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Štatút
Slovenského pozemkového fondu
Vláda Slovenskej republiky podľa § 36 ods. 2 zákona
Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva,
pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách sa uzniesla na tomto štatúte:

P r vá č a s ť
Všeobecné ustanovenia

(2) Pozemkový fond je právnická osoba a zapisuje
sa do obchodného registra; nie je zriadený na podnikanie
a svoju činnosť vykonáva vo verejnom záujme 2).
(3) Sídlom pozemkového fondu je Bratislava. Pozemkový fond môže zriaďovať územné organizačné útvary a určovať ich sídla.

§2

Zriadenie a pôsobnosť
§ 1

Pôsobnosť pozemkového fondu ustanovujú vše-

(1) Slovenský pozemkový fond (ďalej len “pozemkový
fond”) je zriadený zákonom1).
1)

§ 34 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/
1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách.

2)

§ 34 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/
1991 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/2001 Z. z.

1

obecne záväzné právne predpisy3) a zásady schvá-lené
vládou Slovenskej republiky 4) (ďalej len “vláda”). Pôsobnosť organizačných útvarov pozemkového fondu
určuje organizačný poriadok.

D r uh á č asť
Orgány pozemkového fondu
§3
Orgánmi pozemkového fondu sú
a) správna rada,
b) dozorná rada,
c) generálny riaditeľ.

Správna rada
§4
(1) Najvyšším orgánom pozemkového fondu je
správna rada, ktorá má jedenásť členov.
(2) Predsedu správnej rady, podpredsedu a ostatných
členov správnej rady vymenúva a odvoláva vláda na návrh ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len “minister”)5) spravidla zo zástupcov Ministerstva
3)

4)

5)

2

Napríklad zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych
vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku
v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov,
zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku
štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov, zákon
č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/
1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších
predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 181/
1995 Z. z. o pozemkových spoločenstvách, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 129/1996 Z. z.
o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá v znení neskorších predpisov, zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií
a o doplnení niektorých zákonov, zákon Národnej rady
Slovenskej republiky č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní
vlastníctva k nim v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 224/2001 Z. z., zákon č. 193/2001 Z. z.
o podpore na zriadenie priemyselných parkov a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov, zákon č. 23/1962 Zb. o poľovníctve v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky
č. 208/1994 Z. z. o nájme poľnohospodárskych a lesných
nehnuteľností a o nájme poľnohospodárskeho podniku v znení neskorších predpisov.
Uznesenie vlády Slovenskej republiky k zásadám na
uplatňovanie niektorých ustanovení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých
opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom
(uverejnené pod č. 289/2001 Z.z.).
§ 35 ods. 2 zákona č. 330/1991 Zb. v znení zákona
č. 256/2001 Z. z.

pôdohospodárstva Slovenskej republiky, Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory,
Zväzu poľnohospodárskych družstiev, Združenia agropodnikateľov Slovenska, Združenia miest a obcí Slovenska a odborníkov z oblasti poľnohospodárstva, peňažníctva a odborníkov Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z oblasti životného prostredia.
Členstvo v správnej rade je nezastupiteľné.
(3) Funkčné obdobie predsedu správnej rady, podpredsedu a ostatných členov správnej rady je päťročné
a skončí uplynutím tejto doby dňom, ktorý sa zhoduje
s dňom uznesenia vlády o vymenúvaní predsedu správnej rady, podpredsedu alebo iného člena správnej rady.
(4) Pred uplynutím funkčného obdobia funkcia člena
správnej rady skončí
a) dňom doručenia oznámenia ministra o odvolaní z funkcie člena správnej rady vládou,
b) dňom doručenia písomného oznámenia člena správnej rady o vzdaní sa funkcie predsedovi správnej rady,
c) smrťou člena správnej rady alebo vyhlásením za
mŕtveho.
(5) Funkcia predsedu správnej rady alebo podpredsedu správnej rady pred uplynutím funkčného obdobia
skončí
a) zánikom členstva v správnej rade z niektorého z dôvodov uvedených v odseku 4 a 7,
b) dňom doručenia oznámenia ministra o odvolaní z funkcie predsedu správnej rady alebo podpredsedu
správnej rady vládou,
c) vzdaním sa funkcie predsedu správnej rady alebo
podpredsedu správnej rady, a to dňom doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie správnej
rade.
(6) O vzdaní sa funkcie predsedu správnej rady,
podpredsedu alebo člena správnej rady, správna rada
bez zbytočného odkladu písomne informuje ministra.
(7) Dôvodom na odvolanie člena správnej rady je
právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin. Dôvodom na odvolanie člena správnej rady môže byť aj
neplnenie úloh člena správnej rady.

§5
(1) Správna rada
a) rozhoduje o hlavných smeroch činnosti pozemkového fondu,
b) prerokúva a prostredníctvom ministra predkladá vláde
na schválenie
1. návrh rozpočtu príjmov a výdavkov6),
2. účtovnú závierku overenú audítorom a návrh na
rozdelenie hospodárskeho výsledku 7) ,
c) schvaľuje

6)

7)

§
č.
§
č.

34a ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb. v znení zákona
256/2001 Z. z.
34a ods. 2 zákona č. 330/1991 Zb. v znení zákona
256/2001 Z. z.

1. rokovací poriadok správnej rady,
2. výročnú správu pozemkového fondu,
3. organizačný poriadok pozemkového fondu vrátane jeho organizačnej štruktúry,
4. zásady vnútorného kontrolného systému pozemkového fondu,
5. zásady odmeňovania členov orgánov pozemkového fondu,
6. zásady odmeňovania zamestnancov pozemkového fondu v súlade s osobitným predpisom8),
7. ďalšie vnútorné predpisy pozemkového fondu,
ktorých schválenie si vyhradí,
8. plat a odmenu generálneho riaditeľa.
(2) Správna rada na návrh ministra vymenúva do
funkcie a odvoláva z funkcie generálneho riaditeľa9).

§6
(1) Správna rada zasadá najmenej raz za štvrťrok.
Rozhoduje uznesením, ktoré je prijaté, ak zaň hlasuje
nadpolovičná väčšina všetkých členov. Podrobnosti
o rokovaní správnej rady a úlohách jej členov upravuje
rokovací poriadok.
(2) Členovia správnej rady majú nárok na úhradu
nákladov 10) spojených s činnosťou v správnej rade.

Dozorná rada
§7
(1) Dozorná rada má sedem členov. Kontroluje činnosť pozemkového fondu a jeho správnej rady v súlade
so všeobecne záväznými právnymi predpismi, zásadami
schválenými vládou, vnútornými predpismi pozemkového fondu a uzneseniami správnej rady.
(2) Predsedu dozornej rady, podpredsedu a ostatných
členov dozornej rady vymenúva a odvoláva vláda na
návrh ministra 11) spravidla zo zástupcov Ministerstva
financií Slovenskej republiky, zo zástupcov orgánov a odborníkov uvedených v § 4 ods. 2. Členstvo v dozornej
rade je nezastupiteľné.
(3) Funkčné obdobie predsedu dozornej rady, podpredsedu a ostatných členov dozornej rady je trojročné
a skončí uplynutím tejto lehoty dňom, ktorý sa zhoduje
s dňom uznesenia vlády o vymenovaní predsedu dozornej rady, podpredsedu alebo iného člena dozornej
rady.
(4) O skončení funkcie v dozornej rade pred uplynutím
funkčného obdobia a o odvolaní dozornej rady a vymenovaní novej dozornej rady platia obdobne ustanovenia § 4 odsek 4 až 7.

8)
9)

10)

11)

Zákon č. 313/2001 Z.z. o verejnej službe.
§ 35 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. v znení zákona
č. 256/2001 Z. z.
Zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení
nes korších predpisov.
§ 35 ods. 3 zákona č. 330/1991 Zb. v znení zákona
č. 256/2001 Z. z.

(5) Predsedom dozornej rady, podpredsedom alebo
iným členom dozornej rady nemôže byť predseda správnej rady, podpredseda alebo iný člen správnej rady, ďalej
generálny riaditeľ a ostatní zamestnanci pozemkového
fondu 12).

