VESTNÍK
Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej republiky

Ročník XXXVII

28. január 2005

Čiastka 4

O b s a h:

8.
9.

Usmernenie ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky na úseku štátnej správy o podmienkach
stanovenia individuálnych limitov pre získanie prémií na chov dojčiacich kráv
Usmernenie ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky na úseku štátnej správy o podmienkach
stanovenia individuálnych limitov pre získanie prémií na chov oviec a kôz

8

USMERNENIE
ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky
na úseku štátnej správy o podmienkach stanovenia individuálnych limitov
pre získanie prémií na chov dojčiacich kráv
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 3 zákona č. 473/2003 Z. z. o Pôdohospodárskej platobnej agentúre, o podpore podnikania v pôdohospodárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto usmernenie:

vená národná kvóta 28 080 individuálnych limitov
na prémiové práva.

Článok 1

Článok 2
Vymedzenie pojmov

(1) Podľa Aktu o podmienkach pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 236,
23. 09. 2003) je pre chov dojčiacich kráv stano-

(2) Ministerstvo rozhoduje o pridelení individuálnych limitov z pridelenej národnej kvóty individuálnych limitov okrem národnej rezervy.

Na účely tohto usmernenia sa rozumie:
a) dojčiacou kravou zviera samičieho pohlavia ple1

b)
c)
d)

e)

mien podľa prílohy č. 1, ktorá sa minimálne
raz otelila, ktorej mlieko nie je určené na priemyselné spracovanie a ktorej teľatá sú určené
na jatočné účely,
národnou kvótou súhrn individuálnych limitov
určených na pridelenie prémiových práv chovateľom,
individuálnym limitom limit pre chovateľa,
právom na prémiu prémiové právo pridelené
ministerstvom žiadateľovi na podporu na základe pridelenia individuálneho limitu podľa
tohto usmernenia,
chov dojčiacich kráv chov v zariadeniach určených na tento chov na pozemkoch vo vlastníctve chovateľa alebo prenajatých pozemkoch
na území Slovenskej republiky.

Článok 3
Žiadosť o pridelenie individuálnych limitov
na dojčiace kravy
(1) Žiadosť o pridelenie prémiových práv na
dojčiace kravy podľa vzoru v prílohe č. 3 (ďalej
len „žiadosť“) sa predkladá ministerstvu prostredníctvom regionálnych pracovísk Pôdohospodárskej platobnej agentúry (ďalej „agentúra“).
(2) Agentúra preverí, či žiadosť obsahuje tieto
údaje:
a) registračné číslo farmy,
b) jedinečné číslo zvieraťa evidovaného na farme
k 31. decembru 2004 podľa zoznamu v prílohe
č. 2 spolu s kópiou pasu,
c) prehlásenie žiadateľa, že sa zaoberal chovom
dojčiacich kráv minimálne počas troch posledných rokov,
d) kópiu o registrovaní farmy v centrálnom registri
hospodárskych zvierat, na ktorej sa nachádzajú
dojčiace kravy,
e) plemennú príslušnosť,
f) názov katastra,
g) výmeru poľnohospodárskej pôdy za rok 2004
(doplní agentúra), percentuálny podiel výmery
pôdy, zaradenej do znevýhodnených oblastí
priznaných v systéme jednotnej platby na plochu v roku 2004 (vyplní agentúra), pri žiadateľoch, ktorí nežiadali o podporu v systéme
jednotnej platby na plochu, preukázanie hos-
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podárenia a plochu zaradenú do znevýhodnených oblastí v percentách,
h) výpis z obchodného registra u právnických
osôb, výpis zo živnostenského registra alebo
výpis z evidencie samostatne hospodáriacich
roľníkov u fyzických osôb a kópiu obidvoch
strán preukazu totožnosti (občiansky preukaz
alebo pas) u osôb, ktoré nepodnikajú v poľnohospodárstve.
Článok 4
Kritéria pridelenia individuálnych limitov
a prémiových práv na chov dojčiacich kráv
(1) Žiadosť možno podať do 30 dní odo dňa
nadobudnutia účinnosti tohto usmernenia.
(2) Agentúra preverí, či žiadosť obsahuje pravdivé a úplné údaje1).
(3) Najmenší počet dojčiacich kráv na pridelenie
individuálnych limitov je 3 ks. Najmenší počet
pridelených prémiových práv jednotlivým žiadateľom je 3.
(4) Ministerstvo na základe pridelených individuálnych limitov najprv pridelí prémiové práva
na chov dojčiacich kráv v znevýhodnených oblastiach2) žiadateľom, ktorí hospodária na ploche,
ktorej minimálne 50 % výmery je zaradených do
znevýhodnených oblastí* a ktorí predložia dokumentáciu o existencii chovu dojčiacich kráv
najmenej tri roky.
(5) Ministerstvo pridelí na každú dojčiacu kravu,
v chovoch registrovaných kratšie ako tri roky alebo v prípade nesplnenia podmienky uvedenej
v odseku 4, násobok prémiového práva vypočítaného ako podiel rozdielu národnej kvóty bez národnej rezervy a celkového súčtu individuálneho
1)

