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149
ZÁKON
z 1. apríla 2008,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch
a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 222/1996 Z. z.
o organizácii miestnej tátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 172/2003 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

(6) Na konanie o vydaní súhlasu na výstavbu a prevádzkovanie stavieb pod¾a odseku 4 sa nevzahujú veobecné predpisy o správnom konaní.1b)

Èl. I

(7) Konanie o vydaní súhlasu na výstavbu a prevádzkovanie stavieb pod¾a odseku 4 sa zaèína na iados
právnickej osoby, ktorá musí obsahova
a) názov, právnu formu, sídlo a identifikaèné èíslo
právnickej osoby,
b) meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej kona
za právnickú osobu,
c) druh stavby,
d) dokumentáciu v rozsahu predkladanom k návrhu
na zaèatie územného konania.1c)

Zákon è. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej
republiky è. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej tátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov v znení zákona
è. 172/2003 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 3 ods. 2 sa slová Krajský úrad nahrádzajú
slovami Obvodný úrad v sídle kraja.
2. V § 5 ods. 1 sa slová ak osobitný predpis neustanovuje inak.1a) nahrádzajú slovami ak tento zákon
alebo osobitné predpisy neustanovujú inak.1a).

(8) Ministerstvo o iadosti právnickej osoby na vydanie súhlasu na výstavbu a prevádzkovanie stavieb pod¾a odseku 4 rozhodne do 30 dní odo dòa jej doruèenia;
v zloitých prípadoch rozhodne do 60 dní, o èom je povinné iadate¾a upovedomi.

3. Poznámka pod èiarou k odkazu 1a sa dopåòa touto
citáciou: § 16 zákona Slovenskej národnej rady
è. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorích
predpisov..

(9) Proti rozhodnutiu ministerstva o iadosti na vydanie súhlasu na výstavbu a prevádzkovanie stavieb pod¾a odseku 4 nemono poda rozklad..

4. V § 5 odsek 4 znie:
(4) Ministerstvo môe vyda inej právnickej osobe
súhlas na výstavbu a prevádzkovanie dia¾nic, ciest,
miestnych a úèelových komunikácií, nábreí, chodníkov, nekrytých parkovísk, mostov, nadjazdov, tunelov,
nadchodov, podchodov, dia¾kových ropovodov a plynovodov, miestnych rozvodov plynu, dia¾kových a miestnych rozvodov vody alebo pary, úpravní vody, miestnych kanalizácií a èistiarní odpadových vôd,
dia¾kových a miestnych elektronických komunikaèných sietí a vedení, telekomunikaèných stoiarov,
transformaèných staníc, dia¾kových a miestnych rozvodov elektriny, stoiarov, televíznych káblových rozvodov (ïalej len stavby), ak tieto èinnosti nebudú bráni zabezpeèeniu úloh obrany tátu pod¾a § 2. Na
pozemku, na ktorom sú alebo budú umiestnené stavby
pod¾a prvej vety, zriadi ministerstvo vecné bremeno
v prospech vlastníka stavieb. Vlastník stavieb je povinný zachova úèelové urèenie pozemku na zabezpeèenie
úloh obrany tátu pod¾a § 2..

 1b) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorích predpisov.
1c
) § 35 zákona è. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorích predpisov. .

5. § 5 sa dopåòa odsekmi 5 a 9, ktoré znejú:
(5) Vecné bremeno pod¾a odsekov 2 a 4 ministerstvo
zriadi len v nevyhnutnom rozsahu a za odplatu. Zriadenie vecného bremena v prospech tátnej rozpoètovej organizácie je vdy bezodplatné.

Poznámky pod èiarou k odkazom 1b a 1c znejú:

6. § 6 znie:
§ 6
(1) Nehnute¾nosti a práva k nim na území vojenského
obvodu, ktoré sú vo vlastníctve tátu, môu by pod¾a
úèelu uívania a hospodárenia len v správe ministerstva alebo v správe rozpoètovej organizácie, príspevkovej organizácie alebo tátneho podniku, ktorých zriaïovate¾om alebo zakladate¾om je ministerstvo. Prevod
správy pozemkov na území vojenského obvodu je bezodplatný.
(2) Vodné toky na území vojenského obvodu a lesný
majetok tátu na území vojenského obvodu môu spravova správcovia pod¾a osobitných predpisov upravujúcich správu vodných tokov a správu lesného majetku
tátu.1d)
(3) Po¾nohospodársku pôdu vo vlastníctve tátu na
území vojenského obvodu môe spravova len tátny
podnik, ktorého zakladate¾om je ministerstvo.
(4) Správca uvedený v odseku 1 môe nehnute¾nosti
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na území vojenského obvodu prenecha do výpoièky
tátnej rozpoètovej organizácii zmluvou o výpoièke1e)
na úèely súvisiace so zabezpeèením úloh obrany tátu.
Na platnos zmluvy o výpoièke sa vyaduje súhlas ministerstva..
Poznámky pod èiarou k odkazom 1d a 1e znejú:

 1d) § 48 zákona è. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov (vodný zákon).
§ 50 ods. 4 zákona è. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení zákona
è. 360/2007 Z. z.
1e
) § 659 a 662 Obèianskeho zákonníka..

7. V poznámke pod èiarou k odkazu 2 sa citácia zákon è. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu obèanov nahrádza citáciou zákon è. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu obèanov Slovenskej republiky a registri
obyvate¾ov Slovenskej republiky v znení neskorích
predpisov.
8. V § 8 ods. 1 písm. c) sa slová okresného úradu na
úseku katastra nehnute¾ností nahrádzajú slovami
správy katastra.
9. Poznámka pod èiarou k odkazu 5 znie:

5) § 121 zákona è. 50/1976 Zb. v znení neskorích predpisov.
§ 17 ods. 13 zákona è. 220/2004 Z. z. o ochrane a vyuívaní
po¾nohospodárskej pôdy a o zmene zákona è. 245/2003 Z. z.
o integrovanej prevencii a kontrole zneèisovania ivotného
prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 56 ods. 2 zákona è. 326/2005 Z. z. v znení zákona
è. 360/2007 Z. z..

10. V § 8 sa vypúa odsek 3 a poznámka pod èiarou
k odkazu 6.

dzajú slovami Úradom geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky.
12. V § 8 ods. 4 sa slová krajským úradom nahrádzajú slovami Úradom geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky.
13. V § 11 odsek 2 znie:
(2) Ak nehnute¾nosti a práva k nim a práva k vodám
na území vojenského obvodu, ktoré môu by len vo
vlastníctve tátu, nie sú k 31. máju 2008 vo vlastníctve
tátu, ministerstvo ich majetkovoprávne vyrovná do
31. decembra 2012..
14. Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 14a
Prechodné ustanovenie úèinné od 1. júna 2008
Nehnute¾nosti a práva k nim, ktoré sú na území vojenského obvodu k 31. máju 2008 v správe iného správcu, ne ktorý je uvedený v § 6 ods. 1, sa prevedú do
správy správcu pod¾a § 6 ods. 1. Prevod správy sa vykoná zmluvou o prevode správy pod¾a osobitného predpisu upravujúceho správu majetku tátu8) do 31. augusta 2008..
Poznámka pod èiarou k odkazu 8 znie:

8) § 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 278/1993 Z. z. o správe majetku tátu v znení neskorích
predpisov..

Èl. II

Doterajie odseky 4 a 5 sa oznaèujú ako odseky 3 a 4.
11. V § 8 ods. 3 sa slová okresným úradom nahrá-
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Tento zákon nadobúda úèinnos 1. júna 2008.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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150
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 16. apríla 2008
o podmienkach poskytovania platieb na prvé zalesnenie po¾nohospodárskej pôdy

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. k)
zákona è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximaèných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona è. 207/2002 Z. z. nariaïuje:

(4) Platby pod¾a odseku 1 nemono poskytnú na po¾nohospodársku pôdu zaradenú do navrhovaných chránených vtáèích území,5) do území európskeho
významu6) a do súvislej európskej sústavy chránených
území.7)

§1

§3

Toto nariadenie vlády upravuje podmienky
a) zaradenia do opatrenia na prvé zalesnenie po¾nohospodárskej pôdy (ïalej len prvé zalesnenie),
b) poskytovania platieb na prvé zalesnenie.
§2
(1) Platbu na prvé zalesnenie mono poskytnú pod¾a
osobitného predpisu.1)
(2) Platba na prvé zalesnenie sa poskytne na po¾nohospodársku pôdu,
a) ktorá je vedená v evidencii pôdnych blokov a dielov
pôdnych blokov2) a posledné dva roky bola po¾nohospodársky vyuívaná,
b) ktorej výmera je najviac 10 ha a najmenej 0,5 ha súvislej plochy, prièom jej kratia strana musí mera
viac ako 50 m,
c) ktorej kód bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky
patrí s prevaujúcou výmerou do 6. a 9. skupiny.3)
(3) Po¾nohospodárska pôda navrhnutá na zalesnenie
musí by zalesnená najneskôr do 31. októbra nasledujúceho roka po podaní iadosti o zaradenie do opatrenia na prvé zalesnenie (ïalej len iados o zaradenie),
prièom v tomto roku iadate¾ nemôe na túto pôdu poiada o platby pod¾a osobitných predpisov.4)
1