§8
(1) Dozorná rada
a) kontroluje hospodárenie s prostriedkami rozpočtu
pozemkového fondu,
b) kontroluje plnenie uznesenia správnej rady,
c) kontroluje ďalšie činnosti pozemkového fondu, ak si
ich kontrolu vyhradí,
d) prerokúva ročnú správu o činnosti vnútornej kontroly
a o sťažnostiach adresovaných pozemkovému fondu,
e) prešetruje sťažnosti na správnu radu a jej členov, na
členov dozornej rady a na generálneho riaditeľa.
(2) Dozorná rada okrem úloh uvedených v odseku 1
a) schvaľuje rokovací poriadok dozornej rady,
b) určuje audítora, ktorý overuje účtovnú závierku pozemkového fondu,
c) prerokúva po prerokovaní v správnej rade
1. návrh rozpočtu príjmov a výdavkov,
2. účtovnú závierku overenú audítorom,
3. návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku
pozemkového fondu,
4. výročnú správu pozemkového fondu.
(3) Dozorná rada upozorňuje správnu radu alebo iné
príslušné orgány na zistené nedostatky 13).

§9
(1) Dozorná rada zasadá najmenej raz za štvrťrok.
Rozhoduje uznesením, ktoré je prijaté, ak zaň hlasuje
nadpolovičná väčšina všetkých členov. Podrobnosti
o rokovaní dozornej rady a úlohách jej členov upravuje
rokovací poriadok.
(2) Členovia dozornej rady majú nárok na úhradu
nákladov10) spojených s činnosťou v dozornej rade.

§ 10
Generálny riaditeľ
(1) Generálny riaditeľ je štatutárnym orgánom pozemkového fondu14) a za pozemkový fond koná navonok
samostatne.
(2) Generálny riaditeľ riadi činnosť pozemkového
fondu a rozhoduje o všetkých jeho záležitostiach, ak rozhodnutie nie je zákonom, týmto štatútom alebo vnútornými predpismi pozemkového fondu vyhradené inému

12)

13)

14)

§
č.
§
č.
§
č.

35 ods. 5 zákona č. 330/1991 Zb. v znení zákona
256/2001 Z. z.
35 ods. 3 zákona č. 330/1991 Zb. v znení zákona
256/2001 Z. z.
35 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. v znení zákona
256/2001 Z. z.
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orgánu. Generálny riaditeľ plní uznesenia správnej rady,
ktorej zodpovedá za výkon svojej funkcie.

(4) Pozemkový fond uhrádza výdavky vznikajúce
z jeho činnosti prostredníctvom peňažných ústavov.

T r e t ia č asť
Majetok a hospodárenie pozemkového
fondu

(5) Dočasne voľné finančné prostriedky ukladá na
termínované vkladové účty najmä v tých peňažných ústavoch, ktoré poskytujú úvery umožňujúce najvýhodnejšie
zhodnocovanie financovania biologického a reprodukčného procesu v poľnohospodárstve.

§ 11
Majetok pozemkového fondu
(1) Majetok pozemkového fondu tvoria
a) príjmy podľa osobitného predpisu15),
b) privatizovaný majetok16),
c) majetkové práva spojené s nehnuteľnosťami, s ktorými pozemkový fond nakladá17),
d) majetok nadobudnutý na prevádzkovú činnosť pozemkového fondu z prostriedkov schválených v jeho
rozpočte.

§ 12
Hospodárenie pozemkového fondu
(1) Pozemkový fond hospodári podľa rozpočtu
príjmov a výdavkov na princípe bilančnej vyrovnanosti.
Rozpočet pozemkového fondu nie je súčasťou štátneho
rozpočtu a schvaľuje ho vláda18). Rozpočet pozemkového
fondu je súčasťou bilancie verejných rozpočtov.
(2) Vláda schvaľuje aj rozdelenie hospodárskeho
výsledku pozemkového fondu 19) . Na krytie prípadnej
straty v hospodárení pozemkového fondu vykázanej za
účtovné obdobie sa použijú prostriedky rezervného
fondu.
(3) Pozemkový fond v súlade so schváleným rozpočtom a podľa vnútorných predpisov pozemkového
fondu uhrádza výdavky spojené s jeho prevádzkovou
činnosťou, vrátane platov zamestnancov, odmien členov
orgánov a výdavkov na domáce a zahraničné pracovné
cesty. V súlade s rozpočtom môže tiež uhrádzať výdavky
na verejnoprospešné účely.

15)

16)

17)

18)

19)
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Napríklad § 18 ods. 1 zákona č. 229/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov, § 18 ods. 5 zákona č. 180/1991
Z. z. znení neskorších predpisov
§ 12 ods. 2 písm. f) zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Napr. § 16 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov
§ 34a ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb. v znení zákona
č. 256/2001 Z. z.
§ 34a ods. 2 zákona č. 330/1991 Zb. v znení zákona
č. 256/2001 Z. z.

Š t vr t á č as ť
Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 13
(1) Organizačný poriadok pozemkového fondu
ustanoví
a) organizačnú štruktúru pozemkového fondu, pôsobnosť jeho organizačných útvarov a ich vzájomné
vzťahy,
b) zastupovanie generálneho riaditeľa,
c) rozsah a možnosť konania za pozemkový fond.
(2) Pozemkový fond pri výkone svojej pôsobnosti
spolupracuje najmä s orgánmi územnej samosprávy,
orgánmi miestnej štátnej správy, ústrednými orgánmi
štátnej správy, Fondom národného majetku Slovenskej
republiky a Reštitučným investičným fondom, a.s. Bratislava. Pozemkový fond spolupracuje aj so zahraničnými
subjektami, ktoré plnia obdobné úlohy.
(3) Funkčné obdobie a počet členov správnej rady
a dozornej rady pozemkového fondu vymenovaných
vládou ku dňu účinnosti tohto štatútu nie sú dotknuté.
Po skončení ich funkčného obdobia sa postupuje podľa
tohto štatútu.

§ 14
Zrušuje sa Štatút Slovenského pozemkového fondu
schválený uznesením vlády č. 607 z 22. októbra 1991
v znení Štatútu Slovenského pozemkového fondu
schváleného uznesením vlády č. 75 z 1. februára 1994.

§ 15
Tento štatút nadobúda účinnosť 1. januára 2002.
Minister
P a v el K
oncoš, vv.. rr..
Koncoš,
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Zásady
rozpisu kvót predaja jatočných býkov

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
(ďalej len “ministerstvo”) podľa § 4a ods. 1 písm. c) tretí
bod zákona č. 270/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
o Štátnom fonde trhovej regulácie Slovenskej republiky
v poľnohospodárstve (ďalej len “fond”) a v zmysle článku
7 Opatrení Ministerstva pôdohospodárstva SR na podporu a organizovanie agrárneho trhu s hovädzím mäsom
-Trhového poriadku pre hovädzie mäso č.j.9401/99/-520-1,
vydáva tieto zásady:”

Čl. I
Kvóta je limitované množstvo možného predaja
jatočných býkov z výkrmu z produkcie prvovýrobcu v kalendárnom roku, predaná spracovateľovi na ďalšie spracovanie a je viazaná na minimálnu cenu jatočných býkov
za kvalitatívnu triedu E a U podľa STN 46 6120 u kategórie A a B.

Čl. II
(1) Kvóta predaja jatočných býkov sa prideľuje
všetkým registrovaným prvovýrobcom jatočných býkov,
zapísaným v Obchodnom registri, resp. Živnostenskom
registri, ktorí sa prihlásia na príslušnej Regionálnej
poľnohospodárskej a potravinárskej komore (ďalej len
“RPPK”), podľa preukázaného osvedčenia spĺňajú podmienky na výrobu a dodávky jatočných býkov a budú
predávať jatočných býkov len tým spracovateľom na
ďalšie spracovanie, ktorí majú v predmete činnosti zabitie
jatočných zvierat,, vrátane dodávok jatočných býkov na
spracovanie do vlastných bitúnkov. Kvalita predávaných
jatočných býkov bude stanovená podľa STN 46 6120
jatočný hovädzí dobytok. Sídlo farmy prvovýrobcu jatočných býkov je určujúce pre zaradenie prvovýrobcu do
príslušného kvotačného regiónu, pokiaľ sa príslušné
regióny nedohodnú inak (RPPK, RO MP SR).
(2) Prvovýrobcovia, požadujúci pridelenie kvóty na
predaj jatočných býkov, ktorí spĺňajú podmienky pre
kvotáciu podľa bodu 1, sa prihlasujú na príslušnej RPPK
do 25. januára kalendárneho roka podľa pokynov príslušnej RPPK.

