
Uznesenie Komoditnej rady Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 
pre ovocie, zeleninu a zemiaky zo dňa 09.11.2021 

 
 
 
K bodu - Aktuálny stav rozpracovania Strategického plánu SR 2023-2027 a v nadväznosti na zmenu 
nariadenia vlády č. 36/2015 a zaradenie zakrytých plôch do viazaných platieb SAPS 
 
Návrh uznesenia: 
Komoditná rada pre ovocie, zeleninu a zemiaky žiada sekciu 500 (Sekcia poľnohospodárstva) aby 
v spolupráci so sekciou 600 (Sekcia rozvoja vidieka a priamych platieb) s pánom prof. Pokrivčákom, 
s p. Zsoltom Bindicsom, p. Jozefom Šumichrastom a s p. Mariánom Vargom z v spolupráci so sekciou 
300organizovali pracovné stretnutie s cieľom určenia postupov k doplneniu zakrytých plôch do 
schém Strategického plánu SR 2023-2027 a vypracovania podkladov pre zmenu zoznamu plodín pre 
viazané priame platby a pre integrovanú produkciu ministerstvom v úzkej spolupráci so zástupcami 
samosprávy. 
 
 
Hlasovali za: jednohlasne 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
 
 
K bodu - Zaradenie zakrytých plôch do schémy „Zelená nafta“ 
 
Návrh uznesenia: 
Komoditná rada pre ovocie, zeleninu a zemiaky žiada sekciu 500 (Sekcia poľnohospodárstva) 
v spolupráci so sekciou 300 (Sekcia rozpočtu a financovania) o rozšírenie poskytnutia pomoci 
v poľnohospodárskej prvovýrobe o formu úhrady časti spotrebnej dane zo zemného plynu (KN 2711 
11 00), elektrickej energie a posúdenie zaradenia ďalších zdrojov na vykurovanie zakrytých plôch 
v rámci štátnej pomoci „Zelená nafta“. 
 
Hlasovali za: jednohlasne 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
 
 
K bodu - Podpora dlhodobého skladovania ovocia a zeleniny 
 
Návrh uznesenia: 
Komoditná rada pre ovocie, zeleninu a zemiaky žiada sekciu 500 (Sekcia poľnohospodárstva) 
rozpracovať v spolupráci so sekciou 300 ( Sekcia rozpočtu a financovania)  podpornú schému 
v súvislosti s rastom cien energií pre skladovateľov  špeciálnych rastlinných komodít. 
 
Hlasovali za: jednohlasne 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
 
 
 
 
 



 
K bodu - Aktuálny stav výziev z podopatrení 4.1 a 4.2, podpora reálnej ŠRV 
 
Návrh uznesenia: 
Komoditná rada pre ovocie, zeleninu a zemiaky žiada, aby PPA výrazne zjednodušila postup pri 
obstarávaní tovarov a služieb pre špeciálnu rastlinnú výrobu  a upravila usmernenie č. 8/2017.  
 
Hlasovali za:  
Proti: 1 
Zdržali sa: 0 
 
 
K bodu - Zaradenia podpory zemiakov (vrátane sadbových) do Strategického plánu SR 2023-2027 
 
Návrh uznesenia: 
Komoditná rada pre ovocie, zeleninu a zemiaky berie na vedomie, že zemiaky sú zaradené do 
Strategického plánu v časti „ostatné plodiny“. 
Členovia komoditnej rady budú spolupracovať s MPRV SR pri formulovaní intervencie pre zemiaky 
a pri vypracovaní schémy podpory pre sadivové zemiaky. 
 
Hlasovali za: jednohlasne 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
 
 
K bodu - Informácie o rokovaní medzi MPSR a MŽP v súvislosti so zjednodušením a zrýchlením 
povoľovacích konaní vodných zdrojov pre pestovanie špeciálnych rastlinných komodít 
 
Návrh uznesenia: 
Komoditná rada pre ovocie, zeleninu a zemiaky vzhľadom na nevyhnutnú potrebu dostatku vodných 
a obnoviteľných zdrojov pri rozširovaní a skvalitňovaní jestvujúcich pestovateľských plôch 
špeciálnych rastlinných komodít (ovocie, zelenina, vinič) opakovane odporúča zintenzívniť rokovania 
MŽP bez zmeny novely, za účelom dosiahnutia zmeny procesu povoľovacích konaní s termínom do 
30.3.2022. 
 
Hlasovali za: jednohlasne 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
 
 
K bodu - Systematická podpora konzumácie ovocia a zeleniny z domácich pestovateľských plôch 
využitím marketingových, riadiacich a kontrolných nástrojov 
 
Návrh uznesenia: 
Komoditná rada pre ovocie, zeleninu a zemiaky odporúča pokračovať v systematickom nastavovaní 
podmienok v rezorte: 

- Zvýšením personálnych kapacít na MPRV SR  a kontrolných orgánov pre špeciálne rast. 
komodity 

- Zavedením efektívnej štátnej pomoci, odvíjajúcej sa od produkcie a tržieb 
- Využívaním získaných overených informácií pre aktualizáciu systémových nástrojov. 

 
Hlasovali za: jednohlasne 



Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
 
K bodu - Sezónne zamestnávanie v poľnohospodárstve 
 
Návrh uznesenia: 
Komoditná rada žiada zástupcov MPRV SR o priame zapojenie sa do rokovaní s rezortom 
Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR v súvislosti s prijatím návrhu zákona pre inštitút 
sezónnej práce, ktorý by reálne pomohol pestovateľom špeciálnych rastlinných komodít. 
 
Hlasovali za: Jednohlasne 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
 
 
K bodu – Rôzne - Návrh na založenie pracovnej skupiny pre  organizácie výrobcov  

 
Návrh uznesenia: 
KR súhlasí so zriadením pracovnej podskupiny, ktorá bude riešiť otázky spojené s organizáciami 
výrobcov. 
 
Hlasovali za: jednohlasne 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
 