(1) iados o zaradenie môe poda len osoba, ktorá
vykonáva po¾nohospodársku èinnos8) na ploche najmenej 1 ha po¾nohospodárskej pôdy (ïalej len iadate¾), ktorou je
a) vlastník po¾nohospodárskej pôdy navrhnutej na zalesnenie,
b) nájomca po¾nohospodárskej pôdy navrhnutej na zalesnenie, za podmienky súhlasu jej vlastníka,
c) zdruenie vlastníkov po¾nohospodárskej pôdy navrhnutej na zalesnenie s právnou subjektivitou,
d) zdruenie nájomcov po¾nohospodárskej pôdy navrhnutej na zalesnenie s právnou subjektivitou, za podmienky súhlasu jej vlastníka.
(2) iados o zaradenie predkladá iadate¾ Pôdohospodárskej platobnej agentúre9) (ïalej len agentúra)
do 15. mája prísluného kalendárneho roka spolu
s identifikaèným listom.10)
(3) Prílohou k iadosti o zaradenie je
a) zoznam dielov pôdnych blokov s uvedením druhu
a výmery po¾nohospodárskej pôdy, ktorú iadate¾
poaduje zaradi do opatrenia na prvé zalesnenie,
druh a poèet lesných drevín pouitých na zalesnenie
pod¾a projektu starostlivosti o lesný pozemok,11)

) Èl. 43 nariadenia Rady (ES) è. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho po¾nohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 277, 21. 10. 2005) v platnom znení.
2
) § 7 ods. 1 písm. i) zákona è. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov tátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.
3
) § 2 písm. c) zákona è. 220/2004 Z. z. o ochrane a vyuívaní po¾nohospodárskej pôdy a o zmene zákona è. 245/2003 Z. z. o integrovanej
prevencii a kontrole zneèisovania ivotného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4
) Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 213/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v znevýhodnených oblastiach
v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 579/2007 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 81/2007 Z. z. o podmienkach
poskytovania podpory v po¾nohospodárstve formou jednotnej platby na plochu.
5
) § 26 ods. 2 zákona è. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
6
) § 27 ods. 1 zákona è. 543/2002 Z. z.
7
) § 28 zákona è. 543/2002 Z. z.
8
) Èl. 2 písm. c) nariadenia Rady (ES) è. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoloèné pravidlá reimov priamej podpory
v rámci Spoloènej po¾nohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré reimy podpory pre po¾nohospodárov a ktorým sa menia
a dopåòajú nariadenia (EHS) è. 2019/93, (ES) è. 1452/2001, (ES) è. 1453/2001, (ES) è. 1454/2001, (ES) è. 1868/94, (ES) è. 1251/1999,
(ES) è. 1254/1999, (ES) è. 1673/2000, (EHS) è. 2358/71 a (ES) è. 2529/2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 40) v platnom
znení.
9
) § 6 zákona è. 543/2007 Z. z.
10
) § 3 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 81/2007 Z. z.
11
) § 37 ods. 1 písm. b) zákona è. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení zákona è. 360/2007 Z. z.
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b) grafická príloha s vyznaèením vyuívanej po¾nohospodárskej pôdy pod¾a písmena a),
c) vyjadrenie obvodného lesného úradu o vhodnosti
navrhovaného drevinového zloenia a o pôvode reprodukèného materiálu pouitého na zalesnenie pozemku,
d) vyjadrenie obvodného pozemkového úradu, e sa
v èase podania iadosti o zaradenie nevykonáva konanie o pozemkových úpravách.
(4) iados o zaradenie agentúra zaradí do jednotlivých bodových pásiem.
(5) Do prvého bodového pásma agentúra zaradí iados o zaradenie na prvé zalesnenie po¾nohospodárskej
pôdy s prevaujúcou výmerou dielu pôdneho bloku s niím kódom bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky.
(6) Do druhého bodového pásma agentúra zaradí iados o zaradenie na prvé zalesnenie po¾nohospodárskej
pôdy patriacej celou výmerou alebo èiastoène do znevýhodnených oblastí.12)
(7) Do tretieho bodového pásma agentúra zaradí iados o zaradenie na prvé zalesnenie po¾nohospodárskej
pôdy nadväzujúcej na existujúci lesný porast.
(8) Do tvrtého bodového pásma agentúra zaradí iados o zaradenie, ak ide o iados, ktorá nie je zaradená
v prvom, druhom a ani v treom bodovom pásme.
(9) Výber iadostí zaradených do jednotlivých bodových pásiem sa vykoná postupne od prvého bodového
pásma po tvrté bodové pásmo. V rámci kadého bodového pásma sa výber iadostí vykonáva zostupne od
najväèej výmery plochy uvedenej v iadosti. Zaradenie
po¾nohospodárskej pôdy pod¾a odseku 5 sa vykoná od
najvyieho kódu bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky po najniiu.
§4
(1) iados o platbu13) na zaloenie lesného porastu
na po¾nohospodárskej pôde14) (ïalej len iados o platbu na zaloenie) predkladá iadate¾ agentúre do 15.
mája prísluného kalendárneho roka spolu s identifikaèným listom.
(2) Prílohou k iadosti o platbu na zaloenie je rozhodnutie o zmene druhu pozemku,15) ktoré iadate¾
predkladá pri prvej iadosti o platbu na zaloenie,
a osvedèená kópia listu vlastníctva.
(3) Prílohou k prvej iadosti o platbu na zaloenie po12
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d¾a § 2 ods. 2 písm. a) sú doklady preukazujúce oprávnenos nákladov vynaloených na zalesnenie,16) ktoré
iadate¾ predloí najneskôr do 15. novembra prísluného kalendárneho roka.
(4) iados o platbu na udriavanie zalesneného
pozemku17) (ïalej len iados o platbu na udriavanie)
podáva iadate¾ agentúre kadoroène poèas piatich rokov, poènúc rokom, ktorý nasleduje po roku zalesnenia, do 15. mája prísluného kalendárneho roka spolu
s identifikaèným listom.
(5) iados o platbu na pokrytie straty príjmu z ukonèenia po¾nohospodárskej èinnosti18) (ïalej len iados
o platbu na pokrytie straty) podáva iadate¾ agentúre
kadoroène poèas 15 rokov, poènúc rokom, ktorý nasleduje po roku zalesnenia, do 15. mája prísluného
kalendárneho roka spolu s identifikaèným listom.
(6) iadate¾om o platbu na udriavanie a na pokrytie
straty nemôe by subjekt pod¾a osobitného predpisu.19)
(7) iados o platbu pod¾a § 2 ods. 1 podanú po termíne uvedenom v § 4 ods. 1 agentúra odmietne alebo platbu zníi pod¾a osobitného predpisu.20)
§5
(1) Platby na prvé zalesnenie sa poskytnú v doloenej
sume, najviac v sume uvedenej v prílohe è. 1, ak iadate¾ spåòa podmienky pod¾a § 2 ods. 2 a 3 a
a) dodriava výmeru zalesneného pozemku uvedenú
v iadosti pod¾a § 3 ods. 3 písm. a) 15 rokov,
b) pouije na zaloenie lesného porastu druh a poèet
lesných drevín pod¾a § 3 ods. 3 písm. a) na ploche
uvedenej v iadosti,
c) zabezpeèí, aby v jednotlivých rokoch neklesol poèet
lesných drevín na zalesnenom pozemku pod 80 %,
prièom ich druhové zloenie musí zosta zachované,
d) zabezpeèí, aby do konca päroèného záväzku bol lesný porast zabezpeèený pod¾a osobitného predpisu21)
bez výrazného pokodenia, dostatoène sa prispôsobil podmienkam stanovia a mal znate¾ný výkový
prírastok.
(2) Ak iadate¾ súèasne obhospodaruje po¾nohospodársku pôdu, musí plni v celom po¾nohospodárskom
podniku22) dobré po¾nohospodárske a environmentálne podmienky23) a zákonné poiadavky na riadenie.24)

) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 213/2007 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 579/2007 Z. z.
) Èl. 3 písm. b) nariadenia Komisie (ES) è. 1975/2006 zo 7. decembra 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatòovania nariadenia Rady (ES) è. 1698/2005, pokia¾ ide o realizáciu kontrolných postupov a kríového plnenia pri opatreniach na podporu rozvoja vidieka (Ú. v. EÚ L 368, 23. 12. 2006).
14
) Èl. 43 ods. 1 písm. a) nariadenia Rady (ES) è. 1698/2005.
15
) § 9 ods. 1 písm. c) zákona è. 220/2004 Z. z.
16
) Èl. 31 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) è. 1974/2006 z 15. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) è. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho po¾nohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka
(EPFRV) (Ú. v. EÚ L 368, 23. 12. 2006) v platnom znení.
17
) Èl. 43 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) è. 1698/2005.
18
) Èl. 43 ods. 1 písm. c) nariadenia Rady (ES) è. 1698/2005.
19
) Èl. 43 ods. 2 nariadenia Rady (ES) è. 1698/2005.
20
) Èl. 7 nariadenia Rady (ES) è. 1782/2003 v platnom znení.
21
) § 20 zákona è. 326/2005 Z. z. v znení zákona è. 360/2007 Z. z.
22
) Èl. 2 písm. b) nariadenia Rady (ES) è. 1782/2003 v platnom znení.
23
) Príloha è. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky è. 81/2007 Z. z.
24
) Èl. 4 a príloha III nariadenia Rady (ES) è. 1782/2003.
13
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§6
Sumy platieb na prvé zalesnenie sú uvedené v prílohe
è. 1.
§7
(1) Agentúra zníi platbu, ak
a) iadate¾ nesplní podmienku25) uvedenú v § 5 ods. 2,
b) zistí na základe vykonaných kontrol rozdiely26) medzi skutoènou výmerou zalesneného pozemku a výmerou, ktorú uviedol v iadosti.
(2) Ak agentúra zistí rozdiel medzi výmerou zalesneného pozemku, ktorú iadate¾ uviedol v iadosti, a skutoènou výmerou a k rozdielu dolo z dôvodu vykonania
retitúcie27) alebo z dôvodu vykonania pozemkových
úprav,28) platby za prísluný kalendárny rok a za ïalie
kalendárne roky trvania záväzku zníi primerane k zistenému rozdielu výmery.
(3) Ak agentúra zistí, e iadate¾ nesplnil podmienku
uvedenú v § 5 ods. 1 písm. c) tak, e v prvom roku po zalesnení poèet ivotaschopných jedincov z vysadených
drevín klesne pod
a) 80 %, iadate¾ je povinný vráti29) 20 % poskytnutej
platby na zaloenie,
b) 70 %, iadate¾ je povinný vráti 40 % poskytnutej
platby na zaloenie,
c) 60 %, iadate¾ovi platbu neposkytne alebo iadate¾
vráti u poskytnutú platbu na zaloenie.
(4) Ak agentúra zistí, e iadate¾ nesplnil podmienku
uvedenú v § 5 ods. 1 písm. c) tak, e v druhom a piatom
roku po zalesnení poèet ivotaschopných jedincov z vysadených drevín klesne pod
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a) 80 %, iadate¾ je povinný vráti 20 % poskytnutej
platby na udriavanie,
b) 70 %, iadate¾ je povinný vráti 40 % poskytnutej
platby na udriavanie,
c) 60 %, iadate¾ vráti u poskytnutú platbu na udriavanie.
(5) Ak agentúra zistí, e iadate¾ nesplnil podmienku
uvedenú v § 5 ods. 1 písm. d), iadate¾ je povinný vráti
poskytnutú platbu na udriavanie.
(6) Ak agentúra zistí, e iadate¾ nesplnil podmienku
pod¾a § 5 ods. 1 písm. a) v iestom a pätnástom roku
trvania záväzku, zníi platby primerane k zistenému
rozdielu výmery. iadate¾ je súèasne povinný vráti
platbu na pokrytie straty a agentúra zníi platbu za prísluný kalendárny rok a za ïalie kalendárne roky trvania záväzku primerane k zistenému rozdielu výmery.
(7) Agentúra nezníi platbu pod¾a § 5 ods. 1 písm. a)
a nepoiada o vrátenie u poskytnutých platieb, ak iadate¾ preukáe, e podmienky záväzku neboli splnené
z vyej moci30) alebo z dôvodov uvedených v osobitnom
predpise.31)
§8
Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne akty
Európskych spoloèenstiev uvedené v prílohe è. 2.
§9
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. mája
2008.

Robert Fico v. r.

25

) Èl. 51 nariadenia Rady (ES) è. 1698/2005.
Èl. 23 nariadenia Komisie (ES) è. 1975/2006.
26
) Èl. 16 nariadenia Komisie (ES) è. 1975/2006.
27
) Napríklad zákon è. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení neskorích predpisov, zákon
è. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorích predpisov, zákon è. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzahov
k pôde a inému po¾nohospodárskemu majetku v znení neskorích predpisov, zákon Slovenskej národnej rady è. 319/1991 Zb. o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov tátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií v znení neskorích predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 282/1993 Z. z. o zmiernení niektorých majetkových
krívd spôsobených cirkvám a náboenským spoloènostiam v znení zákona è. 97/2002 Z. z.
28
) Zákon Slovenskej národnej rady è. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoloèenstvách v znení neskorích predpisov.
29
) § 31 ods. 7 druhá veta zákona è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov.
30
) Èl. 47 nariadenia Komisie (ES) è. 1974/2006.
31
) Èl. 44 nariadenia Komisie (ES) è. 1974/2006.
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Príloha è. 1
k nariadeniu vlády è. 150/2008 Z. z.

SUMY PLATIEB NA PRVÉ ZALESNENIE PO¼NOHOSPODÁRSKEJ PÔDY

1. Najvyia platba na zaloenie lesného porastu sa stanovuje na
a) 67 200 Sk/ha, ak po¾nohospodárska pôda navrhnutá na zalesnenie je zaradená do znevýhodnených oblastí,
b) 58 800 Sk/ha, ak po¾nohospodárska pôda navrhnutá na zalesnenie nie je zaradená do znevýhodnených oblastí.
2. Platba na oetrovanie zalesneného pozemku sa stanovuje na 23 000 Sk/ha roène na pä rokov.
3. Platba na pokrytie straty príjmu z ukonèenia po¾nohospodárskej èinnosti na zalesnenom pozemku na obdobie najviac pätnás rokov na jeden hektár zalesneného pozemku sa stanovuje roène na
a) 14 000 Sk pre iadate¾ov po¾nohospodárov,1)
b) 5 316 Sk pre ostatné osoby.

1

) Èl. 31 ods. 3 nariadenia Komisie (ES) è. 1974/2006 z 15. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) è. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho po¾nohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka
(EPFRV) (Ú. v. EÚ L 368, 23. 12. 2006) v platnom znení.
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Príloha è. 2
k nariadeniu vlády è. 150/2008 Z. z.

ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV

1. Nariadenie Rady (ES) è. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoloèné pravidlá reimov priamej
podpory v rámci Spoloènej po¾nohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré reimy podpory pre po¾nohospodárov a ktorým sa menia a dopåòajú nariadenia (EHS) è. 2019/93, (ES) è. 1452/2001, (ES) è. 1453/2001,
(ES) è. 1454/2001, (ES) è. 1868/94, (ES) è. 1251/1999, (ES) è. 1254/1999, (ES) è. 1673/2000, (EHS) è. 2358/71
a (ES) è. 2529/2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 40) v znení
 nariadenia Rady (ES) è. 21/2004 zo 17. decembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 42),
 rozhodnutia Rady 2004/281/ES z 22. marca 2004 (Ú. v. EÚ L 93, 30. 3. 2004),
 nariadenia Rady (ES) è. 583/2004 z 22. marca 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 43),
 nariadenia Rady (ES) è. 864/2004 z 29. apríla 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 45),
 nariadenia Rady (ES) è. 2217/2004 z 22. decembra 2004 (Ú. v. EÚ L 375, 23. 12. 2004),
 nariadenia Komisie (ES) è. 118/2005 z 26. januára 2005 (Ú. v. EÚ L 24, 27. 1. 2005),
 Protokolu o podmienkach a spôsobe prijatia Bulharskej republiky a Rumunska do Európskej únie (Ú. v. EÚ
L 157, 21. 6. 2005),
 nariadenia Komisie (ES) è. 2183/2005 z 22. decembra 2005 (Ú. v. EÚ L 347, 30. 12. 2005),
 nariadenia Rady (ES) è. 247/2006 z 30. januára 2006 (Ú. v. EÚ L 42, 14. 2. 2006),
 nariadenia Rady (ES) è. 319/2006 z 20. februára 2006 (Ú. v. EÚ L 058, 28. 2. 2006),
 nariadenia Rady (ES) è. 953/2006 z 19. júna 2006 (Ú. v. EÚ L 175, 29. 6. 2006),
 nariadenia Komisie (ES) è. 1156/2006 z 28. júla 2006 (Ú. v. EÚ L 208, 29. 7. 2006),
 nariadenia Rady (ES) è. 1405/2006 z 18. septembra 2006 (Ú. v. EÚ L 265, 26. 9. 2006),
 nariadenia Rady (ES) è. 2011/2006 z 19. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 384, 29. 12. 2006),
 nariadenia Rady (ES) è. 2012/2006 z 19. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 384, 29. 12. 2006),
 nariadenia Rady (ES) è. 2013/2006 z 19. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 384, 29. 12. 2006),
 nariadenia Komisie (ES) è. 552/2007 z 22. mája 2007 (Ú. v. EÚ L 131, 23. 5. 2007),
 nariadenia Rady (ES) è. 1182/2007 z 26. septembra 2007 (Ú. v. EÚ L 273, 17. 10. 2007),
 nariadenia Komisie (ES) è. 1276/2007 z 29. októbra 2007 (Ú. v. EÚ L 284, 30. 10. 2007).
2. Nariadenie Komisie (ES) è. 817/2004, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatòovanie nariadenia Rady
(ES) è. 1257/1999 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho po¾nohospodárskeho usmeròovacieho a záruèného
fondu (EPUZF) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 34) v znení
 nariadenia Komisie (ES) è. 1360/2005 z 18. augusta 2005 (Ú. v. EÚ, L 214, 19. 8. 2005).
3. Nariadenie Rady (ES) è. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho
po¾nohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 277, 21. 10. 2005) v znení
 nariadenia Rady (ES) è. 1463/2006 z 19. júna 2006 (Ú. v. EÚ L 277, 9. 10. 2006),
 nariadenia Rady (ES) è. 1944/2006 z 19. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 367, 22. 12. 2006),
 nariadenia Rady (ES) è. 2012/2006 z 19. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 384, 29. 12. 2006).
4. Nariadenie Komisie (ES) è. 1974/2006 z 15. decembra 2006 , ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) è. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho po¾nohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 368, 23. 12. 2006) v znení
 nariadenia Komisie (ES) è. 434/2007 z 20. apríla 2007 (Ú. v. EÚ L 104, 21. 4. 2007),
 nariadenia Komisie (ES) è. 1236/2007 z 22. októbra 2007 (Ú. v. EÚ L 280, 24. 10. 2007).
5. Nariadenie Komisie (ES) è. 1975/2006 zo 7. decembra 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatòovania
nariadenia Rady (ES) è. 1698/2005, pokia¾ ide o realizáciu kontrolných postupov a kríového plnenia pri opatreniach na podporu rozvoja vidieka (Ú. v. EÚ L 368, 23. 12. 2006) v znení
 nariadenia Komisie (ES) è. 1396/2007 z 28. novembra 2007 (Ú. v. EÚ L 311, 29. 11. 2007).
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151
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 16. apríla 2008
o podmienkach poskytovania podpory v po¾nohospodárstve
formou prechodnej platby na rajèiaky a osobitnej platby na ovocie a zeleninu

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. k)
zákona è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximaèných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona è. 207/2002 Z. z. nariaïuje:
§1
Toto nariadenie vlády upravuje podmienky poskytovania podpory v po¾nohospodárstve formou
a) prechodnej platby na rajèiaky1) (ïalej len prechodná platba),
b) osobitnej platby na ovocie a zeleninu2) (ïalej len
osobitná platba).
§2
iados o prechodnú platbu a iados o osobitnú
platbu môe poda osoba, ktorá vykonáva po¾nohospodársku èinnos3) na území Slovenskej republiky a ktorá
je oprávnená na poskytnutie jednotnej platby na
plochu4) (ïalej len iadate¾).
§3
(1) Prechodná platba sa poskytne na výmeru pestovaných rajèiakov v kalendárnom roku, najviac vak
1

na výmeru, ktorá je uvedená v zmluve5) s prvým spracovate¾om,6) ktorý je zaradený na zozname schválených
prevádzkovate¾ov pre prísluný kalendárny rok
zverejnenom7) vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky.
(2) Zmluva pod¾a odseku 1 obsahuje okrem náleitostí uvedených v osobitnom predpise8) najmenie
mnostvo rajèiakov na dodanie pod¾a odseku 4 v tonách. Ak zmluvu uzatvára uznaná organizácia výrobcov alebo skupina výrobcov,9) v zmluve sa osobitne uvedie najmenie mnostvo rajèiakov na dodanie pod¾a
odseku 4 za kadého iadate¾a.
(3) Pôdohospodárska platobná agentúra (ïalej len
agentúra) upraví sumu prechodnej platby pod¾a osobitných predpisov,10) ak
a) iadate¾ nedodrí dobré po¾nohospodárske a environmentálne podmienky,11)
b) na základe vykonaných kontrol zistí rozdiely medzi
skutoènou výmerou po¾nohospodárskej pôdy, ktorú
obhospodaruje iadate¾, a výmerou, ktorú uviedol
v iadosti o prechodnú platbu.
(4) iadate¾ je povinný doda prvému spracovate¾ovi
najmenej mnostvo rajèiakov zodpovedajúce násobku
výmery rajèiakov a minimálnej úrode 20 t/ha. Po dodaní zodpovedajúceho mnostva rajèiakov je prvý spracovate¾ povinný bezodkladne vystavi iadate¾ovi písom-

) Èl. 143bc nariadenia Rady (ES) è. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoloèné pravidlá pre reimy priamej podpory
v rámci Spoloènej po¾nohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré reimy podpory pre po¾nohospodárov a ktorým sa menia
a dopåòajú nariadenia (EHS) è. 2019/93, (ES) è. 1452/2001, (ES) è. 1453/2001, (ES) è. 1454/2001, (ES) è. 1868/94, (ES) è. 1251/1999,
(ES) è. 1254/1999, (ES) è. 1673/2000, (EHS) è. 2358/71 a (ES) è. 2529/2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 40) v platnom
znení.
2
) Èl. 143bb nariadenia (ES) è. 1782/2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 40) v platnom znení.
3
) Èl. 2 písm. c) nariadenia (ES) è. 1782/2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 40) v platnom znení.
4
) § 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 81/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v po¾nohospodárstve formou jednotnej
platby na plochu.
5
) Èl. 171da nariadenia Komisie (ES) è. 1973/2004 z 29. októbra 2004 ustanovujúceho podrobné pravidlá uplatòovania nariadenia Rady
(ES) è. 1782/2003 o schémach podpory stanovených v hlavách IV a IVa tohto nariadenia a vyuití pozemkov vyòatých z produkcie na výrobu surovín (Ú. v. EÚ L 345, 20. 11. 2004) v platnom znení.
6
) Èl. 171d písm. c) nariadenia (ES) è. 1973/2004 (Ú. v. EÚ L 345, 20. 11. 2004) v platnom znení.
7
) Èl. 171db ods. 4 nariadenia (ES) è. 1973/2004 (Ú. v. EÚ L 345, 20. 11. 2004) v platnom znení.
8
) Èl. 171da ods. 2 nariadenia (ES) è. 1973/2004 (Ú. v. EÚ L 345, 20. 11. 2004) v platnom znení.
9
) Hlava III nariadenia Rady (ES) è. 1182/2007 z 26. septembra 2007, ktorým sa stanovujú osobitné pravidlá pre sektor ovocia a zeleniny
a menia a dopåòajú smernice 2001/112/ES a 2001/113/ES a nariadenia (EHS) è. 827/68, (ES) è. 2200/96, (ES) è. 2201/96, (ES)
è. 2826/2000, (ES) è. 1782/2003 a (ES) è. 318/2006 a zruuje nariadenie (ES) è. 2202/96 (Ú. v. EÚ L 273, 17. 10. 2007).
10
) Napríklad èl. 6 a 7 nariadenia (ES) è. 1782/2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 40) v platnom znení, èl. 138 nariadenia (ES)
è. 1973/2004 (Ú. v. EÚ L 345, 20. 11. 2004) v platnom znení, nariadenie Komisie (ES) è. 796/2004 z 21. apríla 2004, ktoré ustanovuje
podrobné pravidlá na uplatòovanie kríového plnenia, modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systému uvedeného v nariadení Rady (ES) è. 1782/2003, ktorým sa stanovujú spoloèné pravidlá pre reimy priamej podpory v rámci Spoloènej po¾nohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré reimy podpory pre po¾nohospodárov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 44) v platnom znení.
11
) Príloha è. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 81/2007 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 50/2008 Z. z.
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né potvrdenie o dodaní rajèiakov. iadate¾ predloí
agentúre potvrdenie o dodaní rajèiakov do 30. novembra prísluného kalendárneho roka. Potvrdenie o dodaní rajèiakov obsahuje identifikaèné údaje iadate¾a,
dodané mnostvo rajèiakov, oznaèenie a podpis osoby,
ktorá koná za prvého spracovate¾a.
§4
(1) Osobitná platba sa poskytne na výmeru, na ktorej
sa pestuje ovocie a zelenina uvedená v prílohe è. 1
a ktorú iadate¾ uviedol v prílohe iadosti o jednotnú
platbu na plochu pod¾a osobitného predpisu12) v roku
2007.
(2) Agentúra upraví sumu osobitnej platby pod¾a
osobitných predpisov,10) ak iadate¾ nedodrí dobré po¾nohospodárske a environmentálne podmienky.11)
§5
(1) iadate¾ predkladá iados o prechodnú platbu
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a iados o osobitnú platbu agentúre do 15. mája kalendárneho roka spolu so iadosou o jednotnú platbu
na plochu.13)

