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ŠTATÚT
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky
č. 1571/2010-100,
ktorým sa mení a dopĺňa štatút Ministerstva pôdohospodárstva, životného
prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č.1321/2010-100
ktorým sa zriaďujú verifikačné komisie na vykonanie fyzických terénnych obhliadok
a identifikáciu strát na poľnohospodárskych výrobkoch, lesných porastoch,
reprodukčnom materiáli v lesných škôlkach a v chovoch rýb v dôsledku
nepriaznivých poveternostných udalostí, ktoré možno prirovnať k prírodným
katastrofám, prírodných katastrof alebo mimoriadnych udalostí

Štatút č. 1321/2010 – 100, ktorým sa zriaďujú
verifikačné komisie na vykonanie fyzických te-

rénnych obhliadok a identifikáciu strát na
poľnohospodárskych výrobkoch, lesných po-
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rastoch, reprodukčnom materiáli v lesných
škôlkach a v chovoch rýb v dôsledku nepriaznivých poveternostných udalostí, ktoré možno prirovnať k prírodným katastrofám, prírodných katastrof alebo mimoriadnych udalostí sa mení a dopĺňa takto:
Čl. I

1. V Čl. 1 ods. 1 sa v zátvorke slovo „komisia“
nahrádza slovom „komisie“.
2. V Čl. 1 ods. 2 sa pred slovo „pôde“ vkladá
slovo „poľnohospodárskej“.

s využitím satelitných snímok alebo leteckých snímok diaľkového prieskumu Zeme.
(2) Komisia na identifikáciu strát vypracuje zoznam podnikov (ďalej len „zoznam“), pričom pri
vypracovaní zoznamu spolupracuje s ostatnými
verejnými orgánmi a tento zoznam predloží Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), ktoré
ho zverejní v požadovanej štruktúre na svojej internetovej stránke prostredníctvom odkazu na internetovú stránku VÚPOP.“.
6. Čl. 7 znie :

3. Čl. 2 ods. 1 a 2 znejú:
„(1) Komisie na vykonanie fyzických terénnych
obhliadok a komisia na identifikáciu strát sú verejnými orgánmi.
(2) Každou komisiou podľa čl. 1 sa v zmysle
tohto štatútu rozumie
a) skupina odborníkov vykonávajúca činnosť
podľa čl. 1 ods. 1, ktorú vymenúva minister
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (ďalej len
„minister“), alebo
b) Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany
pôdy (ďalej len „VÚPOP“), ktorý vykonáva
činnosť podľa čl. 1 ods. 2.“.
4. Čl. 4 ods. 3 znie :
„(3) Komisie na vykonanie fyzických terénnych
obhliadok a komisia na identifikáciu strát dbajú na
to, aby sa fyzické terénne obhliadky a diaľkový
prieskum Zeme vykonali včas, v určenom termíne
a hospodárne, bez zbytočných časových prieťahov, len na určený účel a s dôrazom na dôvody
zriadenia komisií.“.
5. Čl. 5 ods. 1 a 2 znejú :
„(1) Komisia na identifikáciu strát identifikuje
straty na produkcii poľnohospodárskych plodín
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„Článok 7
(1) Rozhodnutím komisie na identifikáciu strát
(potvrdením verifikačnej komisie podľa § 10
ods. 4 písm. g) zákona č. 267/2010 Z. z.) sa v prípade identifikácie strát na poľnohospodárskych
plodinách rozumie zoznam, ktorý zverejní ministerstvo v súlade s čl. 5 ods. 2. Toto rozhodnutie
obsahuje aj rozsah strát na produkcii poľnohospodárskych plodín.
(2) Ak existujú pochybnosti na strane farmára
o správnosti údajov zverejnených v zozname podľa čl. 5 ods. 2, farmár môže v písomnej alebo
elektronickej forme požiadať komisiu na identifikáciu strát o prehodnotenie už zverejnených údajov. Žiadosť o prehodnotenie už zverejnených
údajov (ďalej len „žiadosť“) predkladá farmár komisii na identifikáciu strát priamo alebo prostredníctvom RP PPA. K žiadosti farmár predkladá
znalecký posudok alebo iné relevantné doklady.
(3) Žiadosť posúdi komisia na identifikáciu strát,
ktorá sa na tento účel doplní o jedného odborného
pracovníka
a) ministerstva,
b) ÚKSUP,
c) PPA,
a dvoch odborných pracovníkov poľnohospo-

dárskej samosprávy, pričom zástupcovia poľnohospodárskej samosprávy nesmú byť farmári,
ktorým prírodná katastrofa spôsobila straty na
poľnohospodárskej produkcii, ani ich zamestnanci, spoločníci, akcionári, či rodinne blízke osoby.
(4) Zasadnutia doplnenej komisie na posúdenie
správnosti údajov sa zúčastňuje vždy jeden
ministrom menovaný zástupca z každej organizácie
podľa ods. 3 písm. a) až c) a 2 zástupcovia poľnohospodárskej samosprávy. Predsedom doplnenej
komisie je zástupca ministerstva a podpredsedom
zástupca VÚPOP.

(5) O výsledku posúdenia žiadosti doplnená
komisia na identifikáciu strát vyhotoví záznam,
ktorý podpíše minister.
(6) Doplnená komisia na identifikáciu strát
informuje farmára o výsledku posúdenia žiadosti
v písomnej forme. Rozhodnutie doplnenej komisie
je platné a nemenné.“.
Čl. II
Tento štatút nadobúda účinnosť 12. novembra
2010.
Zsolt Simon, v. r.
minister
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