2)

*

Zákon č. 71/1967 Zb. z. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Plán rozvoja vidieka 2004 – 2006; čl. 13 až 20 nariadenia
Rady (ES) č. 1257/1999 zo 17. mája 1999 o podpore rozvoja
vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho poradenského a
záručného fondu (EPPZF), ktorým sa menia, dopĺňajú a rušia
niektoré nariadenia, v platnom znení, (Ú. v. EÚ L 160, 26.
06. 1999).
Podľa výmery priznanej v systéme jednotnej platby na plochu.

limitu stanoveného ministerstvom podľa odseku 4
a celkového počtu dojčiacich kráv chovaných mimo oblastí uvedených v odseku 4.
(6) Prémiové práva pridelené žiadateľovi ministerstvom pozostávajú z limitov pridelených ministerstvom podľa odsekov 4 a 5.
(7) Prémiové práva pridelené žiadateľovi ministerstvom podľa odsekov 4 a 5 sa zaokrúhľujú na
celé číslo, do 0,5 smerom nadol a nad 0,5 vrátane
smerom nahor. Prémiové práva, ktoré vzniknú

rozdielom pri zaokrúhľovaní sa stanú súčasťou národnej rezervy.
Článok 5
Účinnosť
Toto usmernenie nadobúda účinnosť dňom jeho
uverejnenia vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky.
Zsolt Simon , v. r.
minister
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Príloha č. 1
k usmerneniu
Plemená dojčiacich kráv

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Aberden angus (AA)
Belgické modré (BB)
Blonde d´aquitaine (BA)
Galloway (GA)
Gasconne (GA)
Hereford (HE)
Highland (HL)
Charolais (CH)
Chianina (CI)
Limousine (L)
Piemontaise (PI)
Slovenský strakatý dobytok (S)*
Slovenský pinzgauský dobytok (P)*
Simentál bezrohý – výkrmový (SB)
Simnetál rohatý – výkrmový (SR)

* Minimálny podiel krvi S a P je 75 %; u krížencov s plemenom uvedenom v položkách 1 až 8 je podiel krvi S a P 50 %.
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Príloha č. 2
k usmerneniu
Zoznam dojčiacich kráv k 31. 12. 2004
Registračné číslo
farmy

Jedinečné číslo
zvieraťa

Plemenná
príslušnosť

Názov katastra
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Príloha č. 3
k usmerneniu
VZOR

Žiadosť o pridelenie prémiových práv
I. Registračné číslo žiadateľa
II. Údaje o žiadateľovi

Právna forma

III. Údaje o prijatí žiadosti
regionálnym pracoviskom
Pôdohospodárskej platobnej
agentúry

IČO

Rodné číslo

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

Číslo
Prijal a kontroloval
Dňa

Ulica a číslo súpisné / orientačné
PSČ

Podpis

Výmera poľnohospodárskej
pôdy za rok 2004 v ha

Obec

Okres

Pôda zaradená do
znevýhodnených oblastí v roku
2004 v %
Podacie miesto (odtlačok pečiatky)
Telefón
Fax

Mobil
E-mail

IV. Žiadam o pridelenie individuálnych limitov v počte:
V. Adresa žiadateľa ( ak je iná ako adresa trvalého pobytu/sídlo)
Ulica a číslo súpisné
PSČ
Obec
Okres
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ks.