(2) Slovenská poľnohospodárska a potravinárska
komora (ďalej len “SPPK”) rozdelí ročnú kvótu podľa jednotlivých mesiacov na regióny. Regionálnu kvótu komisionálne rozpíšu na prvovýrobcov podľa pokynov
SPPK poverené Regionálne poľnohospodárske a potravinárske komory. Komisia pozostáva minimálne z troch
členov, t.j. zástupcu RPPK, regionálneho odboru ministerstva a zástupcu chovateľov a spracovateľov.
(3) V prípade nižšej požiadavky regiónu na kvótu,
ako SPPK rozpísala, vráti RPPK nepridelenú kvótu podľa
pokynov SPPK najneskôr do konca termínu uzatvorenia
kúpno-predajných zmlúv na jatočné býky. SPPK môže
takto vrátenú kvótu, podľa požiadaviek regiónov na zvýšenie prideliť v termíne do ukončenia uzatvárania kúpnopredajných zmlúv. Po tomto termíne nevyčerpanú kvótu
SPPK vráti na fond do “Republikovej rezervy kvóty”.
Ukončenie uzatvárania zmlúv musí byť do 15. februára
sledovaného roku a je záväzné pre producentov jatočných zvierat a aj pre spracovateľov - odberateľov.

Čl. IV
(1) Podľa “Trhového poriadku pre hovädzie mäso č.j.
9401/99-520-1” si prvovýrobca voľne vyberá a vyhľadá
zmluvného nákupcu (spracovateľa) kvótovaného objemu
jatočných býkov. Za zmluvu sa považuje aj dodávka kvótovaného objemu jatočných býkov do vlastných bitúnkov.
(2) Prvovýrobca uzatvorí kúpno-predajnú zmluvu so
spracovateľom jatočných býkov, v ktorej si zmluvné strany dohodnú rozvrhnutie dodávok ročnej kvóty podľa mesiacov. Zmluva medzi prvovýrobcom a nákupcom jatočných býkov sa riadi Obchodným zákonníkom, vrátane
dohody o postupe pri časovom neplnení, resp. prekročení
zmluvne dohodnutých dodávok jatočných býkov.

Čl. V
Do plnenia kvóty sa započítavajú všetky dodávky
jatočných býkov dodané spracovateľovi - nákupcovi,
v zmysle uzatvorenej zmluvy a podľa STN 46 6120.

Čl. VI
(3) Kvóta sa nepridelí prvovýrobcom s ročným
predajom pod desať kusov jatočných býkov vo výkrme.

Čl. III
(1) Republikovú celoročnú kvótu na návrh Rady
Štátneho fondu trhovej regulácie Slovenskej republiky
v poľnohospodárstve (ďalej len “Rada fondu”) vyhlasuje
ministerstvo vo svojom vestníku.

(1) RPPK po rozdelení kvóty na prvovýrobcov vyhotoví a všetkým prvovýrobcom vydá “Kvotačný list
predaja jatočných býkov” v troch origináloch, zostavený
podľa vzoru SPPK.
(2) Prvovýrobca dá potvrdiť a doplniť “Kvotačné listy”
o mesačne dohodnuté dodávky jatočných býkov zmluvnému spracovateľovi - nákupcovi. Jeden “Kvotačný list”
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si ponechá, jeden odovzdá správcovi kvóty a jeden
kvotačný list odovzdá zmluvnému spracovateľovi.

plňujúce informácie k rozhodnutiam o regulačných opatreniach.

Čl. VII

(4) Zmluvný spracovateľ - nákupca jatočných býkov
vedie evidenciu o nákupe a kvóte jatočných býkov podľa
prvovýrobcov. Na požiadanie fondu, SPPK alebo prvovýrobcu, potvrdzuje skutočný nákup kvótovaného objemu jatočných býkov od prvovýrobcov -chovateľov
(napr. v prípade zmeny zmluvného nákupcu jatočných
býkov).

(1) Kvótu v regióne v zmysle týchto zásad spravuje
SPPK prostredníctvom RPPK.
(2) Protokol o konečnom rozdelení ročnej regionálnej
kvóty a uzatvorených zmluvách podľa okresov so zoznamom prvovýrobcov (obchodné meno a úplná adresa),
zasiela správca kvóty prostredníctvom SPPK na Fond
do konca februára.

Čl. X
Zmena kvóty môže nastať:

(3) Správca kvóty SPPK informuje v priebehu roka
fond o zmene kvóty pri zmene prvovýrobcov jatočných
býkov s pridelenou kvótou (ich zánik, vznik, nový názov),
ako aj o vzniku a zániku spracovateľov jatočných býkov
v regióne.
(4) Správca kvóty eviduje potvrdené “Kvotačné listy”,
hlásenie prvovýrobcov o uzatvorených zmluvách
a zoznam registrovaných prvovýrobcov a spracovateľov
- bitúnkov jatočných býkov v regióne.

Čl. VIII
(1) Správca kvóty vyhodnocuje mesačný predaj jatočných býkov v porovnaní s kvótou podľa prvovýrobcov,
okresov a spolu za región. Vyhodnotenie plnenia kvóty
za región podľa okresov poskytuje správca kvóty SPPK
na fond vždy do 15. dňa nasledujúceho mesiaca.
(2) Prvovýrobca spolupracuje s príslušnou RPPK a informuje o všetkých zmenách a skutočnostiach vo vzťahu
ku kvóte. V stanovených termínoch podáva hlásenie o predaji jatočných býkov a poskytuje požadované informácie.

a) rozhodnutím Rady fondu,
b) zvýšením regionálnej kvóty,, rozdelením kvóty z “Republikovej rezervy” na základe žiadosti prvovýrobcu
a odporučenia RPPK a SPPK za podmienky, že
dotknutý spracovateľ - nákupca písomným prehlásením zvýšenie kvóty zmluvne akceptuje, alebo pridelením kvóty z “Republikovej rezervy” novovzniknutému subjektu v priebehu roka,
c) prerozdelením kvóty v rámci regiónu v priebehu kalendárneho roka,, ktoré môže RPPK vykonať za podmienky, že dotknutý spracovateľ - nákupca jatočných
býkov zmenu kvóty zmluvne akceptuje,
d) krátením alebo odobratím kvóty na návrh SPPK
a RPPK v odôvodnených prípadoch.

Čl. XI
(1) Bilancia hovädzieho mäsa a vyčíslenie prebytku
za Slovenskú republiku, pre rozhodnutie o ďalších regulačných opatreniach sa vykoná na podklade reálne očakávaného nákupu jatočných býkov do výšky kvóty, predpokladaného dovozu a odbytu hovädzieho dobytka a hovädzieho mäsa.

Čl. IX
(1) Spracovateľ uzatvára s prvovýrobcom jatočných
býkov celoročnú kúpnu zmluvu. Zmluvne dohodne rozvrhnutie dodávky ročnej kvóty jatočných býkov na
jednotlivé mesiace a ostatné podmienky dodávky
v zmysle Obchodného zákonníka, Zákona o poľnohospodárstve, Cenového výmeru MF SR a STN 46 6120.
(2) Sumár uzatvorených zmlúv spracovateľa (bitúnkov) s prvovýrobcami jatočných býkov je kvóta nákupu
spracovateľa. Výšku kvóty spracovateľa na podklade
zmlúv v “Kvotačných listoch” prvovýrobcov potvrdzuje
príslušný správca regionálnej kvóty, ktorú spracovatelia
po uzatvorení zmlúv predkladajú na fond.
(3) Každý spracovateľ - nákupca jatočných býkov
predkladá informácie na rezortných štatistických výkazoch. Na požiadanie fondu a SPPK predkladá do-
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(2) O výške prebytku jatočných býkov, v zmysle Zásad
regulácie trhu s jatočným hovädzím dobytkom, upravujúcimi ďalší postup riešenia prebytku jatočných býkov a regulácie trhu, rozhodne Rada fondu.

