
 

 

VZOR 

Stanovisko k žiadosti o povolenie mimoriadnej aplikácie dusíkatých hnojivých látok 

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 

Matúškova 21, 833 16 Bratislava 

Meno a priezvisko pracovníka odboru pôdy – inšpektora: .......................................................... 

Pôsobnosť – okres: .................................................................. 

Tel./adresa elektronickej pošty: .............................................. 

Na základe podanej žiadosti číslo ................. o mimoriadne povolenie použitia 

dusíkatých hnojivách látok 

povoľujem – nepovoľujem* použitie 

Odôvodnenie: 

Všetky predpísané náležitosti ustanovené vyhláškou Ministerstva pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 215/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 

o obhospodarovaní poľnohospodárskej pôdy v zraniteľných oblastiach potrebné na vydanie 

stanoviska boli – neboli* predložené. 

Neboli predložené: ....................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................… 

Poskytnuté údaje na použitie dusíkatých hnojivých látok sú opodstatnené – 

neopodstatnené* z dôvodu: ...................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………… 

Žiadosť o mimoriadne povolenie použitia dusíkatých hnojivých látok spolu so 

stanoviskom je súčasťou evidencie o hnojení pozemku, jeho vlastnostiach, striedaní plodín 

a agrotechnike  s dobou archivácie najmenej 4 roky. 

 

V ..................................... dňa .................…...... 

............................. 

meno a priezvisko 

 

Kontrola správnosti použitia vykonaná dňa: ............................ 

............................. 

meno a priezvisko 

*Nehodiace sa prečiarknite. 

  



 

 

Poznámky k povoleniu mimoriadnej aplikácie: 

1. Povoliť mimoriadnu aplikáciu hospodárskych hnojív alebo kvapalných a tuhých hnojivých látok s organicky 

viazaným dusíkom na pozemkoch so sklonom do 5° možno, ak 

a) je priaznivý vývoj klimatických podmienok a priemerná denná teplota vzduchu je na základe 

meteorologických predpovedí Slovenského hydrometeorologického ústavu vyššia ako 5 °C 

s predpokladom dlhšieho trvania, 

b) sa aplikácia dusíkatých hnojivých látok vykoná najneskôr do troch dní od povolenia v schválenom 

rozsahu, množstve a spôsobom, ktorý účinne zabezpečí zadržanie hnojiva v pôde, 

c) sa na pozemku nepestujú alebo sa v roku, v ktorom sa vykonáva mimoriadna aplikácia dusíkatých 

hnojivých látok, nepestovali plodiny z čeľade bôbovité (Fabaceae), 

d) nie je diel pôdneho bloku zaradený vo vysokom stupni obmedzenia aplikácie (C), 

e) sa dusíkaté hnojivé látky nebudú aplikovať na zamokrenú pôdu, zaplavenú pôdu, pôdu pokrytú vrstvou 

snehu alebo zamrznutú pôdu, 

f) sú aplikované dávky podľa § 10c ods. 6 písm. a) a b) a ods. 7 písm. a), b) a e) zákona. 

2. Aplikovať v čase do 14 dní pred koncom zákazu aplikácie hnojív s obsahom dusíka možno na základe 

povolenia len kvapalné a tuhé minerálne hnojivá pri regeneračnom prihnojovaní plodín v maximálnych 

dávkach podľa § 10c ods. 6 písm. b) zákona. 

3. Pri výseve ozimných plodín možno na základe povolenia použiť kvapalné minerálne hnojivá a tuhé 

minerálne hnojivá s obsahom dusíka v maximálnej dávke podľa § 10c ods. 6 písm. a) zákona. 
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