Chov dojčiacich kráv mám

rokov.

VI. Údaje o osobe oprávnenej konať za žiadateľa
Meno a priezvisko

Telefón/Mobil
E-mail

VII. Údaje o štatutárnych zástupcoch PO
Meno a priezvisko

Rodné číslo

Názov dvora, farmy

Reg. číslo farmy z CEHZ

Adresa (obec)

VIII. Vyhlásenie:
a)
b)
c)
d)
e)

všetky informácie uvedené v žiadosti vrátane príloh sú správne, úplné a pravdivé,
súhlasím s používaním a šírením mojich osobných údajov uvedených v identifikačnom liste a jeho prílohách v Integrovanom
administratívnom a kontrolnom systéme podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov,
súhlasím s tým, že údaje uvedené v žiadosti môžu byť využívané na štatistické účely a anonymné podnikovo-hospodárske
hodnotenia,
som si vedomý svojej povinnosti vrátiť pridelenú podporu pri uvedení nesprávnych údajov v žiadosti,
dojčiace kravy uvedené v zozname sa nachádzajú na uvedenej farme.

IX. Záväzok
Zaväzujem sa
a) poskytnúť súčinnosť a umožniť vykonanie všetkých kontrol, vrátane kontrol na mieste,
b) poskytnúť ďalšie požadované doklady a informácie, ktoré sú potrebné na posúdenie správnosti údajov v žiadosti.

X. Prílohy:
Počet priložených listov:
osvedčená kópia výpisu zo
živnostenského registra*
osvedčená kópia výpisu
z obchodného registra*
iné oprávnenie na podnikanie*
zoznam kópií pasov dojčiacich kráv
ostatné prílohy (počet príloh)
V .............................................................

Podpis žiadateľa a odtlačok
pečiatky (PO)

Dňa: ................................................
Poznámka:* vyplňuje sa krížikom
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USMERNENIE
ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky
na úseku štátnej správy o podmienkach stanovenia individuálnych limitov
pre získanie prémií na chov oviec a kôz

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 3 zákona č. 473/2003 Z. z. o Pôdohospodárskej platobnej agentúre, o podpore podnikania v pôdohospodárstve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov vydáva toto usmernenie:

e) právom na prémiu prémiové právo pridelené
ministerstvom žiadateľovi na podporu na základe pridelenia individuálneho limitu podľa tohto
usmernenia,
f) chovom oviec a kôz chov na pozemkoch vo
vlastníctve chovateľa alebo prenajatých pozemkoch na území Slovenskej republiky.

Článok 1
(1) Podľa Aktu o podmienkach pristúpenia
Slovenskej republiky k Európskej únii (Ú. v. EÚ
L 236, 23. 09. 2003) je pre chov oviec a kôz stanovená národná kvóta 305 756 individuálnych limitov na pridelenie prémiových práv.
(2) Ministerstvo rozhoduje o pridelení individuálnych limitov z pridelenej národnej kvóty individuálnych limitov okrem národnej rezervy.
Článok 2
Vymedzenie pojmov
a)
b)
c)
d)
1)
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Na účely tohto usmernenia sa rozumie:
ovcou jedinec samičieho pohlavia, ktorej vek
je minimálne 12 mesiacov1),
kozou jedinec samičieho pohlavia, ktorej vek
je minimálne 12 mesiacov1),
národnou kvótou súhrn individuálnych limitov
určených na pridelenie prémiových práv chovateľom,
individuálnym limitom počet limitov pre chovateľa,
Článok 3 nariadenia Rady (ES) č. 2529/2001 z 19. decembra
2001 o spoločnej organizácii trhu s ovčím a kozím mäsom
(Ú. v. EÚ L 341, 22. 12. 2001).