Čl. XII
Plnenie kvóty chovateľom v sledovanom roku, bude
tvoriť limit pre pridelenie kvóty pre nasledujúci rok.

Čl. XIII
Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia.
Minister
P a v el K
oncoš, vv.. rr..
Koncoš,

73

Zásady
rozpisu kvót predaja jatočných ošípaných
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
(ďalej len ”ministerstvo”) podľa § 4a ods. 1 písm. c) tretí
bod zákona Slovenskej národnej rady č. 270/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov o Štátnom fonde trhovej
regulácie SR v poľnohospodárstve (ďalej len ”fond”) a v
zmysle článku 7 Opatrení Ministerstva pôdohospodárstva
SR na podporu a organizovanie agrárneho trhu s bravčovým mäsom - Trhového poriadku pre bravčové mäso
č. j. 9401/99/520-2 vydáva tieto zásady:

(2) Slovenská poľnohospodárska a potravinárska
komora (ďalej len ”SPPK”) rozdelí ročnú kvótu podľa
jednotlivých mesiacov na regióny na základe požiadaviek
prvovýrobcov.. Regionálnu kvótu komisionálne rozpíšu
na prvovýrobcov podľa pokynov SPPK poverené Regionálne poľnohospodárske a potravinárske komory
(ďalej len RPPK).. Komisia pozostáva minimálne z troch
členov, t.j. zástupcu RPPK, regionálneho odboru ministerstva a zástupcu chovateľov a spracovateľov.

Čl. I

(3) V prípade nižšej požiadavky regiónu na kvótu,
ako SPPK rozpísala, vráti RPPK nepridelenú kvótu podľa
pokynov SPPK najneskôr do konca termínu uzatvorenia
kúpno-predajných zmlúv na jatočné ošípané. SPPK môže takto vrátenú kvótu, podľa požiadaviek regiónov na
zvýšenie, prideliť v termíne do ukončenia uzatvárania
kúpno-predajných zmlúv. Po tomto termíne nevyčerpanú
kvótu SPPK vráti na fond do ”Republikovej rezervy kvóty”.
Ukončenie uzatvárania zmlúv musí byť do 15. februára
sledovaného roku a je záväzné pre producentov jatočných zvierat a aj pre spracovateľov-odberateľov.

Kvóta je limitované množstvo možného predaja
jatočných ošípaných z výkrmu z produkcie prvovýrobcu
v kalendárnom roku, predané spracovateľovi na ďalšie
spracovanie a je viazaná na minimálnu cenu jatočných
ošípaných podľa STN 46 6160 a 46 6160 Z 1 pri hodnotení na pevno v mäse v I. kvalitatívnej triede, pri nákupe systémom EUROP za triedu E a U v prepočte na
živú hmotnosť.

Čl. II
(1) Kvóta predaja jatočných ošípaných sa prideľuje
všetkým registrovaným prvovýrobcom jatočných ošípaných zapísaným v Obchodnom registri, resp. Živnostenskom registri, ktorí sa prihlásia na príslušnej Regionálnej
poľnohospodárskej a potravinárskej komore (ďalej len
”RPPK”). Podľa preukázaného osvedčenia spĺňajú podmienky na výrobu a dodávky jatočných ošípaných a budú
predávať jatočné ošípané len tým spracovateľom na ďalšie spracovanie, ktorí majú v predmete činnosti porážku
jatočných zvierat,, vrátane dodávok jatočných ošípaných
na spracovanie do vlastných bitúnkov. Kvalita predávaných jatočných ošípaných bude stanovená podľa ”STN
46 6160 a 46 6160 Z 1 jatočné ošípané na spracovanie.
Sídlo farmy prvovýrobcu jatočných ošípaných je určujúce
pre zaradenie prvovýrobcu do príslušného kvotačného
regiónu, pokiaľ sa príslušné regióny nedohodnú inak
(RPPK, RO MP SR).

Čl. IV
IV..
(1) V zmysle ”Trhového poriadku pre bravčové mäso
č.j. 9401/99-520-2” si prvovýrobca voľne vyberá a vyhľadá zmluvného nákupcu (spracovateľa) kvótovaného
objemu jatočných ošípaných. Za zmluvu sa považuje aj
dodávka kvótovaného objemu jatočných ošípaných do
vlastných bitúnkov.
(2) Prvovýrobca uzatvorí kúpno-predajnú zmluvu so
spracovateľom jatočných ošípaných, v ktorej si zmluvné
strany dohodnú rozvrhnutie dodávok ročnej kvóty podľa
mesiacov. Zmluva medzi prvovýrobcom a nákupcom jatočných ošípaných sa riadi Obchodným zákonníkom,
vrátane dohody o postupe pri časovom neplnení, resp.
prekročení zmluvne dohodnutých dodávok jatočných
ošípaných.

Čl. V
(2) Prvovýrobcovia, požadujúci pridelenie kvóty na
predaj jatočných ošípaných, ktorí spĺňajú podmienky pre
kvotáciu podľa bodu 1 sa prihlasujú na príslušnej RPPK
podľa pokynov príslušnej RPPK.
(3) Kvóta sa nepridelí prvovýrobcom s ročným predajom pod 50 kusov ošípaných vo výkrme.

Čl. III
(1) Republikovú celoročnú kvótu na návrh Rady Štátneho fondu trhovej regulácie Slovenskej republiky v poľnohospodárstve (ďalej len ”Rada fondu)” vyhlasuje ministerstvo vo svojom Vestníku.

Do plnenia kvóty sa započítajú všetky dodávky
jatočných ošípaných dodané spracovateľovi - nákupcovi
v zmysle uzatvorenej zmluvy a podľa STN 46 6160
a 46 6160 Z 1.

Čl. VI
(1) RPPK po rozdelení kvóty na prvovýrobcov vyhotoví a všetkým prvovýrobcom vydá ”Kvotačný list predaja jatočných ošípaných” v troch origináloch, zostavený
podľa vzoru SPPK.
(2) Prvovýrobca dá potvrdiť a doplniť ”Kvotačné listy”
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o mesačne dohodnuté dodávky jatočných ošípaných
zmluvnému spracovateľovi - nákupcovi. Jeden ”Kvotačný
list” si ponechá, jeden odovzdá správcovi kvóty a jeden
”Kvotačný list”odovzdá zmluvnému spracovateľovi.

Čl. VII
(1) Kvótu v regióne v zmysle týchto zásad spravuje
SPPK prostredníctvom RPPK.
(2) Protokol o konečnom rozdelení ročnej regionálnej
kvóty a uzatvorených zmluvách podľa okresov so zoznamom prvovýrobcov (obchodné meno a úplná adresa),
zasiela správca kvóty SPPK na fond do konca februára
kvotačného roka.
(3) Správca kvóty SPPK informuje v priebehu roka
fond o zmene kvóty pri zmene prvovýrobcov jatočných
ošípaných s pridelenou kvótou (ich zánik, vznik, nový
názov) ako aj o vzniku a zániku spracovateľov jatočných
ošípaných v regióne.
(4) Správca kvóty eviduje potvrdené ”Kvotačné listy”,
hlásenie prvovýrobcov o uzatvorených zmluvách a zoznam registrovaných prvovýrobcov a spracovateľov - bitúnkov jatočných ošípaných v regióne.

Čl. VIII
(1) Správca kvóty vyhodnocuje mesačný predaj
jatočných ošípaných v porovnaní s kvótou podľa výrobcov, okresov a spolu za región. Vyhodnotenie plnenia
kvóty za región podľa okresov poskytuje správca kvóty
SPKK na fond vždy do 15. dňa nasledujúceho mesiaca.
(2) Prvovýrobca spolupracuje s príslušnou RPPK
a informuje o všetkých zmenách a skutočnostiach, vo
vzťahu ku kvóte. V stanovených termínoch podáva hlásenie o predaji jatočných ošípaných a poskytuje požadované informácie.

