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151
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 30. mája 2013,
ktorým sa mení a dopåòa nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 488/2010 Z. z.
o podmienkach poskytovania podpory v po¾nohospodárstve formou
priamych platieb v znení neskorích predpisov
Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. k) zákona è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky
vydávania aproximaèných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona è. 207/2002 Z. z. nariaïuje:
Èl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 488/2010
Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v po¾nohospodárstve formou priamych platieb v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 495/2011 Z. z. a nariadenia
vlády Slovenskej republiky è. 369/2012 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 2 ods. 2 sa za slovo výmeru vkladá slovo iadate¾om.
2. V § 9 sa slová § 2, 3 a 6 nahrádzajú slovami § 2 a 3
a doterají text § 9 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa sa
odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:
(2) Suma priamej platby pod¾a § 2 a 3 sa upraví pod¾a
osobitného predpisu,27a) ak sa na základe vykonanej
kontroly27b) zistí, e iadate¾ najmenej dva po sebe nasledujúce roky

a) neobhospodaroval po¾nohospodársku pôdu deklarovanú v iadosti,
b) deklaroval v iadosti kultúru alebo plodinu, ktorá
sa nezhoduje so zistenou kultúrou alebo zistenou
plodinou,
c) na po¾nohospodárskej pôde deklarovanej v iadosti
neplnil podmienky pod¾a § 2 ods. 1 písm. c) a e).
(3) Suma priamej platby pod¾a § 2 a 3 sa upraví
pod¾a osobitného predpisu,27c) ak sa na základe vykonanej kontroly27b) zistí, e iadate¾
a) umelo vytvoril predpoklady na dodranie podmienky uvedenej v prílohe è. 2 pre oblas Minimálna miera údrby a tandardy Minimálna miera intenzity chovu a vhodné reimy písm. a),
b) pozmenil potvrdenia, certifikáty a rozhodnutia orgánov prísluných na ich vydanie na úèely získania priamych platieb pod¾a § 2 a 3..
Poznámky pod èiarou k odkazom 27a a 27c znejú:

27a) Èl. 60 nariadenia (ES) è. 1122/2009 v platnom znení.
27b
) Hlava III nariadenia (ES) è. 1122/2009 v platnom znení.
27c
) Èl. 30 nariadenia (ES) è. 73/2009 v platnom znení..

3. Príloha è. 2 znie:
Príloha è. 2
k nariadeniu vlády è. 488/2010 Z. z.

DOBRÉ PO¼NOHOSPODÁRSKE A ENVIRONMENTÁLNE PODMIENKY
Oblas

tandardy

Podmienky

Pôdna erózia
Ochráni pôdu
pomocou
vhodných opatrení

Minimálne krytie pôdy

V termíne od 1. novembra do 1. marca na ornej pôde
s priemernou svahovitosou nad 12 stupòov zabezpeèi
najmenej 40 % vegetaèné pokrytie výmery ornej pôdy
oziminou, viacroènou krmovinou, medziplodinou alebo
strniskom.

Minimálna správa
pôdy odráajúca
pecifické miestne
podmienky

Dodriavaním vhodných opatrení obhospodarovania ornej
pôdy zabraòova tvorbe ryhovej erózie a zabráni vzniku
eróznych rýh nad 20 cm håbky.

Zachovávanie terás

Likvidova existujúce terasy vinohradov a sadov je zakázané.

Striedanie plodín

Nepestova na tej istej ploche poèas dvoch po sebe
nasledujúcich rokov tú istú okopaninu.

Správa polí so
strniskom

Vypa¾ova strniská a páli rastlinné zvyky po zbere úrody
z obilnín, strukovín a olejnín je zakázané.

Organické zloky
pôdy
Zachova úrovne
organických zloiek
pôdy pomocou
vhodných praktík
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truktúra pôdy
Zachova
truktúru pôdy
pomocou
vhodných opatrení

Vhodné pouívanie
strojov

Minimálna miera
údrby
Zabezpeèi
minimálnu úroveò
údrby a zabráni
zhoreniu
stanoví

Minimálna miera
intenzity chovu
a vhodné reimy
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Nevstupova na po¾nohospodársku pôdu v èase, keï môe
dôjs k jej zhutòovaniu a rozbahneniu.
Nevzahuje sa na èas nevyhnutne potrebný na zber plodín
v súlade s agrotechnickou praxou.
a) Poèas kalendárneho roka dodriava najniie zaaenie 0,2
ve¾kej dobytèej jednotky zvierat*) na hektár trvalých trávnych
porastov a na hektár pestovaných objemových krmovín,**)
ktorých výmera je vyia ako 20 ha. Zaaenie sa nevzahuje na
výmeru ornej pôdy s pestovanými objemovými krmovinami,
ktorá je zaradená do agroenvironmentálneho opatrenia pod¾a
osobitného predpisu,32) na výmeru pestovaných objemových
krmovín, ktoré sú pestované na úèely výroby generaèného
materiálu alebo sú pouité na energetické úèely vyuité vo
vlastných energetických zariadeniach.
b) Poèas celého vegetaèného obdobia udriava vetky plochy
trvalých trávnych porastov pod¾a nadmorskej výky kosením
alebo spásaním, doplnkovo aj mulèovaním pod¾a sledovaného
obdobia. Výnimka na udriavanie trvalých trávnych porastov je
povolená pre iadate¾ov, ktorí iadajú o podporu pod¾a
osobitného predpisu.33)
Nadmorská výka
(m n. m.):

Prvú operáciu na plochách trvalých
trávnych porastov (pasenie, kosenie
alebo mulèovanie***) vykona najneskôr
do:
pasenie

kosenie

0  400

1. 6.

22. 6.

401  600

8. 6.