Článok 3
Žiadosť o pridelenie individuálnych limitov
na chov oviec a kôz
(1) Žiadosť o pridelenie prémiových práv na
chov oviec a kôz podľa vzoru v prílohe č. 3 (ďalej
len „žiadosť“) sa predkladá ministerstvu prostredníctvom regionálnych pracovísk Pôdohospodárskej platobnej agentúry (ďalej „agentúra“).
(2) Agentúra preverí, či žiadosť obsahuje tieto
údaje:
a) registračné číslo farmy,
b) prehľad o počte chovaných zvierat na pridelenie individuálnych limitov na chov oviec, kôz
alebo oviec a kôz podľa prílohy č. 1,
c) zameranie oviec na produkciu mlieka alebo na
produkciu mäsa* ,
d) ušné čísla oviec a kôz chovaných na farme k 31. januáru 2005 podľa zoznamu v prílohe č. 2,
e) názov katastra,
f) výmeru poľnohospodárskej pôdy za rok 2004
(doplní agentúra), percentuálny podiel výmery

*

Žiadateľ uvedie len celkový počet oviec zameraných na produkciu mlieka a celkový počet oviec zameraných na produkciu mäsa.

pôdy, zaradenej do znevýhodnených oblastí2)
(vyplní agentúra) priznaných v systéme jednotnej platby na plochu v roku 2004, pri žiadateľoch, ktorí nežiadali o podporu v systéme jednotnej platby na plochu, prehlásenie, o výmere
plochy, na ktorej hospodári a percentuálne
zaradenie plochy do znevýhodnených oblastí,
g) výpis z obchodného registra u právnických
osôb, výpis zo živnostenského registra alebo
výpis z evidencie samostatne hospodáriacich
roľníkov u fyzických osôb a kópiu obidvoch
strán preukazu totožnosti (občiansky preukaz
alebo pas) u osôb, ktoré nepodnikajú v poľnohospodárstve.
Článok 4
Kritéria pridelenia individuálneho limitu
a prémiového práva na chov oviec a kôz
(1) Žiadosť možno podať do 30 dní odo dňa
nadobudnutia účinnosti tohto usmernenia.
(2) Agentúra preverí, či žiadosť obsahuje pravdivé a úplné údaje3).
(3) Najmenší počet oviec alebo kôz na pridelenie individuálnych limitov je 10 ks. Najmenší

2)

3)

Plán rozvoja vidieka 2004 – 2006; čl. 13 až 20 nariadenia
Rady (ES) č. 1257/1999 zo 17. mája 1999 o podpore rozvoja
vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho poradenského a záručného fondu (EPPZF), ktorým sa menia, dopĺňajú a rušia niektoré nariadenia, v platnom znení (Ú. v. EÚ L 160, 26. 06.
1999).
Zákon č. 71/1967 Zb. z. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

počet pridelených prémiových práv jednotlivým
žiadateľom je 10.
(4) Ministerstvo pridelí individuálne limity a prémiové práva na ovce, kozy alebo ovce a kozy chovateľom, ktorí chovajú ovce, kozy alebo ovce
a kozy na území Slovenskej republiky najprv tým,
ktorí predložia dokumentáciu o existencii chovu
oviec, kôz alebo oviec a kôz najmenej tri roky.
(5) Ministerstvo v prípade, ak je počet oprávnených žiadostí o pridelenie prémiových práv vyšší
ako národná kvóta, pridelí na každú ovcu alebo
kozu chovanú kratšie ako tri roky násobok prémiového práva vypočítaného ako podiel rozdielu
národnej kvóty okrem národnej rezervy a celkového súčtu individuálneho limitu prideleného
ministerstvom podľa odseku 4.
(6) Prémiové práva pridelené žiadateľovi
ministerstvom podľa odsekov 4 a 5 sa zaokrúhľujú
na celé číslo, do 0,5 smerom nadol a nad 0,5 vrátane smerom nahor. Prémiové práva, ktoré vzniknú
rozdielom pri zaokrúhľovaní sa stanú súčasťou
národnej rezervy.
Článok 5
Účinnosť
Toto usmernenie nadobúda účinnosť dňom jeho
uverejnenia vo vestníku ministerstva.
Zsolt Simon , v. r.
minister
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Príloha č. 1
k usmerneniu
Prehľad o počte chovaných zvierat na pridelenie individuálnych limitov na chov oviec,
kôz alebo oviec a kôz