Čl. IX
(1) Spracovateľ uzatvára s prvovýrobcom jatočných
ošípaných celoročnú kúpnu zmluvu. Zmluvne dohodne
rozvrhnutie dodávky ročnej kvóty na jednotlivé mesiace
a ostatné podmienky dodávky v zmysle Obchodného
zákonníka, Zákona o poľnohospodárstve, Cenového
výmeru MF SR, STN 46 6160 a 46 6160 Z 1.
(2) Sumár uzatvorených zmlúv spracovateľa (bitúnkov) s prvovýrobcami jatočných ošípaných je kvóta nákupu spracovateľa. Výšku kvóty spracovateľa na podklade zmlúv v ”Kvotačných listoch” prvovýrobcov potvrdzuje príslušný správca regionálnej kvóty, ktorú
spracovatelia po uzatvorení zmlúv predkladajú na fond.
(3) Každý spracovateľ - nákupca jatočných ošípaných
predkladá informácie na rezortných štatistických výka-
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zoch a na požiadanie fondu a SPPK predkladá doplňujúce informácie k rozhodnutiam o regulačných opatreniach.
(4) Zmluvný spracovateľ - nákupca jatočných ošípaných vedie evidenciu o nákupe a kvóte jatočných ošípaných podľa prvovýrobcov. Na požiadanie fondu, SPPK,
alebo prvovýrobcu, potvrdzuje skutočný nákup kvótovaného objemu jatočných ošípaných od prvovýrobcov
(napr. v prípade zmeny zmluvného nákupcu jatočných
ošípaných).

Čl. X
Zmena kvóty môže nastať:
a) rozhodnutím Rady fondu,
b) zvýšením regionálnej kvót y,, rozdelením kvóty z
”Republikovej rezervy” na základe žiadosti prvovýrobcu a odporučenia RPPK a SPPK za podmienky,
že dotknutý spracovateľ - nákupca písomným prehlásením zvýšenie kvóty zmluvne akceptuje, alebo
pridelením kvóty z ”Republikovej rezervy” novovzniknutému subjektu v priebehu roka,
c) prerozdelením kvóty v rámci regiónu v priebehu
kalendárneho roka,, ktoré môže RPPK vykonať za
podmienky, že dotknutý spracovateľ - nákupca
jatočných ošípaných zmenu kvóty zmluvne akceptuje,
d) krátením alebo odobratím kvóty na návrh SPPK
a RPPK v odôvodnených prípadoch.

Čl. XI
(1) Bilancia bravčového mäsa a vyčíslenie prebytku
za Slovenskú republiku, pre rozhodnutie o ďalších regulačných opatreniach sa vykoná na podklade reálne
očakávaného nákupu jatočných ošípaných do výšky kvóty, očakávaného dovozu a odbytu jatočných ošípaných
a bravčového mäsa.
(2) O výške prebytku objemu jatočných ošípaných
v zmysle ”Zásad rozpisu kvót predaja jatočných ošípaných”, ktoré sú predmetom regulácie trhu rozhodne
Rada fondu.

Čl. XII
Plnenie kvóty predaja ošípaných chovateľom - prvovýrobcom v sledovanom roku bude tvoriť limit pre
pridelenie kvóty pre nasledujúci rok.

Čl. XII
Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia.

Minister
P a v el K
oncoš, vv.. rr..
Koncoš,
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Zásady
regulácie trhu mlieka a mliekarenských výrobkov v roku 2002

Podľa § 4a ods.1 písm. c/ prvý bod zákona Slovenskej
národnej rady č. 270 /1991 Zb. o Štátnom fonde trhovej
regulácie Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na Trhový poriadok pre mlieko, vydáva Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky “Zásady regulácie trhu mlieka a mliekarenských
výrobkov v roku 2002” (ďalej len “zásady”).

A. Záväzné podmienky
(1) Regulácia trhu mlieka a mliekarenských výrobkov
(ďalej len výrobkov) rieši nerovnovážny stav v produkcii
mlieka do výšky bilančného prebytku mlieka schváleného
radou fondu formou subvenčných vývozov, poskytovaním
dotácií výrobcom, resp. skladovateľom pri skladovaní
a spracovaní mliekarenských výrobkov z domácej produkcie a ďalšími regulačnými opatreniami podľa rozhodnutia rady fondu.
Bilančný prebytok mlieka za Slovenskú republiku
v príslušnom období je kvantifikovaný z rozdielu očakávaného objemu nákupu mlieka do výšky kvóty a predpokladanej spotreby na domácom trhu, po zohľadnení
očakávaného dovozu a zásob.
O forme regulačných zásahov a ich zahájení, resp.
prerušení rozhoduje rada fondu.
(2) Zaradenie subjektov do regulácie trhu je podmienené:
a) uzatvorením kúpnych zmlúv na celoročnú dodávku
surového kravského mlieka podľa zákona č. 240/
1998 Z.z. o poľnohospodárstve v znení neskorších
predpisov,
b) vysporiadaním záväzkov voči Štátnemu fondu trhovej
regulácie Slovenskej republiky v poľnohospodárstve,
Štátnemu podpornému fondu pôdohospodárstva
a potravinárstva Slovenskej republiky, Štátnemu fondu zveľaďovania lesa Slovenskej republiky, Štátnemu
vodohospodárskemu fondu Slovenskej republiky
a Štátnemu fondu ochrany a zveľaďovania poľnohospodárskeho pôdneho fondu,
c) predložením bilancie zdrojov suroviny do výšky kvóty
s vyčíslením prebytku mlieka na základe očakávaného odbytu na domácom trhu a vývozu (bez zásahu ŠFTR SR). Prírastok nákupu mlieka oproti
predchádzajúcemu roku sa v bilancii započíta minimálne 50 % do odbytu bez požiadavky na subvenčný vývoz. Nákup mlieka od iných spracovateľov
bude do objemu prebytku na subvenčný vývoz akceptovaný len v komodite sušené mlieko,
d) predložením kalkulácií - ekonomicky oprávnených
nákladov mliekarenských výrobkov (bez zisku) podľa
zákona č.18/1996 Z.z. o cenách a vyhlášky MF
č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej
rady slovenskej republiky č.18/1996 Z.z. o cenách

v znení vyhlášky č. 375/1999 Z.z., ktoré subjekt
navrhuje na riešenie prebytku. Kalkulácie sa vypracujú na úrovni skutočných výsledkov v roku 2001 a predpokladu na rok 2002.
Z predložených kalkulácií sa vyradia tie, ktoré majú
vysokú úroveň réžie a sa výrazne odchyľujú od priemeru,
e) predložením prehľadu o výrobe, odbyte a množstve
výrobkov, ktoré subjekt navrhuje zaradiť do regulácie.
Výšku kvóty v bilancii dokladuje účastník trhu potvrdením príslušnej RPPK a nákup, resp. predaj mlieka
medzi spracovateľmi potvrdením zúčastnených strán.
Splnenie podmienky podľa bodu a) dokladuje účastník trhu predložením uzatvorených kúpnych zmlúv na
nákup surového kravského mlieka a ich súpisu podľa
dodávateľov, s uvedením celoročných množstiev v členení na štvrťroky a čestným prehlásením, že zmluvy sú
uzatvorené v zmysle zákona č. 240/1998 Z.z. o poľnohospodárstve v znení neskorších predpisov. Splnenie
podmienky podľa bodu b) dokladuje účastník trhu čestným prehlásením.
Správnosť predloženej bilancie zdrojov suroviny,
ekonomicky oprávnených nákladov výrobkov a prehľadu
o výrobe a subvenčnom vývoze mliekarenskych výrobkov
potvrdzuje štatutárny orgán účastníka trhu.
(3) Cena výrobkov zaradených do regulácie je kalkulovaná z minimálnej ceny surového kravského mlieka
podľa Cenového výmeru MF SR. Pomer ocenenia plazmy a tuku je pre rok 2002 stanovený na 60 percent plazma a 40 percent tuk pri tučnosti 36 g / l . Do ceny výrobkov
sú ďalej započítané náklady na spracovanie - ostatný
priamy materiál, priame výrobné obaly, priame mzdy a réžijné náklady (výrobná, správna a odbytová réžia).
(4) Regulácia trhu sa vzťahuje len na mliekarenské
výrobky schválené radou fondu, ktoré sú zaradené v Colnom sadzobníku pod položkami 0401 - 0406 a ktoré sú
vyrobené zo suroviny alebo medziproduktu pochádzajúceho výhradne zo Slovenskej republiky.
(5) Zabezpečenie subvenčného vývozu vykonáva
fond prostredníctvom fyzických alebo právnických osôb,
ktoré majú oprávnenie na podnikanie v tejto oblasti.