8. 7.

601  800

9. 7.

29. 7.

nad 800

15. 7.

8. 8.

c) Najneskôr do 14 dní po vykonaní kosby na lúkach odstráni
pokosenú hmotu; to neplatí, ak sa uplatòuje podmienka
uvedená v oblasti truktúra pôdy.
Ochrana stálych
pasienkov

Vylúèi zmenu trvalých trávnych porastov na ornú pôdu na
súvislej èasti pozemku v diele pôdneho bloku na výmere
0,30 ha a vyej.34)
Vypa¾ova trvalé trávne porasty je zakázané.

Zachovávanie
krajinných prvkov

Nenaruova ani nelikvidova krajinné prvky na ornej pôde,
ako sú solitér, stromoradie, skupina stromov, mokraï alebo
medza.****)

Zabránenie
prenikaniu neiaducej
vegetácie na
po¾nohospodársku
pôdu

a) Poèas
kalendárneho
roka
zabraòova
rozirovaniu
samonáletov drevín, odstraòova invázne druhy rastlín
a húevnaté buriny vrátane zostávajúcich nedopaskov.
b) Trvale udriava plochy po¾nohospodárskej pôdy spôsobom,
ktorý zabráni jej zaburineniu.
c) Po¾nohospodárska pôda deklarovaná ako sad, vinohrad alebo
chme¾nica je obhospodarovaná; obhospodarovaním sa rozumie
vidite¾né oetrovanie výsadby a oetrovanie medziradia.
d) Orná pôda v roku podania iadosti je obhospodarovaná
v súlade s agrotechnickou praxou a výrobným zameraním
iadate¾a. Na dieloch pôdnych blokov iadate¾ pestuje a zberá
plodiny uvedené v jednotnej iadosti v súlade s agrotechnickou
praxou.

Strana 1196

Ochrana vody
a hospodárenie
s vodou

Zbierka zákonov è. 151/2013

Èiastka 36

Chráni vodu pred
zneèistením
a odtokom a regulova
pouívanie vôd

Ak dochádza k zavlaovaniu, je potrebné ma povolenie na
èerpanie povrchových a podzemných vôd na zavlaovanie35)
alebo zmluvu so správcom tátnych závlahových sústav.

Nárazníkové zóny
pozdå útvarov
povrchových vôd
a odkrytých
podzemných vôd

Nepouíva priemyselné a organické hnojivá s obsahom dusíka
v nárazníkových zónach pozdå útvarov povrchových vôd
a odkrytých podzemných vôd v írke do 10 m od brehovej
èiary na diele pôdneho bloku vedeného v systéme LPIS.*****)

*)

Výpoèet ve¾kej dobytèej jednotky pre túto podmienku je pre te¾atá do iestich mesiacov  0,4 VDJ/ks, hovädzí dobytok od 6 do 24 mesiacov  0,6 VDJ/ks, hovädzí dobytok nad 24 mesiacov  1,0 VDJ/ks, ovce a kozy nad 12 mesiacov  0,15 VDJ/ks, ovce a kozy do 12 mesiacov  0,05 VDJ/ks, kone od iestich mesiacov  1,0 VDJ/ks, riebätá do iestich mesiacov  0,4 VDJ/ks, hydinu  0,03 VDJ/ks,
prasnice a kance  0,5 VDJ/ks, ostatné oípané  0,3 VDJ/ks, bece  0,2 VDJ/ks, králiky a ostatné kouinové zvieratá  0,04 VDJ/ks.
**) Siláe, siláe s vyím objemom suiny (kukurièná silá, mieanky, obilné siláe) a zelené krmoviny (mieanky urèené na zelené kàmenie).
***) Ak je splnená podmienka najniieho zaaenia, mono poui mulèovanie ako doplnkovú agrotechnickú operáciu na plochách trvalých trávnych porastov. Doplnkovos mulèovania spoèíva v tom, e kadý pozemok musí by obhospodarovaný kosením alebo pasením ako základnou technológiou a mulèovanie je akceptované iba ako doplnková technológia pred alebo po vykonaní hlavnej operácie. Hlavná operácia musí by vykonaná najneskôr v termínoch uvedených v tabu¾ke.
****) Ak dôjde k narueniu krajinných prvkov, ktoré je súèasne aj poruením podmienok ustanovených v oblasti ivotné prostredie pod¾a
prílohy è. 3: Ochrana vo¾ne ijúcich vtákov alebo Ochrana biotopov, vo¾ne ijúcich ivoèíchov a vo¾ne rastúcich rastlín, pôjde o nedodranie podmienok v oblasti ivotné prostredie.
*****) Ak dôjde k porueniu tandardu Nárazníkové zóny pozdå útvarov povrchových vodných plôch a odkrytých podzemných vôd, ktoré je
súèasne aj poruením podmienok uvedených v oblasti ivotné prostredie pod¾a prílohy è. 3: Ochrana vôd pred zneèistením dusiènanmi z po¾nohospodárskych zdrojov, pôjde o nedodranie podmienok v oblasti ivotné prostredie..

Poznámky pod èiarou k odkazom 32 a 35 znejú:

32) § 35 písm. a), c), d) a e) nariadenia vlády Slovenskej republiky
è. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory pod¾a
programu rozvoja vidieka v znení nariadenia vlády Slovenskej
republiky è. 128/2010 Z. z.
33
) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 499/2008 Z. z. v znení
neskorích predpisov.
34
) Èl. 6 ods. 2 nariadenia (ES) è. 73/2009 v platnom znení.

35

) § 21 ods. 1 písm. h) zákona è. 364/2004 Z. z. o vodách
a o zmene zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov (vodný zákon)..

Èl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. júla
2013.

Robert Fico v. r.

