
VÝNOS 
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky 

zo 16.apríla 1999 č. 928/1/1999-100 

ktorým sa vyhlasujú katastrálne územia patriace do jednotlivých poľnohospodársky znevýhodnených 
oblastí a ustanovuje výška podpory na ich obhospodarovanie 

 

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 11 písm. a), b) a c) zákona č. 240/1998 
Z.z. o poľnohospodárstve a o zmene a doplnení ďalších zákonov (ďalej len “zákon”), ustanovuje: 

§ 1 
Predmet úpravy 

Týmto výnosom sa vyhlasujú katastrálne územia patriace do jednotlivých poľnohospodársky 
znevýhodnených oblastí, podrobnejšie sa vymedzujú poľnohospodársky znevýhodnené oblasti 
s prihliadnutím na výsledky bonitácie poľnohospodárskeho pôdneho fondu a ďalšie kritériá podľa § 3 ods. 
1 a 2 zákona, ako aj spôsob zisťovania nákladovosti na jednotku výroby a ustanovuje sa výška podpory 
a podrobnosti jej poskytovania. 

§ 2 
Katastrálne územia patriace do jednotlivých 
poľnohospodársky znevýhodnených oblastí 

(1) Katastrálne územia patriace do jednotlivých poľnohospodársky znevýhodnených oblastí 
a podrobnejšie vymedzenie poľnohospodársky znevýhodnených oblastí sú uvedené v prílohe č. 1. 

(2) Poľnohospodársky znevýhodnené oblasti1) sa podľa ceny pôdy s prihliadnutím na bonitáciu 
poľnohospodárskej pôdy zaraďujú do skupiny 1 až 15. Skupiny poľnohospodársky znevýhodnených 
oblastí podľa skupín ceny poľnohospodárskej pôdy sú uvedené v prílohe č. 2. 

(3) Spôsob zisťovania nákladov na jednotku výroby podľa jednotlivých znevýhodnených oblastí je 
uvedený v prílohe č. 3. 

§ 3 
Dotácia podnikateľom hospodáriacim na pôde v horských a v iných 

poľnohospodársky znevýhodnených oblastiach 

(1) Dotácia podnikateľom hospodáriacim na pôde v horských a v iných poľnohospodársky 
znevýhodnených oblastiach sa môže poskytnúť na obhospodarovanú poľnohospodársku pôdu, na 
ktorú pripadá množstvo chovaného hovädzieho dobytka, oviec, koní a kôz podľa § 4 a 5. 

(2) Dotácia podľa ods. 1 sa poskytuje podnikateľovi na základe žiadosti podľa § 4 zákona na jeden 
hektár poľnohospodárskej pôdy evidovanej v druhu pozemku2) podľa prílohy č. 2. 

§ 4 

Dotácia podľa § 3 sa poskytne podnikateľovi3), ktorý dosiahol za predchádzajúci rok hustotu: 

a. minimálne 30,1 veľkej dobytčej jednotky (hovädzí dobytok, ovce, kone a kozy) v prepočte na 100 
ha trvalých trávnych porastov vo výške uvedenej v prílohe č. 2, 

b. od 25,1 do 30,0 veľkej dobytčej jednotky na 100 ha trvalých trávnych porastov vo výške 80 % 
dotácie podľa písmena a), 

c. od 20,1 veľkej dobytčej jednotky do 25,0 veľkej dobytčej jednotky na 100 ha trvalých trávnych 
porastov vo výške 70 % dotácie podľa písmena a). 

 



1. § 3 zákona ods.1 a 2.  

2) § 33 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z.z., ktorou sa 
vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych 
a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon). 

3) § 4 zákona  

(2) Veľká dobytčia jednotka je spoločný menovateľ, na ktorý sa prepočítavajú rôzne druhy a kategórie 
hospodárskych zvierat vo váhe 500 kg živej hmotnosti. Rôzne druhy a kategórie zvierat sa 
prepočítavajú na spoločného menovateľa pomocou prepočítacích koeficientov, ktoré sú uvedené 
v prílohe č. 4. 

(3) Dotáciu podľa ods. 1 možno poskytnúť podnikateľovi preddavkovo, a to 

a. na I. polrok do 31. marca bežného roka vo výške 50 % z ročnej podpory,  
b. na III. štvrťrok do 15. júla bežného roka vo výške 25 % z ročnej výšky podpory,  
c. na IV. štvrťrok do 15. septembra vo výške 25 % z ročnej výšky podpory.  

§ 5 
Osobitné ustanovenie 

(1) Dotácia podľa § 3 sa môže poskytnúť vo výške podľa § 4 ods. 1, písm. a) aj podnikateľovi 3), ktorý 
chová najmenej 1 veľkú dobytčiu jednotku na 100 ha trvalých trávnych porastov ak : 

a) hospodári na pôde, na ktorú bola vyhlásená osobitná sústava obhospodarovania4) alebo ktorý 
plní program ozdravných opatrení,5)  

b) vykonáva špeciálnu rastlinnú výrobu, ktorou sa rozumie pestovanie viniča, ovocných stromov, 
zeleniny, chmeľu, drobného ovocia, špargle a liečivých rastlín, 

c) vykonáva špecializovanú výrobu ošípaných zameranú na rozmnožovacie chovy,6)  

d) hospodári na pôde podnikateľského subjektu, v ktorom bola zlikvidovaná živočíšna výroba 
vrátane prevádzkových priestorov a výrobných kapacít z dôvodu konkurzu a vyrovnania7), alebo 
skončila platnosť zmluvy odstúpením8) Fondu národného majetku Slovenskej republiky, alebo 
Slovenskému pozemkovému fondu.  

e) nadobudol majetok podľa osobitného predpisu9), využívaný predtým na inú činnosť ako chov 
oviec dobytka kôz a koní.  