B. Subvenčný vývoz
a) Subvenčné vývozy mliekarenských výrobkov zo
surového kravského mlieka
(1) Schválené prebytky mliečnej suroviny radou fondu
budú v súlade s bodom 5 a podľa § 1 ods. 2 písm. a)
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zákona SNR č. 270/1991 Zb. v znení neskorších predpisov riešené subvenčným vývozom v sortimente sušené
mlieko, maslo a prírodné syry na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže podľa § 281 - 288 Obchodného
zákonníka.
(2) Pri stanovení množstva v skupine sušené mlieko
a v skupine ostatné mliečne výrobky (prírodné syry, maslo
a ovčie výrobky) sa budú dodržiavať limity subvenčných
vývozov podľa dohody Slovenskej republiky s WTO na
rok 2002.
(3) Na subvenčné vývozy prebytkov mliečnej suroviny
a masla budú v roku 2002 čerpané finančné prostriedky
na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže,
maximálne do výšky schválenej radou fondu.
(4) Prebytok mlieka vykázaný v individuálnych bilanciach účastníkov trhu zaradených do regulácie a prihlásených na riešenie prebytku subvenčným vývozom
posudzuje ŠFTR a objektivizuje vo vzťahu k zdrojom, očakávanému odbytu v roku 2002 a dosiahnutému odbytu
v predchádzajúcom roku v zmysle Trhového poriadku.
(5) Rozdelenie množstiev mliekarenských výrobkov
jednotlivým subjektom na subvenčný vývoz sa vykoná
obchodnou verejnou súťažou podľa § 281 - 288 Obchodného zákonníka na obdobie celého roka, so stanovením maximálneho objemu vývozu v 1. polroku.
(6) Hlavným kritériom pre výber sortimentu a množstva na subvenčný vývoz (okrem masla ) je návrh uchádzača na čerpanie subvencie na 1 000 litrov spracovaného mlieka (plazmy) na mliekarenský výrobok a u
masla návrh na čerpanie subvencie na 1 tonu.
Podmienkou pre výber uchádzača na subvenčný
vývoz je prijatie záväzku, že nebude realizovať dovoz
mliekarenských výrobkov na ktoré je poskytovaná dotácia pri vývoze.
Pri výbere sa môže prihliadať na vývoz tukov v navrhovanom mliekarenskom výrobku, sezónnosť nákupu
mlieka, možnosť výroby sušeného mlieka a medzinárodné dohody.
Pre zmiernenie tvrdosti redukcie vývozu v súvislosti
s limitmi podľa WTO pre rok 2002 v skupine prírodných
syrov sa môže stanoviť minimálne percento vývozu
z realizovaného množstva v roku 2001.
(7) Spotrebu suroviny na 1 tonu mliekarenského
výrobku pre účely prepočtu na mlieko (plazmu) schvaľuje
rada fondu.
(8) Realizácia subvenčného vývozu sa vykonáva
uzatvorením zmluvy medzi fondom a vybratými uchádzačmi.
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(9) Vývozná subvencia sa prepláca na základe
zmluvne dohodnutých podmienok, za predpokladu
predloženia colného dokladu (JCD - Jednotná colná
deklarácia), ktorý dokumentuje, že tovar bol vyvezený,
veterinárného (zdravotného) certifikátu na uplatňované
expedície a ďaľších zmluvne dohodnutých dokladov.
(10)) Dodávky do Českej republiky v rámci Colnej únie
nie sú pri regulácii trhu formou subvenčného vývozu považované za vývoz. Podľa vzájomne vynegociovaného
pravidla “dvojitej nuly” sa nebudú poskytovať exportné
subvencie do krajin Európskej únie na syry - HS 0406.
b) Subvenčné vývozy výrobkov z ovčieho, kozieho
mlieka a ovčieho hrudkového syra
(1) Subvenčným vývozom sa riešia prebytky výrobkov
z ovčieho mlieka, kozieho mlieka a ovčieho hrudkového
syra maximálne v množstve a za použitia finančných
prostriedkov na základe výsledkov obchodnej verejnej
súťaže maximálne do výšky, ktoré schváli rada fondu.
(2) Realizácia subvenčných vývozov sa vykonáva
uzatváraním zmluvy medzi fondom a vybratými uchádzačmi na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže
podľa § 281 - 288 Obchodného zákonníka. Hlavným
kritériom pre výber v súťaži je návrh na výšku čerpania
vývoznej subvencie na l tonu navrhovaného výrobku.
Pri výbere sa môže prihliadať na objem výroby a odbytu navrhovaného výrobku, plnenie subvenčného vývozu v predchádzajúcom období, dlhodobé obchodné kontakty a medzinárodne dohody.
(3) Pre subvenčné vývozy výrobkov z ovčieho mlieka
a ovčieho hrudkového syra platia ďalej podmienky podľa
časti B. (Subvenčný vývoz) bod 8, 9 a 10.

C. Intervenčný nákup, spracovanie,
skladovanie
Rada fondu môže rozhodnuť o riešení prebytku
mliečnych tukov formou intervenčného nákupu masla za
podmienok, ktoré schvaľuje Rada fondu
Z prostriedkov fondu možno uhradiť dotácie na
spracovanie a skladovanie výrobkov, podľa rozhodnutia
Rady Fondu.

Tieto zásady nadobúdajú účinnosť 1. januára 2002.
Minister
P a v el K
oncoš, vv.. rr..
Koncoš,

75

Oznámenie
o zmene výšky kvóty predaja surového kravského mlieka na rok 2001
Vo vyhlásení kvóty predaja surového kravského
mlieka na rok 2001 uverejnenom vo Vestníku Ministerstva
pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 18. septembra
2000, čiastka 21, sa vyhlásená kvóta predaja surového

kravského mlieka v objeme “930 mil. litrov” nahrádza
objemom “950 mil. litrov”.
Minister
P a v el K
oncoš, vv.. rr..
Koncoš,

76

Vyhlásenie
kvóty predaja surového kravského mlieka
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 4a ods.1 písm. c tretí bod zákona Slovenskej
národnej rady č. 270/1991 Zb o Štátnom fonde trhovej regulácie Slovenskej republiky v poľnohospodárstve,
v znení neskorších predpisov
vyhlasuje
ročnú kvótu predaja surového kravského mlieka na mliekarenské ošetrenie
a spracovanie vo výške
1 000 mil. litrov
s toleranciou plnenia kvóty

± 5 %.

Toto vyhlásenie nadobúda účinnosť 1. januára 2002.

Minister
P a v el K
oncoš, vv.. rr..
Koncoš,
77

Vyhlásenie
kvóty predaja jatočných ošípaných
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 4a ods.1 písm. c tretí bod zákona Slovenskej
národnej rady č. 270/1991 Zb o Štátnom fonde trhovej regulácie Slovenskej republiky v poľnohospodárstve,
v znení neskorších predpisov
vyhlasuje
ročnú kvótu predaja jatočných ošípaných
190 tis. ton živej hmotnosti
s toleranciou plnenia kvóty ± 5 %.
Toto vyhlásenie nadobúda účinnosť 1. januára 2002.
Minister
P a v el K
oncoš, vv.. rr..
Koncoš,
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78

Vyhlásenie
kvóty predaja jatočných býkov
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 4a ods.1 písm. c tretí bod zákona Slovenskej
národnej rady č. 270/1991 Zb o Štátnom fonde trhovej regulácie Slovenskej republiky
v poľnohospodárstve, v znení neskorších predpisov
vyhlasuje
ročnú kvótu predaja jatočných býkov
28 tis. ton živej hmotnosti
s toleranciou plnenia kvóty ± 5 %.
Toto vyhlásenie nadobúda účinnosť 1. januára 2002.
Minister
P a v el K
oncoš, vv.. rr..
Koncoš,

79

Pokyny
u p r a v u j ú c e podmienky evakuačných opatrení a veterinárne zabezpečenie evakuácie
hospodárskych zvierat pri vyhlásení evakuácie
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
v súlade so znením zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva
v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky č. 75/1995 Z.z. o zabezpečovaní evakuácie v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky
č. 337/1998 Z.z. o veterinárnej starostlivosti vydáva
Pokyny upravujúce podmienky evakuácie hospodárskych zvierat a domácich zvierat pri vyhlásení evakuácie.

obmedzenia nevyhnutného časového pobytu zvierat na
ohrozenom území s cieľom zabrániť ich úhynu a tým
eliminovať následný možný vznik nebezpečných epidemiologických situácií.

