Informácia k zmenám registra pôdy LPIS pre rok 2013 a následný postup pre
podávanie požiadaviek o úpravy LPIS .
Pre rok 2013 Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy aktualizoval mnohé diely LPIS.
Zmenšenie výmery dielov je spôsobené z dôvodu stavebnej činnosti a z dôvodu
nedostatočného obhospodarovania plôch, najmä trvalých trávnych porastov. Na základe
novších ortofotomáp sa z výmery dielov vyňali výmery neoprávnených prvkov ako budovy,
cesty, náletové dreviny, prípadne rozširujúce sa okrajové časti lesa.
Detailné informácie o zmene hraníc je možné získať na internetovej stránke
www.podnemapy.sk, kde je možné zároveň zobraziť hranice dielov platné pre rok 2012
(vyznačené červenou farbou) zároveň s hranicami dielov pre rok 2013 (vyznačené žltou
farbou ako na prvom obrázku).
Zmena výmery je len dôsledkom zmeny hraníc dielu
z vyššie uvedených dôvodov. Príklad vyňatia náletov
na TTP je možné vidieť na obrázku. Plocha medzi
červenou hranicou a žltou hranicou označená
šípkami bola z LPIS pre rok 2013 vyňatá a spôsobila
zníženie výmery oproti roku 2012. Tieto zmeny
majú za dôsledok aj zníženie výmer na
agroenvironmentálne opatrenia (napr. biotopy).
Prakticky to znamená, že z dôvodu nedostatočného
obhospodarovania došlo k zníženiu výmery biotopu
a dôsledkom je porušenie záväzku.

V prípade, ak sa na grafickej prílohe pre rok 2013
nenachádza diel, ktorý bol v roku 2012 v LPIS a zároveň
tento diel je obrábaný, je možné požiadať o jeho vrátenie
do LPIS pre rok 2013. Požiadavku, ktorá musí obsahovať
názov lokality a kód dielu je možné zaslať emailom na
adresu knm@vupop.sk. Rovnako je možné postupovať aj
v prípade, ak bola neoprávnene vypustená iba časť dielu.
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy žiadosti
preverí a v prípade, ak bola vypustená z registra LPIS
poľnohospodárska pôda, vykoná automaticky úpravu
a zabezpečí aj vytvorenie novej grafickej prílohy žiadosti
pre rok 2013, ktorú zašle na RP PPA, kde si ju môže
žiadateľ vyzdvihnúť.
V prípade, ak bola plocha dielu, ktorá je pre rok 2013 vyradená na základe rozšírených
náletových drevín podľa poslednej ortofotomapy a v súčasnosti je plocha znovu vyčistená je

potrebné, aby žiadateľ predložil na RP PPA žiadosť o aktualizáciu LPIS podľa postupov
zverejnených na stránke PPA (uvedené aj v prílohe tohto oznámenia). Takéto žiadosti PPA
preverí meraním v teréne a podľa výsledkov merania vykoná aktualizáciu.
Z pohľadu podania žiadostí v súlade s čl. 12 ods. 4 NK (ES) č. 1122/2009 ak nastali
akékoľvek zmeny a doplnenia, alebo ak je ktorýkoľvek z údajov v predtlačených formulároch
pri predkladaní formulára žiadosti, poľnohospodár tento predtlačený formulár opraví.
Ak sa oprava týka plochy referenčných parciel, poľnohospodár deklaruje aktuálnu
plochu každej dotknutej poľnohospodárskej parcely a v prípade potreby uvedie nové
hranice referenčnej parcely. To znamená, že aj v prípade, ak sa nestihne vykonať úprava
hranice LPIS do podania žiadosti, je možné zahrnúť do žiadosti aj výmeru mimo aktuálnych
hraníc LPIS. V takomto prípade je potrebné zároveň predložiť žiadosť o aktualizáciu LPIS
a do grafickej prílohy žiadosti zaznačiť nové hranice referenčnej parcely. V prípade, ak
požiadavka zo strany žiadateľa o rozšírenie bude neoprávnená a hranice LPIS sú totožné
s hranicami užívanej plochy, bude výsledkom naddeklarácia a príslušné krátenie platieb.

Z technických dôvodov pri aktualizácii LPIS prichádza aj k prečíslovaniu jednotlivých dielov.
Aktuálne číslovanie dielov je uvedené na grafickej prílohe. Do žiadosti sa uvádza označenie
dielu (lokalita a kód dielu) podľa označenia v LPIS pre rok 2013 bez ohľadu na označenie
v predchádzajúcich rokoch. Aj v prípade agroenvironmentálnych záväzkov neprekáža zmena
číslovania dielov. PPA sleduje, či sa záväzok vykonáva na tej istej ploche v teréne a nie, či je
plocha označená rovnakým kódom dielu.

