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VESTNÍK
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

Slovenskej republiky

Ročník XLV                             3. október 2013                              Čiastka 22

O b s a h:
            40. Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o sumách sadzieb

prechodných vnútro�tátnych platieb na rok 2013 (č. 715/2013-100)
41. Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o sumách sadzieb

priamych platieb na rok 2013 (č. 716/2013-100)

40

O Z N Á M E N I E

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
o sumách sadzieb prechodných vnútro�tátnych platieb na rok 2013

(č. 715/2013-100)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka Slovenskej republiky oznamuje na zá-
klade § 6 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej
republiky č. 152/2013 Z. z. o podmienkach po-

skytovania podpory v poľnohospodárstve for-
mou prechodných vnútro�tátnych platieb sumy
sadzieb pre jednotlivé prechodné vnútro�tátne
platby nasledovne:

a) Doplnková platba na plochu: 0,00 EUR / ha;
b) Platba na chmeľ: 269,00 EUR / ha;
c) Platba na veľké dobytčie jednotky

- podľa § 4 ods. 2 písm. a), b), c), e) a f): 30,00 EUR / VDJ;
- podľa § 4 ods. 2 písm. d): 60,00 EUR / VDJ.

Koeficient pre veľkú dobytčiu jednotku podľa § 4 ods. 2 písm. e), prvý bod: 0,09.
Koeficient pre veľkú dobytčiu jednotku podľa § 4 ods. 2 písm. e), druhý bod: 0,91.

Bratislava, 30. 09. 2013
Ľubomír Jahnátek, v. r.

        minister
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41

O Z N Á M E N I E

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
o sumách sadzieb priamych platieb na rok 2013

(č. 716/2013-100)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka Slovenskej republiky oznamuje na zá-
klade § 11 nariadenia vlády Slovenskej repub-
liky č. 488/2010 Z. z. o podmienkach posky-

tovania podpory v poľnohospodárstve formou
priamych platieb v znení neskor�ích predpisov
sumy sadzieb pre jednotlivé priame platby na-
sledovne:

a) Jednotná platba na plochu: 188,54 EUR / ha;

b) Platba na dojnicu: 98,86 EUR / ks;

c) Osobitná platba na cukor: 594,41 EUR / ha;

d) Osobitná platba na ovocie a zeleninu 56,63 EUR / ha.

Bratislava, 30. 09. 2013

Ľubomír Jahnátek, v. r.
        minister
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Poznámky
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