Čl. 1

(1) Plány evakuácie zvierat spracovávajú poľnohospodárske subjekty a ďalšie právnické osoby a fyzické
osoby, ak počet jednotlivých druhov zvierat prekračuje
dlhodobo viac ako:

(1) Tieto pokyny upravujú podrobnosti evakuácie
hospodárskych zvierat a domácich zvierat (ďalej len zvieratá) v prípade ohrozenia, po vzniku mimoriadnej udalosti
alebo v období brannej pohotovosti štátu.
(2) Pokyny sú určené pre poľnohospodárske subjekty
a ďalšie právnické osoby, fyzické osoby a orgány, ktoré
plánujú, vyhlasujú, riadia predmetnú evakuáciu a podieľajú sa na výkone jej odborného zabezpečenia.

(2/) Evakuácia zvierat sa plánuje, riadi, zabezpečuje
a vykonáva v súlade s vyhláškou Ministerstva vnútra
S R 1)

Čl. 3

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

plemenné zvieratá 20 ks
hovädzí dobytok 50 ks
ošípané 100 ks
ovce 150 ks
kone 20 ks
hydina 1000 ks
inak cenné zvieratá podľa rozhodnutia majiteľa
a obce

1)

Vyhláška MV SR č. 75/1995 Z.z. o zabezpečení evakuácie v znení neskorších predpisov.

Čl. 2
(1) Evakuácia zvierat sa vykonáva ako najkrajnejšie
opatrenie pre ochranu zvierat. Vykonáva sa z dôvodu
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h) ak kombinácia jednotlivých druhov zvierat okrem
hydiny presiahne počet 150 ks.
(2) Subjekty uvedené v čl. 3, ods. 1 realizujú evakuáciu zvierat na základe rozhodnutia okresného úradu
a vopred spracovaných a okresným úradom schválených
vlastných Plánov evakuácie zvierat. (Odporúčaný obsah
dokumentácie Plánu evakuácie zvierat je uvedený v prílohe číslo 1 týchto pokynov).

b.2.

(3) Na umiestnenie evakuovaných zvierat uzatvárajú
subjekty uvedené v čl. 3, ods. 1 už v dobe pred vznikom
mimoriadnej udalosti dohody, resp. zmluvy o budúcej
zmluve 2) medzi zainteresovanými okresnými úradmi,
obcami, podnikateľmi, poľnohospodárskymi družstvami
a ďalšími právnickými osobami a fyzickými osobami na
umiestnenie evakuovaných zvierat.

b.3.

b.4.
Obsahom dohody sú spravidla údaje o:
-

-

počte evakuovaných zvierat podľa jednotlivých druhov
spôsobe ich dopravy (hnanie, nákladné automobily,
traktorové prívesy, železnica a pod.)
umiestnení jednotlivých skupín vyevakuovaných zvierat
veterinárnom a zoohygienickom zabezpečení
počtoch ošetrovateľov zvierat a ich umiestnení s prihliadnutím na ich hygienické, zdravotnícke, sociálne, stravovacie a ďalšie zabezpečenie
zabezpečení kŕmenia, napájania a dojenia zvierat.

b.5.

Čl. 4
(1) Evakuačné opatrenia pre evakuáciu zvierat tvorí:
a) súbor informácií o:
a.1.
a.2.
a.3.
a.4.
a.5.
a.6.
a.7.

b)

odborné zabezpečenie evakuácie zvierat:
b.1.

2)

vyrozumení a dosiahnutí pohotovosti
evakuačných komisií a zariadení
spôsobe vyhlasovania evakuácie
počtoch evakuovaných zvierat
potrebe síl a prostriedkov na zabezpečenie
evakuácie zvierat, krmív a ošetrovateľov
materiálnom a technickom zabezpečení evakuácie zvierat
spôsobe a organizácii presunov evakuovaných
zvierat
príprave evakuačných komisií, evakuačných
zariadení a ošetrovateľov zvierat

poriadkové a bezpečnostne zabezpečenie je
riešené v zmysle vyhlášky. 1) Pri presunoch po
poľných cestách a pri hnaní dobytka mimo
komunikácie rieši poriadkové zabezpečenie
evakuačná komisia subjektu, ktorý evakuáciu
zvierat realizuje. Podrobnosti poriadkového a
bezpečnostného zabezpečenia evakuácie boli

§ 40 a nasl. Občianskeho zákonníka, § 289 až 292
Obchodného zákonníka.

b.6.

b.7.

zverejnené vo Vestníku Ministerstva vnútra SR
dňa 4. 3. 1999 čiastka 6 “Nariadenie Ministra
vnútra SR o odbornom zabezpečení evakuácie”
dopravné zabezpečenie rieši subjekt, ktorý
evakuáciu zvierat realizuje. Dopravné zabezpečenie, ktoré je nad rámec vlastných možností dopravného zabezpečenia prepravy evakuovaných zvierat, vo vzťahu k časovému faktoru, je riešené v zmysle vyhlášky1) a “Pokynov
MDPT SR č. 1/2001pre dopravné zabezpečenie evakuácie”
zdravotnícke zabezpečenie pracovníkov realizujúcich evakuáciu zvierat je riešené v zmysle
vyhlášky1) a “Pokynov pre zdravotnícke zabezpečenie evakuácie číslo 163/99”, ktoré vydalo
Ministerstvo zdravotníctva SR.
zásobovacie zabezpečenie pracovníkov realizujúcich evakuáciu zvierat je riešené v zmysle
vyhlášky 1) a “Pokynu 1/2000 MH SR a SŠHR
SR pre oblasť zásobovacieho zabezpečenia
evakuácie” vydaného pod číslom 1257/2000/
010/1030
veterinárne zabezpečenie, opatrenia na zabránenie vzniku epidémií a nákaz rieši v pôsobnosti kraja príslušný štátny veterinárny lekár
prostredníctvom krajskej protinákazovej komisie a na území okresu príslušný štátny veterinárny lekár prostredníctvom okresných protinákazových komisií a súkromných veterinárnych lekárov. Vyšetrenie klinického stavu zvierat pred evakuáciou a vystavenie veterinárneho osvedčenia na ich presun je povinnosťou
súkromného veterinárneho lekára, ktorý vykonáva v danom chove - epizootický dozor na
základe zmluvy uzatvorenej s príslušným
štátnym veterinárnym lekárom. Veterinárny
dozor pri nakládke a vykládke evakuovaných
zvierat vykoná a súhlas na ich evakuáciu vydá
príslušný štátny veterinárny lekár, alebo ním
určený štátny veterinárny lekár.3)
zabezpečenie krmivom, napájanie a dojenie
zvierat navrhuje a zabezpečuje subjekt, ktorý
realizuje evakuáciu zvierat spravidla zo zásob
krmív vlastníka zvierat.
v prípade výskytu nákaz uvedených v zozname
”A” Medzinárodného ústavu pre nákazy (OIE)
v príslušnom chove, sa rieši ich utlmenie
v zmysle zákona. 3)

(2) Okrem odborného zabezpečenia sa ochrana evakuovaných zvierat a krmív v prípade potreby rieši aj ukrytím (úprava ustajňovacích priestorov). V príprave a pri
priebehu evakuácie sa dodržiavajú zásady zákona
Národnej rady SR č. 115/1995 Z. z. o ochrane zvierat.

