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Žiadosť o vykonanie vstupného preverenia
predložená v zmysle § 6 ods. 2 zákona č. 282/2020 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe v zn. n. p.
Príloha č. 1 Rastlinná výroba
Prevádzkovateľ:

Predloženie
označte X

Požadované údaje a povinná dokumentácia
Kópia výpisu z obchodného registra, resp. zápisu do evidencie SHR
Výmera poľnohospodárskej pôdy, ktorá bude obhospodarovaná ekologickým a / alebo neekologickým
spôsobom rozdelená podľa jednotlivých kultúr (Tabuľka 1)
Zoznam poľnohospodárskych pozemkov, na ktoré sa žiada vstupné preverenie (Tabuľka 2)
Aktuálny Zoznam poľnohospodárskych pozemkov alebo údaje zo systému GSAA s uvedením ID
prevádzkovateľa k prístupu do GSAA
Grafická príloha (ortofotomapa) s farebným vyznačením poľnohospodárskej pôdy zaradenej v EPV (len
v prípade rozširovania už registrovanej výmery)
Výpis z katastra nehnuteľností (KN) s mapou pozemkov (v prípade, ak nie sú pozemky uvedené v LPIS)
Výpis z registra ovocných sadov, vinohradov (v prípade žiadosti o vstupné preverenie týchto kultúr)
Čestné vyhlásenie prevádzkovateľa, že pozemky, na ktoré žiada vstupné preverenie, sú v jeho užívaní
Vyplnené tlačivá Vstupného preverenia
Čestné vyhlásenie prevádzkovateľa, že údaje, ktoré sú uvedené v žiadosti a prílohách žiadosti, sú
pravdivé, úplné, správne a založené na skutočnosti

Tabuľka 1 Výmera poľnohospodárskej pôdy, ktorá bude obhospodarovaná ekologickým a / alebo
neekologickým spôsobom (v ha na dve desatinné miesta)

Kultúra

Ekologický spôsob
hospodárenia (ha)

Neekologický spôsob
hospodárenia (ha)

Poľnohospodárska výmera
spolu (ha)*

Orná pôda
TTP
Ovocné sady
Vinohrady
CELKOM
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Tabuľka 2 Zoznam poľnohospodárskych pozemkov, na ktoré sa žiada vstupné preverenie
(údaje musia súhlasiť s údajmi z tlačiva „Zoznam poľnohospodárskych pozemkov“ alebo s údajmi zo systému
GSAA. V prípade, že pozemky nie sú uvedené v LPIS, je potrebné uviesť pozemky podľa parcelných čísiel a ich výmery
podľa výpisu z katastra nehnuteľnosti (KN) – v ha na dve desatinné miesta)

Poradové
číslo

Kód dielu podľa
LPIS (alebo
parcelné číslo
podľa KN)

Názov štvorca podľa
LPIS (alebo
Celková výmera dielu
katastrálne územie
(ha)
podľa KN)

Užívaná výmera
dielu v EPV (ha)

Kultúra *

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
* OP (orná pôda), TTP (trvalé trávne porasty), OS (ovocné sady), VIN (vinohrady)
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Čestné vyhlásenie
Čestne vyhlasujem, že všetky údaje ktoré sú uvedené v Žiadosti o vstupné preverenie a v prílohe č.
1 žiadosti sú pravdivé, úplné, správne a založené na skutočnosti.

V ....................................................., dňa ............................
Meno, funkcia, pečiatka a podpis:
(podpisuje majiteľ, štatutár alebo osoba zodpovedná za EPV)
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