informačné listy a iné formuláre na tieto účely,
g) súhlasím s tým, že údaje uvedené v žiadosti môžu byť využívané na štatistické účely a anonymné podnikovo-hospodárske hodnotenia,
h) každú zmenu údajov uvedených v žiadosti oznámim písomne do 15 kalendárnych dní od jej vzniku na príslušné regionálne pracovisko
Pôdohospodárskej platobnej agentúry,
i) som si vedomý svojej trestnej zodpovednosti a povinnosti vrátiť pridelenú podporu pri uvedení nesprávnych údajov alebo pri nedodržaní
podmienok podpory,
j) v prípade neplnenia kritérií oprávnenosti alebo iných povinností v dôsledku vyskytnutia sa vyššej moci alebo mimoriadnych okolností, písomne
oznámim túto skutočnosť príslušnému regionálnemu pracovisku Pôdohospodárskej platobnej agentúry do 15 pracovných dní,
k) som si vedomý povinnosti plniť požiadavky na aktívneho poľnohospodára, pravidlá krížového plnenia a podmienky udržiavania
poľnohospodárskej plochy podľa nariadenia vlády SR č. 342/2014 Z. z. z 20. novembra 2014,
l) vyhlasujem, že grafický materiál, zoznam poľnohospodárskych pozemkov a zoznam pozemkov pre účely oblasti ekologického záujmu
prostredníctvom rozhrania založeného na GIS predkladám za plochy, ktoré mám k dispozícii k 31.5.2022 a na ktorých sú viditeľne označené a
vymedzené hranice, správne a presne som zaznačil mnou poľnohospodársky užívané pozemky, aj s označením jednotlivých parciel podľa
stanovených pravidiel pre vypĺňanie grafických príloh, s ktorými som sa dostatočne oboznámil,
m) v zmysle § 525 ods. 2 Občianskeho zákonníka v zn. n. p., nepostúpim tretím subjektom pohľadávku, ktorá mi vznikne rozhodnutím o podanej
žiadosti,
n) v prípade vyhlásenia konkurzu túto skutočnosť do 15 kalendárnych dní písomne oznámim príslušnému regionálnemu pracovisku
Pôdohospodárskej platobnej agentúry,
o) súhlasím so vzájomným započítaním akýchkoľvek pohľadávok Pôdohospodárskej platobnej agentúry, vzniknutých voči mne z neoprávnene
vyplatených podpôr alebo ich častí, prípadne z krátenia platieb v zmysle príslušných platných predpisov EÚ a SR.
Informácie pre žiadateľa

a)
b)

Termín na podanie žiadosti je podľa výzvy. Podpora na žiadosť podanú po riadnom termíne bude v zmysle príslušnej legislatívy krátená alebo bude žiadosť zamietnutá. Žiadateľ
je oprávnený podať len jednu jednotnú žiadosť za príslušný kalendárny rok.
Žiadateľ nedostane žiadnu podporu, ak sa zistí, že podmienky nevyhnutné pre nárokovanie výplaty podpory boli vytvorené umelo, aby sa dosiahli neoprávnené výhody (čl. 60
NEP a R (EÚ) č. 1306/2013).
Priame platby sa poskytnú na základe žiadosti žiadateľovi, ak poľnohospodárska plocha dosahuje výmeru najmenej 1 ha, pričom táto výmera môže predstavovať viaceré súvislé
časti dielov pôdnych blokov príslušného druhu poľnohospodárskej plochy s výmerou najmenej 0,3 ha obhospodarovanej jedným žiadateľom.
Informácie pre žiadateľa nenahrádzajú návod na vyplnenie žiadosti, ktorý je obsiahnutý v príručke pre žiadateľa.
Uistite sa, že máte správne zakreslené grafické prílohy a správne vyplnený zoznam poľnohospodárskych pozemkov a zoznam pozemkov pre účely oblasti ekologického záujmu.
Žiadosť vyplňte čitateľne a paličkovým písmom, modrým alebo čiernym perom a nezabudnite ju podpísať!

Vzdávam sa nároku, ktorý mi vznikol na základe čl. 43 ods. 11 nariadenia EP a R (EÚ) č. 1307/2013 vzhľadom na splnenie
požiadavky ustanovenej v čl. 29 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 v oblasti ekologického poľnohospodárstva, pokiaľ ide o
jednotky podniku, ktoré sa používajú na ekologickú výrobu v súlade s čl. 11 nariadenia Rady (ES) 834/2007.

*

Prílohy:
Zoznam poľnohospodárskych pozemkov predložený elektronicky prostredníctvom GSAA

*

Zoznam poľnohospodárskych pozemkov s oblasťou ekologického zamerania predložený prostredníctvom GSAA

*

Grafické prílohy predložené elektronicky prostredníctvom GSAA

*

Počet ostatných príloh

ks

Údaje o pestovanej konope

*

Potvrdenie o registrácii podľa zákona č. 189/2009 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe

*

Potvrdenie o registrovaní žiadateľa v registri vinohradov

*

Zoznam príloh k žiadosti o Platbu pre mladých poľnohospodárov

*

* vypĺňajte krížikom

Dátum

Meno a priezvisko žiadateľa**

Podpis**

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

_

/

_