10-20 2)
21-50
51-100
101-500
501-1000
nad 1000
Spolu
Počet požadovaných
individuálnych limitov

Nedojené
ovce

Dojené ovce

Kozy

Celkový
počet samíc

Celkový
počet samíc
v stáde
uvedený
žiadateľom v
žiadosti 1)

1)

2)
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Tento riadok (veľkosť stáda) musí vychádzať z celkového počtu samíc. V riadkoch s hlavičkou v stĺpci „celkový počet samíc“ sa musí rovnať súčtu počtu dojených bahníc,
nedojných bahníc a dojných kôz z predchádzajúcich troch stĺpcov.
Podľa nariadenia (ES) č. 2529/2001 nie je možné podať žiadosť na menej ako desať oviec
a/alebo kôz.

Príloha č. 2
k usmerneniu
Zoznam oviec a kôz chovaných k 31. 1. 2005
Registračné
číslo farmy

Ušné číslo ovce
ľavé ucho - pravé ucho

Ušné číslo kozy
ľavé ucho - pravé ucho

Názov
katastra

Celkový počet oviec zameraných na produkciu mlieka je .................ks
Celkový počet oviec zameraných na produkciu mäsa je ....................ks
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Príloha č. 3
k usmerneniu
VZOR

Žiadosť o pridelenie prémiových práv
I. Registračné číslo žiadateľa
II. Údaje o žiadateľovi

Právna forma

III. Údaje o prijatí žiadosti
regionálnym pracoviskom
Pôdohospodárskej platobnej
agentúry

IČO

Rodné číslo

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

Číslo:
Prijal a kontroloval
Dňa

Ulica a číslo súpisné / orientačné
PSČ

Podpis

Obec

Výmera poľnohospodárskej
pôdy za rok 2004 v ha

Okres

Pôda zaradená do
znevýhodnených oblastí v roku
2004 v %
Podacie miesto (odtlačok pečiatky)
Telefón

Mobil

Fax

E-mail

IV. Týmto žiadam o pridelenie
ks individuálnych limitov na chov oviec a
Chov oviec mám
rokov, chov kôz mám
rokov.

V. Adresa žiadateľa ( ak je iná ako adresa trvalého pobytu/sídlo)
Ulica a číslo súpisné
PSČ

Obec

Okres
VI. Údaje o osobe oprávnenej konať za žiadateľa
Meno a priezvisko
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Telefón/Mobil
E-mail

ks na chov kôz.

VII. Údaje o štatutárnych zástupcoch PO
Meno a priezvisko

Názov dvora, farmy
Adresa (obec)

Rodné číslo

Reg. číslo farmy
z CEHZ

VIII. Vyhlásenie:
a) všetky informácie uvedené v žiadosti vrátane príloh sú správne, úplné a pravdivé,
b) súhlasím s používaním a šírením mojich osobných údajov uvedených v identifikačnom liste a jeho prílohách v Integrovanom administratívnom a kontrolnom systéme podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane
osobných údajov,
c) súhlasím s tým, že údaje uvedené v žiadosti môžu byť využívané na štatistické účely a anonymné podnikovo-hospodárske hodnotenia,
d) som si vedomý svojej povinnosti vrátiť pridelenú podporu pri uvedení nesprávnych údajov v žiadosti
e) ovce, kozy alebo ovce a kozy uvedené v zozname sa nachádzajú na uvedenej farme.
IX. Záväzok
Zaväzujem sa
a) poskytnúť súčinnosť a umožniť vykonanie všetkých kontrol, vrátane kontrol na mieste,
b) poskytnúť ďalšie požadované doklady a informácie, ktoré sú potrebné na posúdenie správnosti údajov
v žiadosti.
X. Prílohy:
Počet priložených listov:
osvedčená kópia výpisu zo
živnostenského registra*
osvedčená kópia výpisu
z obchodného registra*
iné oprávnenie na podnikanie*
zoznam oviec a/alebo kôz
ostatné prílohy (počet príloh)
V.........................................................

Podpis žiadateľa a odtlačok
pečiatky (PO)

Dňa:.....................................................
Poznámka:* vyplňuje sa krížikom
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