3)

Zákon NR SR č. 337/1998 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov
a zákona č. 10/1992 o súkromných veterinárnych lekároch a Komore veterinárnych lekárov.
- Výnos Minis terstva pôdohospodárs tva SR číslo 28/
2001/3-100, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o ochrane
zvierat pri preprave.
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Čl. 9

(3) Pri realizácii evakuácie zvierat je nutné postupovať
v súlade s Výnosom MP SR. 4)
(4) Pri krátkodobej evakuácii zvierat sa rozsah plnenia
úloh, spojených s odborným zabezpečením, určí na základe skutočnej potreby.

(1) Časové normy evakuácie zvierat sú stanovené
vyhláškou. 1)
(2) Údaje a správy o stave a priebehu evakuácie sú
predkladané v súlade s vyhláškou. 1)

Čl. 5
Čl. 10
(1) Pre potreby plánovania a zabezpečenia evakuácie a stanovenie priorít evakuácie sa zvieratá členia na:
a)
b)
c)
d)

plemenné hospodárske zvieratá
zvlášť cenné hospodárske zvieratá a dojnice
ostatné hospodárske zvieratá
ostatné zvieratá

Čl. 6

(1) Poľnohospodárske subjekty, ďalšie právnické
osoby a fyzické osoby zaoberajúce sa chovom zvierat
vypracovávajú podľa článku 3 týchto pokynov, plány
evakuácie zvierat.5)
(2) Po vypracovaní a schválení plánu evakuácie
zvierat vedúcim subjektu je plán preložený na odsúhlasenie okresnému úradu.

(1) Evakuácia zvierat a vyvezenie krmív sa plánuje
a vykonáva najmä vlastnými dopravnými prostriedkami.
V prípade nedostatku vlastných dopravných prostriedkov
sa doprava realizuje (na základe žiadostí vlastníkov, resp.
vedúcich subjektov zaslaných na okresný úrad) aj inými
dopravnými prostriedkami špeciálne upravenými (napr.
zvýšením bočníc, zaplachtovaním plošín valníkov, prekrytím fóliami a pod.).

(3) Obsah dokumentácie Plánu evakuácie zvierat je
uvedený v prílohe č.1.

(2) Medzi základné presuny na vzdialenosti do 10 km,
po zvážení kondície zvierat, považovať hnanie (najmä u
hovädzieho dobytka, koní a oviec).

(6) Subjekty, ktoré organizujú iba príjem a umiestnenie evakuovaných zvierat, vypracovávajú plány iba
v rozsahu nimi vykonávanej činnosti.

Čl. 7

(7) Upresňovanie a zmeny Plánu evakuácie zvierat
sa vykonávajú v súlade s vyhláškou 1) , alebo pri podstatnej zmene skutkového stavu subjektu.

(1) Vyevakuované zvieratá sa umiestňujú v priestoroch neohrozených a nepostihnutých mimoriadnou
udalosťou.

Čl. 8
(1) V poľnohospodárskych subjektoch s viac ako 20
pracovníkmi sa pre riadenie vytvára evakuačná skupina
spravidla v zložení:




vedúci subjektu (jeho zástupca)
zootechnik
mechanizátor (vedúci dopravy).

(2) V poľnohospodárskych subjektoch, u ďalších
právnických osôb a fyzických osôb, s počtom do 20 zamestnancov, ktoré majú vo vlastníctve, resp. v starostlivosti zvieratá, evakuáciu zvierat riadia štatutárni zástupcovia na základe usmernení príslušných evakuačných
komisií.
(3) Osobitná komisia na riadenie evakuácie zvierat
sa nezriaďuje.
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(4) Odporúčané dávky zásob krmiva a vody pre
zvieratá sú uvedené v prílohe č.2.
(5) Odporúčané formy vedenia prehľadovej dokumentácie pri evakuácii sú uvedené v prílohe č. 3

Čl. 1
1
11
(1) Tieto pokyny nadobúdajú účinnosť dňom
uverejnenia vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej republiky.
( 2) Dotknuté subjekty zosúladia spracované plány
evakuácie zvierat s týmito pokynmi do šesť mesiacov od
nadobudnutia ich účinnosti.

Minister
P a v el K
oncoš, v rr..
Koncoš,

5
5)

Zákon NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v z.n.p. § 16, odst. 10.

Príloha č. 1

Obsah dokumentácie Plánu evakuácie zvierat

Poľnohospodárske subjekty a iné právnické osoby
a fyzické osoby zabezpečujúce evakuáciu zvierat spracúvajú:
a) Grafický prehľad o mieste ustajnenia, umiestnenia
zvierat s uvedením počtov s osobitným vyznačením
plemenných a inak cenných zvierat.
b) Grafický prehľad evakuácie zvierat s osobitným vyznačením plemenných i inak cenných zvierat.
c) Dokumentáciu vyrozumenia, zvolania, personálneho,
materiálneho a technického zabezpečenia miesta
evakuácie, zdravotné, regulačné a organizačné zabezpečenie a spôsob evakuácie zvierat. (Osobitne
riešiť situáciu, ak by išlo o evakuáciu iba plemenných
alebo inak cenných zvierat, pritom spracovať zoznam
najcennejších zvierat s vysokou úžitkovosťou, génovou rezervou, výnimočnosťou. Tieto by boli pripravené k evakuácii v prvom slede.) V dokumentácii
uviesť tiež prehľad o jatočných zvieratách, ktoré by
boli predmetom prednostného výkupu spracovateľskými subjektmi.
d) Prehľad vyvádzaných zvierat a sprevádzajúcich osôb
s uvedením východiskového miesta, počet vyvádzaných zvierat (plemenné, cenné, HD, ošípané, iné
zvieratá), počet sprevádzajúcich osôb (ošetrovatelia,
riadiaci evakuácie a pod.), predpokladaný čas vyvedenia, názov miesta vyvedenia.
e) Prehľad vyvážaných zvierat a sprevádzajúcich osôb
s uvedením východiskového miesta, počet podľa druhov vyvážaných zvierat, počet zabezpečujúcich osôb
s uvedením zodpovedného, predpokladaný čas vyvezenia, názov miesta vyvezenia. Ak je realizované
iba vyvádzanie, tak sa tento prehľad nespracováva.
f) Prehľad vyvážaného materiálu podľa priorít (krmivá,
dezinfekčné prostriedky, chemikálie a ďalší materiál

ako hnojivá, výpočtová technika, písomnosti a pod.)
s uvedením názvu materiálu, množstva, vyvezenie
zabezpečí (meno, počet osôb), druh dopravného prostriedku, miesto vyloženia materiálu.
g) Dopravné prostriedky na vývoz zvierat a materiálu
podľa kolobehov s uvedením druhu zvierat, druhu
materiálu, miesto nakládky, druh a počet vlastných
dopravných prostriedkov, vývoz zabezpečí - meno
a počet osôb, miesto vykládky, požadovaný počet
dopravných prostriedkov, potvrdený počet dopravných prostriedkov.
h) Plán umiestnenia vyevakuovaných zvierat, materiálu
a sprevádzajúcich osôb (ošetrovateľov) s uvedením
počtov zvierat, materiálu a ich umiestnenia, kŕmenia,
napájania, dojenia, počty ošetrovateľov, ich ubytovanie, stravovanie a pod. a ďalšieho materiálno technického zabezpečenia (potreba materiálu na oplôtky,
úprava ustajňovacích priestorov a pod.).
i)

Súčasťou plánu umiestnenia vyevakuovaných
zvierat, materiálu a osôb je prehľad o príjme hnaných,
resp. vyvezených zvierat, s uvedením počtu jednotlivých druhov zvierat, miesta umiestnenia, času prijatia, osoby zodpovednej za prijatie.

j)

Výpis z dokumentácie okresného úradu o evakuácii
zvierat, zmluvné zabezpečenie príjmového miesta.

k) Ďalšie prehľady a dokumenty podľa usmernenia okresného úradu vo vzťahu na špecifikum ohrozeného
miesta a druh ohrozenia.
l)

Formulár zmien a upresnení s uvedením dátumu
zmeny, resp. upresnenia, jeho predmet a kto zmenu
alebo upresnenie vykonal (vrátane podpisu).

m ) Záznam správ a hlásení.
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