(2) Prílohou iadosti o prechodnú platbu je overená kópia zmluvy pod¾a § 3 ods. 1.
(3) Suma prechodnej platby a suma osobitnej platby
urèená pod¾a osobitných predpisov14) sa oznamuje vo
Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej
republiky.
§6
Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne akty
Európskych spoloèenstiev uvedené v prílohe è. 2.
§7
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. mája
2008.

Robert Fico v. r.

12

) § 3 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 81/2007 Z. z.

13
14

) § 2 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 81/2007 Z. z.
) Napríklad èl. 45 ods. 2 nariadenia Rady (ES) è. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní Spoloènej po¾nohospodárskej politiky (Ú. v. EÚ
L 209, 11. 8. 2005), èl. 68b, ods. 3 a 4, 143bb, 143bc a príloha è. VII nariadenia (ES) è. 1782/2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
kap. 3/zv. 40) v platnom znení.
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Príloha è. 1
k nariadeniu vlády è. 151/2008 Z. z.

OVOCIE A ZELENINA, NA KTORÉ SA POSKYTUJE OSOBITNÁ PLATBA




































melóny,
iné trvalé kultúry (drobné ovocie),
kel kuèeravý,
kapusta,
karfiol,
kaleráb,
ostatná zelenina rodu Brassica,
hlávkový alát,
mrkva,
okrúhlica,
alátová repa (cvikla),
zeler,
reïkev,
hadí mor panielsky,
koreòová zelenina (ostatná),
cibu¾a,
alotka,
cesnak,
pór,
ostatná cesnakovitá zelenina,
tymian,
bazalka,
medovka,
mäta,
pamajorán obyèajný (oregano),
rozmarín,
alvia,
rajèiaky,
uhorky,
po¾ná zelenina,
strukoviny na potravinárske vyuitie,
zelenina a iné záhradné plodiny vo¾ne pestované,
zelenina a iné záhradné plodiny pod sklom alebo fóliou,
ovocné sady (registrovaná plocha sadov).

Strana 1124

Zbierka zákonov è. 151/2008

Èiastka 62

Príloha è. 2
k nariadeniu vlády è. 151/2008 Z. z.

ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV

1. Nariadenie Rady (ES) è. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoloèné pravidlá reimov priamej
podpory v rámci Spoloènej po¾nohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré reimy podpory pre po¾nohospodárov a ktorým sa menia a dopåòajú nariadenia (EHS) è. 2019/93, (ES) è. 1452/2001, (ES) è. 1453/2001,
(ES) è. 1454/2001, (ES) è. 1868/94, (ES) è. 1251/1999, (ES) è. 1254/1999, (ES) è. 1673/2000, (EHS) è. 2358/71
a (ES) è. 2529/2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 40) v znení
 nariadenia Rady (ES) è. 21/2004 zo 17. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje systém na identifikáciu a registráciu oviec a kôz a ktorým sa mení a dopåòa nariadenie (ES) è. 1782/2003 a smernice 92/102/EHS
a 64/432/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 43),
 rozhodnutia Rady (ES) è. 2004/281/ES z 22. marca 2004, ktorým sa v dôsledku reformy Spoloènej po¾nohospodárskej politiky upravuje Akt o podmienkach pristúpenia Èeskej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej
republiky, Lotyskej republiky, Litovskej republiky, Maïarskej republiky, Maltskej republiky, Po¾skej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je zaloená Európska únia (Ú.
v. EÚ L 93, 30. 3. 2004),
 nariadenia Rady (ES) è. 864/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa mení a dopåòa nariadenie (ES) è. 1782/2003
ustanovujúce spoloèné pravidlá pre schémy priamej podpory v rámci Spoloènej po¾nohospodárskej politiky
a urèité podporné schémy pre po¾nohospodárov a ktorým sa spomínané nariadenie upravuje z dôvodu pristúpenia Èeskej republiky, Estónska, Cypru, Lotyska, Litvy, Maïarska, Malty, Po¾ska, Slovinska a Slovenska do
Európskej únie (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 45),
 nariadenia Rady (ES) è. 2217/2004 z 22. decembra 2004, ktorým sa mení a dopåòa nariadenie (ES)
è. 1782/2003, ktorým sa stanovujú spoloèné pravidlá pre reimy priamej podpory v rámci Spoloènej po¾nohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré reimy podpory pre po¾nohospodárov, a nariadenie (ES)
è. 1788/2003 stanovujúce poplatky v sektore mlieka a mlieènych výrobkov (Ú. v. EÚ L 375, 23. 12. 2004),
 nariadenia Komisie (ES) è. 118/2005 z 26. januára 2005, ktorým sa mení a dopåòa príloha VIII k nariadeniu
Rady (ES) è. 1782/2003 a ktorým sa stanovujú rozpoètové stropy pre èiastoèné alebo nepovinné uplatòovanie
reimu jednotnej platby a roèné finanèné rámce pre systém jednotnej platby na plochu, stanovené v uvedenom
nariadení (Ú. v. EÚ L 24, 27. 1. 2005),
 nariadenia Komisie (ES) è. 2183/2005 z 22. decembra 2005, ktorým sa mení a dopåòa nariadenie Rady (ES)
è. 1782/2003, ktorým sa stanovujú spoloèné pravidlá pre reimy priamej podpory v rámci Spoloènej po¾nohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré reimy podpory pre po¾nohospodárov a ktorým sa mení a dopåòa nariadenie (ES) è. 795/2004, ktorým sa ustanovujú predpisy na vykonávanie schémy jednotných platieb
ustanovenej v nariadení Rady (ES) è. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 347, 30. 12. 2005),
 nariadenia Rady (ES) è. 247/2006 z 30. januára 2006 o osobitných opatreniach v oblasti po¾nohospodárstva
v najvzdialenejích regiónoch Únie (Ú. v. EÚ L 42, 14. 2. 2006),
 nariadenia Rady (ES) è. 319/2006 z 20. februára 2006, ktorým sa mení a dopåòa nariadenie (ES) è. 1782/2003,
ktorým sa stanovujú spoloèné pravidlá reimov priamej podpory v rámci Spoloènej po¾nohospodárskej politiky
a ktorým sa zavádzajú niektoré reimy podpory pre po¾nohospodárov (Ú. v. EÚ L 093, 30. 3. 2004).
2. Nariadenie Komisie (ES) è. 796/2004 z 21. apríla 2004, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatòovanie kríového plnenia, modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systému uvedeného v nariadení Rady (ES)
è. 1782/2003, ktorým sa ustanovujú spoloèné pravidlá pre reimy priamej podpory v rámci Spoloènej po¾nohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré reimy podpory pre po¾nohospodárov (Mimoriadne vydanie Ú. v.
EÚ, kap. 3/zv. 44) v znení
 nariadenia Komisie (ES) è. 239/2005 z 11. februára 2005, ktorým sa mení, dopåòa a opravuje nariadenie (ES)
è. 796/2004, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá uplatòovania kríového plnenia, modulácie a integrovaného
administratívneho a kontrolného systému stanovené v nariadení Rady (ES) è. 1782/2003, ktorým sa ustanovujú spoloèné pravidlá pre reimy priamej podpory v rámci Spoloènej po¾nohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré reimy podpory pre po¾nohospodárov (Ú. v. EÚ L 42, 12. 2. 2005),
 nariadenia Komisie (ES) è. 436/2005 zo 17. marca 2005, ktorým sa mení a dopåòa nariadenie (ES) è. 796/2004,
ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatòovanie kríového plnenia, modulácie a integrovaného správneho
a kontrolného systému uvedeného v nariadení Rady (ES) è. 1782/2003, ktorým sa ustanovujú spoloèné pravidlá pre reimy priamej podpory v rámci Spoloènej po¾nohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré reimy podpory pre po¾nohospodárov (Ú. v. EÚ L 72, 18. 3. 2005),
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 nariadenia Komisie (ES) è. 1954/2005 z 29. novembra 2005, ktorým sa mení a dopåòa nariadenie (ES)
è. 796/2004, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatòovanie kríového plnenia, modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systému uvedeného v nariadení Rady (ES) è. 1782/2003, ktorým sa stanovujú
spoloèné pravidlá pre reimy priamej podpory v rámci Spoloènej po¾nohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré reimy podpory pre po¾nohospodárov a ktorým sa stanovuje odchýlka od nariadenia (ES)
è. 1782/2003, pokia¾ ide o vyplácanie podpory (Ú. v. EÚ L 314, 30. 11. 2005),
 nariadenia Komisie (ES) è. 2184/2005 z 23. decembra 2005, ktorým sa menia a dopåòajú nariadenia (ES)
è. 796/2004 a (ES) è. 1973/2004, ktorými sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatòovania nariadenia Rady (ES)
è. 1782/2003, ktorým sa ustanovujú spoloèné pravidlá pre reimy priamej podpory v rámci Spoloènej po¾nohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré reimy podpory pre po¾nohospodárov (Ú. v. EÚ L 347,
30. 12. 2005),
 nariadenia Komisie (ES) è. 263/2006 z 15. februára 2006, ktorým sa menia a dopåòajú nariadenia (ES)
è. 796/2004 a (ES) è. 1973/2004, pokia¾ ide o orechy (Ú. v. EÚ L 46, 16. 2. 2006),
 nariadenia Komisie (ES) è. 489/2006 z 24. marca 2006, ktorým sa mení a dopåòa nariadenie (ES) è. 796/2004,
pokia¾ ide o odrody konope pestované na vlákno oprávnené na priame platby (Ú. v. EÚ L 88, 25. 3. 2006),
 nariadenia Komisie (ES) è. 659/2006 z 27. apríla 2006, ktorým sa mení a dopåòa nariadenie (ES) è. 796/2004,
ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatòovanie kríového plnenia, modulácie a integrovaného správneho
a kontrolného systému uvedeného v nariadení Rady (ES) è. 1782/2003, ktorým sa ustanovujú spoloèné pravidlá pre reimy priamej podpory v rámci Spoloènej po¾nohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré reimy podpory pre po¾nohospodárov (Ú. v. L 116, 29. 4. 2006).
3. Nariadenie Komisie (ES) è. 1973/2004 z 29. októbra 2004 ustanovujúce podrobné pravidlá uplatòovania nariadenia Rady (ES) è. 1782/2003 o schémach podpory stanovených v hlavách IV a IVa tohto nariadenia a vyuití pozemkov vyòatých z produkcie na výrobu surovín (Ú. v. EÚ L 345, 20.11. 2004) v znení
 nariadenia Komisie (ES) è. 681/2005 z 29. apríla 2005, ktorým sa mení a dopåòa nariadenie (ES) è. 1973/2004,
pokia¾ ide o podmienky obdrania platieb na plochu pre ¾an pestovaný na vlákno (Ú. v. EÚ L 110, 30. 4. 2005),
 nariadenia Komisie (ES) è. 794/2005 z 26. mája 2005, ktorým sa mení a dopåòa nariadenie (ES) è. 1973/2004
ustanovujúce podrobné pravidlá uplatòovania nariadenia Rady (ES) è. 1782/2003 o schémach podpory stanovených v hlavách IV a IVa tohto nariadenia a vyuití pozemkov vyòatých z produkcie na výrobu surovín (Ú. v. EÚ
L 134, 27. 5. 2005),
 nariadenia Komisie (ES) è. 1044/2005 zo 4. júla 2005, ktorým sa mení a dopåòa nariadenie (ES) è. 2808/98, pokia¾ ide o stanovenie rozhodujúcej skutoènosti výmenného kurzu pre pomoci, ktoré patria do pôsobnosti nariadenia (ES) è. 1782/2003, a ktorým sa mení a dopåòa nariadenie (ES) è. 1973/2004 (Ú. v. EÚ L 172, 5. 7. 2005),
 nariadenia Komisie (ES) è. 2182/2005 z 22. decembra 2005, ktorým sa mení a dopåòa nariadenie (ES)
è. 1973/2004 ustanovujúce podrobné pravidlá uplatòovania nariadenia Rady (ES) è. 1782/2003 o schémach
podpory stanovených v hlavách IV a IVa tohto nariadenia a vyuití pozemkov vyòatých z produkcie na výrobu
surovín (Ú. v. EÚ L 347, 30. 12. 2005),
 nariadenia Komisie (ES) è. 2184/2005 z 23. decembra 2005, ktorým sa menia a dopåòajú nariadenia (ES)
è. 796/2004 a (ES) è. 1973/2004, ktorými sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatòovania nariadenia Rady (ES)
è. 1782/2003, ktorým sa ustanovujú spoloèné pravidlá pre reimy priamej podpory v rámci Spoloènej po¾nohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré reimy podpory pre po¾nohospodárov (Ú. v. EÚ L 347,
30. 12. 2005),
 nariadenia Komisie (ES) è. 263/2006 z 15. februára 2006, ktorým sa menia a dopåòajú nariadenia (ES)
è. 796/2004 a (ES) è. 1973/2004, pokia¾ ide o orechy (Ú. v. EÚ L 46, 16. 2. 2006),
 nariadenia Komisie (ES) è. 660/2006 z 27. apríla 2006, ktorým sa mení a dopåòa nariadenie (ES) è. 1973/2004
ustanovujúce podrobné pravidlá uplatòovania nariadenia Rady (ES) è. 1782/2003 o schémach podpory stanovených v hlavách IV a IVa tohto nariadenia a vyuití pozemkov vyòatých z produkcie na výrobu surovín (Ú. v. EÚ
L 116, 29. 4. 2006).
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152
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 16. apríla 2008
o podmienkach poskytovania lesnícko-environmentálnej platby

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. k)
zákona è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximaèných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona è. 207/2002 Z. z. nariaïuje:
§1
Toto nariadenie vlády v súlade s osobitným
predpisom1) upravuje podmienky
a) výberu iadostí o zaradenie do opatrenia lesnícko-environmentálnej platby (ïalej len opatrenie),
b) poskytovania lesnícko-environmentálnej platby (ïalej len platba).
§2
Opatrenie zahàòa tieto podopatrenia:
a) zachovanie priaznivého stavu lesných biotopov,
b) ochrana biotopov vybraných druhov vtákov.
§3
(1) Podopatrenia pod¾a § 2 mono realizova na lesných pozemkoch vedených v evidencii lesných pozemkov.2)
(2) Zachovanie priaznivého stavu lesných biotopov
mono realizova na lesných pozemkoch
a) vo vyhlásených chránených vtáèích územiach,3) na
ktorých sa nachádzajú hniezdne lokality ohrozených druhov vtákov vyznaèené tátnou ochranou
prírody Slovenskej republiky (ïalej len tátna
ochrana prírody),
b) ak sa nachádzajú v územiach európskeho významu
vyhlásených za chránené územie alebo zónu chráneného územia4) a nie sú zaradené do 4. a 5. stupòa
ochrany,
c) nezaradených do súvislej európskej sústavy chránených území.5)
(3) Ohrozené druhy vtákov na úèely tohto nariadenia
vlády sú:
a) dutinové hniezdièe, a to lna sivá, ïate¾ èierny, ïate¾
1

prostredný, ïate¾ bielochrbtý, ïate¾ trojprstý, muchárik èervenohrdlý, muchárik bielokrký, ïate¾
ve¾ký, ïate¾ malý a ltochvost hôrny,
b) lesné kurovité druhy, a to tetrov hlucháò a tetrov
ho¾niak.
(4) Ochranu biotopov vybraných druhov vtákov mono realizova na lesných pozemkoch vo vyhlásených
chránených vtáèích územiach, na ktorých sa nachádzajú tátnou ochranou prírody vyznaèené hniezdne
lokality bociana èierneho, vèelára lesného, haje tmavej,
haje èervenej, orliaka morského, hadiara krátkoprstého, orla krik¾avého, orla krá¾ovského, orla skalného,
orla myiakovitého, sokola rároha, sokola sahovavého, výra skalného, kuvika vrabèieho, sovy dlhochvostej
a kuvika kapcavého.
(5) Na tom istom lesnom pozemku nemono kombinova podopatrenia pod¾a § 2.
§4
(1) iados o zaradenie do opatrenia (ïalej len iados) môe Pôdohospodárskej platobnej agentúre6)
(ïalej len agentúra) poda do 15. mája kalendárneho
roka vlastník lesného pozemku alebo právnická osoba,
ktorej èlenmi sú vlastníci lesných pozemkov, alebo fyzická osoba alebo právnická osoba hospodáriaca v lesoch týchto vlastníkov so súhlasom ich vlastníkov (ïalej len iadate¾), ak
a) hospodári najmenej na 1 ha lesného pozemku,
b) sa zaviae plni podmienky opatrenia pod¾a § 7 a 8
poèas piatich rokov; tento záväzok môe prevzia iná
osoba.7)
(2) iadate¾om nesmie by právnická osoba, ktorá
spravuje lesné pozemky vo vlastníctve tátu.
(3) iados sa podáva na obdobie piatich rokov, ktoré
zaèína od 1. januára roku, v ktorom bola iados o zaradenie do opatrenia podaná.
(4) Prílohou iadosti je
a) zoznam a výmera lesných pozemkov pod¾a evidencie
lesných pozemkov, s ktorými iadate¾ vstupuje do
záväzku pod¾a odseku 1 písm. b),