(2) Žiadosť o poskytnutie dotácie podľa ods. 1 sa predkladá do 31. januára bežného roka 

(3) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 písm. b) je doklad o podiele tržieb zo špeciálnej rastlinnej výroby 
najmenej 40 % z celkových tržieb z poľnohospodárskej výroby. 

 
4) § 12 zákona Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho 

fondu v znení neskorších predpisov. 
 
5) Zákon č. 337/1998 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov. 

6) Zákon č. 194/1998 Z.z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení 
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon). 

7) Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov. 

8) § 19a ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení 
neskorších predpisov. 



9) Zákon č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 

Zákon č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vysporiadaní majetkových nárokov 
v družstvách. 

§ 6 
Prechodné ustanovenia 

(1) V roku 1999 sa dosiahnutie minimálnej hustoty veľkých dobytčích jednotiek posudzuje k 31. marcu.  

(2) V roku 1999 sa žiadosti o poskytnutie dotácie predkladajú do 30.apríla.  
  
(3) V roku 1999 sa dotácie na druhý štvrťrok podľa § 4 poskytujú do 15.mája. 

(4) Pri ročnom zúčtovaní dotácie10) sa celoročné sadzby a objemy dotácie platné podľa tohto výnosu 
krátia o sumy vyplatené podľa doterajších predpisov. 

§ 7 
Účinnosť 

Tento výnos nadobúda účinnosť dňom oznámenia v Zbierke zákonov. 

Pavel Koncoš, v.r. 

  

  

10) § 2 ods. 4 zákona č. 240/1998 Z.z 



Príloha č. 2 
K výnosu č. 928/1/99-100 

Dotácie na podporu hospodárenia v horských a iných poľnohospodársky znevýhodnených oblastiach 
podľa skupín ceny pôdy a druhu pozemku v Sk pri splnení kritérií minimálnej hustoty VDJ na 100 ha 
trvalých trávnych porastov. 

Skupina 
Ceny 
Pôdy 

Podpora na 
ha ornej pôdy 

v Sk 

Podpora na ha 
trvale trávnych 
porastov v Sk 

Podpora na ha 
ostatnej pôdy 

v Sk 

1 1850 3700 3614 
2 1825 3650 3496 
3 1800 3600 3341 
4 1775 3550 3121 
5 1750 3500 3137 
6 1725 3450 3028 
7 1700 3400 2856 
8 1675 3350 2597 
9 1650 3300 2436 

10 1550 3100 2223 
11 1475 2950 1974 
12 1350 2700 1649 
13 1075 2150 1289 
14 825 1650 931 
15 475 950 517 

 



Príloha č. 4 
k výnosu č. 928/1/1999-100 

Prepočítané koeficienty hovädzieho dobytka, 
oviec, kôz a koní na veľkú dobytčiu jednotku 

Druh – kategória zvierat Prepočítací koeficient VDJ 
Hovädzí dobytok spolu -  
kravy dojné 1,10 

- kravy bez trhovej produkcie mlieka 1,30 
- býk plemenný nad 2 roky 1,70 
- do 1 roka veku – býčky 0,60 
- jalovice 0,50 

1 – 2 ročné - býčky (roky) 1,00 
- jalovice 0,75 

nad 2 roky – vo výkrme – býčky 1,45 
- jalovice 0,09 
- chovné jalovice (teľné) 0,90 

vôl ťažný 1,50 
  

Ovce, kozy spolu  
z toho bahnice a pripustené jarky 0,22 
baran plemenný 0,25 
jahnička chovná (nepripustená) 0,10 
škop a baran do 1 roka 0,08 
cap plemenný 0,20 
koza chovná 0,16 

  
Kone spolu  

chladnokrvný nad 3 roky veku 1,40 
chladnokrvný 1-3 roky veku 1,20 

chladnokrvný do 1 roku veku 0,70 
teplokrvný nad 3 roky veku 1,20 
teplokrvný 1-3 roky veku 1,00 
teplokrvný do 1 roku veku 0,50 

Veľká dobytčia jednotka (VDJ) je spoločný menovateľ, na ktorý sa prepočítavajú rôzne druhy 
a kategórie hospodárskych zvierat. VDJ = 500 kg živej hmotnosti. Rôzne druhy a kategórie zvierat sa 
prepočítavajú na spoločného menovateľa pomocou prepočítacích koeficientov, ktoré sú uvedené 
v tabuľke. 

Poznámka: 

Prílohu č. 1 k výnosu č.928/1-100 - Zoznam katastrálnych území SR a prílohu č.3 k výnosu 
č. 928/1-100 – Metóda kalkulácie vlastných nákladov pre veľký rozsah neuverejňujeme. Všetky prílohy 
k obom dotačným výnosom budú uverejnené vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva SR. 


