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Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Prof.Ing.Ľubomír Jahnátek, PhD - minister
Dobrovičová 12
812 66 BRATISLAVA

Vážený pán Minister,
na rokovaní Hospodárskej rady Vlády SR, dňa 24.06.2013 sa prerokoval Návrh zákona,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách
v znení neskorších predpisov, kde okrem iného sa hovorilo o cene vody vrátane podzemnej
(ktorá sa plánuje spoplatňovať). Podľa vyjadrenia pána Žigu ministra životného prostredia,
ako aj predkladateľ uviedol, že všetko zostáva po starom – teda sa nespoplatňuje.
Podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách Dvanásta časť Spoplatňovanie za užívanie vôd z
§ 78 bod 5 Povinnosť platiť platby podľa odseku 2 sa nevzťahuje na odbery vody na
odst. e) na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy
Na zachovanie vyššie uvedeného platného zákona č.364/2004 trváme z týchto dôvodov ;
- Koncepcia rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2013-2020, ktorá preferuje
pestovanie špeciálnych plodín s pozitívnym vplyvom na vysoký podiel ľudskej práce
a tým pádom s pozitívnym dopadom na zamestnanosť vidieka bola aj Vládou SR
schválená
- Bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy a sociálne výdavky, nakoľko
špeciálne plodiny pestované pod závlahou vyžadujú aj vysoký podiel ľudskej práce
a pri zvýšení nákladov na ich výrobu, hrozí vyradenie týchto plodín z osevného postupu
a pokračujúce zvyšovanie nezamestnanosti vidieka
- Investície realizované z Programu rozvoja vidieka SR realizované pestovateľmi do
intenzifikačného faktora závlah (masové investície do závlahových detailov, do
potrubnej siete, do prenajatého majetku od š.p. Hydromeliorácie, na ochranu týchto
majetkov vo vlastníctve štátu), ktoré sa v kontinentálnych klimatických podmienkach
za posledné desaťročie stávajú neoddeliteľnou súčasťou hospodárenia na pôde.
- Prehodnotiť prevod cenotvorby podzemných vôd na Ministerstvo životného prostredia
SR, nakoľko realizácii tohto závažného kroku by mal predchádzať okruh širšieho
kompetentného sociálneho dialógu
za účasti nezávislých odborníkov z úseku
životného prostredia, vedy a výskumu, ako aj samotnými užívateľmi závlah.
- Zvyšujú sa náklady na pestované plodiny pod závlahami predovšetkým u :
cukrovej repy, osivovej kukurici, poľnej a zakrytej zeleniny (vrátene zemiakov), v
ovocných sadoch a vo vinohradoch. V bežnom hospodárskom roku je potrebné
rastlinám poskytnúť doplnkovú závlahu v priemere 2-3 000 m³/ ha, čo pri akomkoľvek
malom finančnom zaťažení spôsobí nerentabilitu pestovania týchto komodít
- Voda, ktorá pretečie cez našu krajinu, z celkového množstva závlahovej vody sa
v rozsahu asi 40% dostáva do pôdy a tým pádom sa neoddeliteľne podieľa aj na
tvorbe vodných zdrojov.
Prosíme Vás pán Minister, aby ste sa vyjadrili k uvedenej problematike nakoľko od tej doby
je veľký rozruch a napätie medzi farmármi, pre ktorých je voda existenčným činiteľom pri
pestovaní poľných a špeciálnych plodín.
Ďakujem, s úctou
Helena Patasiová
predseda AKS