) Nariadenie Rady (ES) è. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho po¾nohospodárskeho
fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 277, 21. 10. 2005) v platnom znení.
2
) § 4 zákona è. 326/2005 Z. z. o lesoch.
3
) § 26 ods. 1 zákona è. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorích predpisov.
4
) § 27 ods. 10 zákona è. 543/2002 Z. z.
5
) § 28 zákona è. 543/2002 Z. z.
6
) Zákon è. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov tátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.
7
) Èl. 44 nariadenia Komisie (ES) è. 1974/2006 z 15. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia
Rady (ES) è. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 368, 23. 12. 2006).
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b) grafická príloha s vyznaèením lesných pozemkov
pod¾a písmena a),
c) výpis z lesného hospodárskeho plánu8) týkajúci sa
lesných pozemkov pod¾a písmena a),
d) èestné vyhlásenie o tom, e iadate¾ bude plni podmienky pod¾a § 7 a 8,
e) osvedèená kópia listu vlastníctva pozemkov, s ktorými iadate¾ vstupuje do záväzku pod¾a odseku 1
písm. b), ktorá nesmie by staria ako tri mesiace.
(5) iados o platbu podáva iadate¾ kadoroène
agentúre do 15. mája prísluného kalendárneho roka
na lesné pozemky pod¾a § 3, na ktorých hospodári pod¾a schváleného lesného hospodárskeho plánu.9) Prílohami iadosti o platbu sú prílohy pod¾a odseku 4.
(6) Prvú iados o platbu pod¾a odseku 5 podáva iadate¾ spolu so iadosou pod¾a odseku 1 a identifikaèným listom.10)
§5
(1) iados podanú pod¾a § 4 ods. 1 agentúra zaradí
do jednotlivých bodových pásiem.
(2) Prvé bodové pásmo tvoria iadosti na podopatrenie pod¾a § 3 ods. 2 písm. a) a na podopatrenie pod¾a § 3
ods. 4.
(3) Druhé bodové pásmo tvoria iadosti na podopatrenie pod¾a § 3 ods. 2 písm. b).
(4) Tretie bodové pásmo tvoria iadosti na podopatrenie pod¾a § 3 ods. 2 písm. c).
(5) Výber iadostí zaradených do jednotlivých bodových pásiem sa vykoná postupne od prvého bodového
pásma po tretie bodové pásmo. V rámci kadého bodového pásma sa výber iadostí vykoná zostupne od najväèej výmery plochy uvedenej v iadosti.
§6
(1) Agentúra poskytne iadate¾ovi platbu, ak
a) nezistí u iadate¾a poruenie podmienok pod¾a § 7
ods. 1 a § 8,
b) iadate¾ absolvuje predpísaný koliaci kurz zameraný na správne plnenie a realizáciu záväzku pod¾a § 4
ods. 1 písm. b) do konca prvého roku, v ktorom záväzok zaèal plni.
(2) Ak iadate¾ súèasne vykonáva po¾nohospodársku
èinnos,11) musí plni dobré po¾nohospodárske a environmentálne podmienky12) a poiadavky na hospodárenie pod¾a osobitného predpisu.13)
8
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§7
(1) iadate¾ o poskytovanie platby na zachovanie
priaznivého stavu lesných biotopov musí spåòa tieto
podmienky:
a) ponecha pri obnovnej abe lesných porastov najmenej pä ivých stojacich stromov na 1 ha, ktorých
objem dosahuje priemerný objem konkrétnej dreviny v obnovovanej jednotke priestorového rozdelenia
lesa uvedenej v lesnom hospodárskom pláne,
b) realizova pri obnove lesného porastu len maloplonú formu podrastového hospodárskeho spôsobu
najviac do 1,5 ha, prípadne hospodársky spôsob výberkový alebo úèelový,
c) ponecha najmenej 10 m3 drevnej hmoty/ha ako
màtve drevo,
d) zvýi alebo udra podiel prirodzenej obnovy drevín
zo semena na najmenej 50 %,
e) nepokodzova a neodstraòova hniezdne a dutinové stromy vyznaèené tátnou ochranou prírody na
lesných pozemkoch; ponecha èas prípravných drevín, a to topo¾ osiku, rod breza, vàbu rakytu a jarabinu vtáèiu na doitie a neodstraòova ich v rámci
výchovnej aby, pokia¾ ich zastúpenie nepresiahne
20 %,
f) vylúèi na lesných pozemkoch pouívanie prípravkov na ochranu rastlín zverejnených pod¾a osobitného predpisu,14)
g) pouíva biologicky odbúrate¾ný olej,
h) vylúèi abu dreva, dopravu dreva a pohyb mechanizmov v èase od 1. marca do 31. júla v hniezdnych
lokalitách ohrozených druhov dutinových hniezdièov a lesných kurovitých druhov vyznaèených tátnou ochranou prírody na lesných pozemkoch.
(2) Podmienka pod¾a odseku 1 písm. h) sa vzahuje
na územie zaradené do súvislej európskej sústavy
chránených území.
§8
iadate¾ o poskytovanie platby na ochranu biotopov
vybraných druhov vtákov musí spåòa tieto podmienky:
a) nezasahova do vegetaèného a pôdneho krytu poèas
celého roka v okruhu s polomerom 50 m od vyznaèeného hniezdneho stromu; vnútorná èas ochrannej
zóny je 0,785 ha,
b) vylúèi v èase rozmnoovania od 16. februára do
31. augusta pod¾a vybraného druhu vtákov hospodársku èinnos, a to abu dreva, dopravu dreva
a pohyb mechanizmov v okruhu s polomerom od
50 m do 300 m od vyznaèeného hniezdneho stromu

) § 40 ods. 3 zákona è. 326/2005 Z. z.
) § 40 zákona è. 326/2005 Z. z.
10
) § 3 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 81/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v po¾nohospodárstve formou
jednotnej platby na plochu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 50/2008 Z. z.
11
) Èl. 2 písm. c) nariadenia Rady (ES) è. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoloèné pravidlá reimov priamej podpory v rámci Spoloènej po¾nohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré reimy podpory pre po¾nohospodárov a ktorým sa menia a dopåòajú nariadenia (EHS) è. 2019/93, (ES) è. 1452/2001, (ES) è. 1453/2001, (ES) è. 1454/2001, (ES) è. 1868/94, (ES)
è. 1251/1999, (ES) è. 1254/1999, (ES) è. 1673/2000, (EHS) è. 2358/71 a (ES) è. 2529/2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
kap. 3/zv. 40) v platnom znení.
12
) Príloha è. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 81/2007 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 50/2008 Z. z.
13
) Èl. 4 a príloha III nariadenia Rady (ES) è. 1782/2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 40) v platnom znení.
14
) § 17 zákona è. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti.
9

Strana 1128

Zbierka zákonov è. 152/2008

vo vetkých jednotkách priestorového rozdelenia
lesa zasiahnutých týmto polomerom; vonkajia èas
ochrannej zóny je 27,475 ha,
c) pouíva v èase mimo rozmnoovania od 1. septembra do 15. februára pod¾a vybraného druhu vtákov
pri obnove lesných porastov úèelový hospodársky
spôsob alebo výberkový hospodársky spôsob a maloplonú formu podrastového hospodárskeho spôsobu v okruhu s polomerom od 50 m do 300 m od vyznaèeného hniezdneho stromu; vonkajia èas
ochrannej zóny je 27,475 ha,
d) dodriava vo vonkajej èasti ochrannej zóny podmienky pod¾a § 7 ods. 1 písm. a) a g).
§9
Platba sa poskytne vo výke
a) 1 745 Sk/ha na zachovanie priaznivého stavu lesných biotopov, na ktorých sa nachádzajú hniezdne
lokality ohrozených druhov vtákov,
b) 1 641 Sk/ha na zachovanie priaznivého stavu ostatných lesných biotopov,
c) 1 970 Sk/ha na ochranu biotopov vybraných druhov
vtákov.
§ 10
Agentúra zníi platby ) za prísluný kalendárny rok
15
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o 20 %, ak zistí, e iadate¾ nedodral podmienky pod¾a
§ 7 ods. 1 písm. c), f) a g) a niektorú z podmienok v závislosti od druhu vykonávanej aby pod¾a § 7 ods. 1
písm. a), b), d), e) a h) a § 8 písm. b) a c).
§ 11
(1) Ak agentúra zistí, e iadate¾ nedodral podmienku pod¾a § 8 písm. a), platby za prísluný kalendárny
rok a za nasledujúce kalendárne roky neposkytne
a iadate¾ je povinný vráti16) u poskytnuté platby.
(2) Ak iadate¾ preukáe, e podmienky pod¾a § 7
ods. 1 a § 8 neboli splnené z vyej moci,17) agentúra
platby nezníi a iadate¾ nemusí vráti u poskytnuté
platby.
§ 12
Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne akty
Európskych spoloèenstiev uvedené v prílohe.
§ 13
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. mája
2008.

Robert Fico v. r.

15

) Èl. 18 nariadenia Komisie (ES) è. 1975/2006 zo 7. decembra 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatòovania nariadenia
Rady (ES) è. 1698/2005, pokia¾ ide o realizáciu kontrolných postupov a kríového plnenia pri opatreniach na podporu rozvoja vidieka
(Ú. v. EÚ L 368, 23. 12. 2006).
16
) § 31 ods. 7 druhá veta zákona è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov.
17
) Èl. 47 nariadenia Komisie (ES) è. 1974/2006 (Ú. v. EÚ L 368, 23. 12. 2006).
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Príloha è. 1
k nariadeniu vlády è. 152/2008 Z. z.

SUMY PLATIEB NA LESNÍCKO-ENVIRONMENTÁLNE OPATRENIE

Platba sa poskytne vo výke
a) 1 745 Sk/ha na zachovanie priaznivého stavu lesných biotopov, na ktorých sa nachádzajú hniezdne lokality
ohrozených druhov vtákov dutinových hniezdièov alebo lesných kurovitých druhov,
b) 1 641 Sk/ha na zachovanie priaznivého stavu ostatných lesných biotopov,
c) 1 970 Sk/ha na ochranu biotopov vybraných druhov vtákov.
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Príloha è. 2
k nariadeniu vlády è. 152/2008 Z. z.

ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV

1. Nariadenie Rady (ES) è. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoloèné pravidlá reimov priamej
podpory v rámci Spoloènej po¾nohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré reimy podpory pre po¾nohospodárov a ktorým sa menia a dopåòajú nariadenia (EHS) è. 2019/93, (ES) è. 1452/2001, (ES) è. 1453/2001,
(ES) è. 1454/2001, (ES) è. 1868/94, (ES) è. 1251/1999, (ES) è. 1254/1999, (ES) è. 1673/2000, (EHS) è. 2358/71
a (ES) è. 2529/2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 40) v znení
 nariadenia Rady (ES) è. 21/2004 zo 17. decembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 42),
 rozhodnutia Rady 2004/281/ES z 22. marca 2004 (Ú. v. EÚ L 93, 30. 3. 2004),
 nariadenia Rady (ES) è. 583/2004 z 22. marca 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 3/zv. 43),
 nariadenia Rady (ES) è. 864/2004 z 29. apríla 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 45),
 nariadenia Rady (ES) è. 2217/2004 z 22. decembra 2004 (Ú. v. EÚ L 375, 23. 12. 2004),
 nariadenia Komisie (ES) è. 118/2005 z 26. januára 2005 (Ú. v. EÚ L 24, 27. 1. 2005),
 Protokol o podmienkach a spôsobe prijatia Bulharskej republiky a Rumunska do Európskej únie
(Ú. v. EÚ L 157, 21. 6. 2005),
 nariadenia Komisie (ES) è. 2183/2005 z 22. decembra 2005 (Ú. v. EÚ L 347, 30. 12. 2005),
 nariadenia Rady (ES) è. 247/2006 z 30. januára 2006 (Ú. v. EÚ L 42, 14. 2. 2006),
 nariadenia Rady (ES) è. 319/2006 z 20. februára 2006 (Ú. v. EÚ L 058, 28. 2. 2006),
 nariadenia Rady (ES) è. 953/2006 z 19. júna 2006 (Ú. v. EÚ L 175, 29. 6. 2006),
 nariadenia Komisie (ES) è. 1156/2006 z 28. júla 2006 (Ú. v. EÚ L 208, 29. 7. 2006),
 nariadenia Rady (ES) è. 1405/2006 z 18. septembra 2006 (Ú. v. EÚ L 265, 26. 9. 2006),
 nariadenia Rady (ES) è. 2011/2006 z 19. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 384, 29. 12. 2006),
 nariadenia Rady (ES) è. 2012/2006 z 19. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 384, 29. 12. 2006),
 nariadenia Rady (ES) è. 2013/2006 z 19. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 384, 29. 12. 2006),
 nariadenia Komisie (ES) è. 552/2007 z 22. mája 2007 (Ú. v. EÚ L 131, 23. 5. 2007),
 nariadenia Rady (ES) è. 1182/2007 z 26. septembra 2007 (Ú. v. EÚ L 273, 17. 10. 2007),
 nariadenia Komisie (ES) è. 1276/2007 z 29. októbra 2007 (Ú. v. EÚ L 284, 30. 10. 2007).
2. Nariadenie Rady (ES) è. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho
po¾nohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 277, 21. 10. 2005) v znení
 nariadenia Rady (ES) è. 1463/2006 z 19. júna 2006 (Ú. v. EÚ L 277, 9. 10. 2006),
 nariadenia Rady (ES) è. 1944/2006 z 19. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 367, 22. 12. 2006),
 nariadenia Rady (ES) è. 2012/2006 z 19. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 384, 29. 12. 2006),
3. Nariadenie Komisie (ES) è. 1974/2006 z 15. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) è. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho po¾nohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 368, 23. 12. 2006) v znení
 nariadenia Komisie (ES) è. 434/2007 z 20. apríla 2007 (Ú. v. EÚ L 104, 21. 4. 2007),
 nariadenia Komisie (ES) è. 1236/2007 z 22. októbra 2007 (Ú. v. EÚ L 280, 24. 10. 2007).
4. Nariadenie Komisie (ES) è. 1975/2006 zo 7. decembra 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatòovania
nariadenia Rady (ES) è. 1698/2005, pokia¾ ide o realizáciu kontrolných postupov a kríového plnenia pri opatreniach na podporu rozvoja vidieka (Ú. v. EÚ L 368, 23. 12. 2006) v znení
 nariadenia Komisie (ES) è. 1396/2007 z 28. novembra 2007 (Ú. v. EÚ L 311 29. 11. 2007).
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153
OZNÁMENIE
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali
pod¾a § 3 ods. 1, § 30 ods. 1 a § 30a zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorích predpisov
výnos zo 14. apríla 2008 è. 07902/2008-OL, ktorým sa mení a dopåòa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. decembra 2007
è. 26682/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca rezíduá
prípravkov na ochranu rastlín (oznámenie è. 3/2008 Z. z.).
Týmto výnosom sa transponujú smernice Európskej komisie, a to smernica Komisie 2007/55/ES zo 17. septembra 2007, smernica Komisie 2007/57/ES zo 17. septembra 2007, smernica Komisie 2007/62/ES zo 4. októbra 2007
a smernica Komisie 2007/73/ES z 13. decembra 2007.
Výnos nadobúda úèinnos 1. mája 2008.
Výnos je uverejnený v èiastke è. 7/2008 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 29. apríla 2008 a mono doò nazrie na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.
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154
OZNÁMENIE
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali
pod¾a § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorích predpisov
výnos zo 14. apríla 2008 è. 06913/2008-OL, ktorým sa mení a dopåòa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 9. júna 2003
è. 1799/2003-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca materiály a predmety urèené na styk s potravinami (oznámenie è. 337/2003 Z. z.) v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 8. decembra 2004
è. 14911/2004-OAP (oznámenie è. 42/2005 Z. z.), výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 23. marca 2005 è. 28576/2004-SL (oznámenie
è. 200/2005 Z. z.) a výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky z 26. júla 2006 è. 13760/2006-SL (oznámenie è. 497/2006 Z. z.).
Týmto výnosom sa transponuje smernica Európskej komisie 2007/19/ES z 2. apríla 2007.
Výnos nadobúda úèinnos 1. mája 2008.
Výnos je uverejnený v èiastke è. 7/2008 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 29. apríla 2008 a mono doò nazrie na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.

