ANALÝZA PVV 2020 Z POHĽADU STAVOVSKÝCH A PROFESNÝCH ORGANIZÁCIÍ ZASTUPUJÚCICH
GEODETOV A KARTOGRAFOV - ZZGK.
Dotýkame sa hlavne troch veľkých oblastí:

•
•
•

ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE, VÝSTAVBA A STAVEBNÍCTVO
ZODPOVEDNÁ OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
ZVÝŠENIE POTRAVINOVEJ SEBESTAČNOSTI OBYVATEĽOV S DÔRAZOM NA
ZODPOVEDNÉ HOSPODÁRENIE S PÔDOU A S LESMI (PÔDOHOSPODÁRSTVO)

(červené texty – ZZGK)

Aktuálne zverejnené programové vyhlásenie vlády 20.4.2020:
ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE, VÝSTAVBA A STAVEBNÍCTVO
Prioritou Vlády SR v oblasti výstavby bude aj za účasti odbornej verejnosti pripraviť a predložiť do
Národnej rady SR v termíne najneskôr do októbra 2020 na schválenie nové stavebné predpisy
zodpovedajúce potrebám 21. storočia so zreteľom na zjednodušenie a urýchlenie výstavby a v
neposlednom rade nastolenia transparentnosti v tejto oblasti. Vláda SR pri tom zohľadní medzinárodné
záväzky SR v zmysle európskej legislatívy v oblasti udržateľného využívania územia a participácie
verejnosti. Dôležitú časť tohto úsilia predstavuje rekodifikácia stavebného práva ako časti občianskoprávnych vzťahov. Rekodifikácia musí motivovať všetkých zúčastnených aktérov na konštruktívnej
vecnej participácii. Oblasť vymožiteľnosti práva na úseku vlastníckeho práva musí byť vyvažovaná
právom na priaznivé životné prostredie. Vláda SR sa zároveň zaväzuje k plnej digitalizácii stavebného
konania najneskôr do novembra 2021.
Vláda SR zabezpečí posilnenie významu územného plánovania s rozšírením povinnosti mať územný
plán obce na všetky obce, skrátením procesov obstarávania územnoplánovacej dokumentácie a
upresnením postupov pri ich obstarávaní a schvaľovaní. Taktiež vláda zabezpečí odbornú
profesionalizáciu verejnej správy na úseku územného plánovania a v rámci zodpovednosti za územný
rozvoj umožní obciam vyjadriť svoje požiadavky na rozvoj územia. Súčasne s tým prevedie výkon
štátnej správy na iné subjekty tak, aby sa orgány územného plánovania mohli plne sústrediť na svoje
kompetencie a súčasne sa tým štátna stavebná správa zefektívnila.
Pri územnom plánovaní je nevyhnutné zohľadňovať a rešpektovať verifikované georeferencované
geodetické podklady (predchádzajúce polohopisné a výškopisné merania a merané mapové
podklady) a vlastnícke vzťahy v území. Je nutné, aby neboli územné plány vyhotovované
v nevyhovujúcich mierkach (málo podrobných) a na nevyhovujúcich podkladoch (neaktuálnych,
nepresných). Rovnako je dôležité poznať vlastnícke vzťahy v území aby sa nenavrhovalo funkčné
využívanie územia, ktoré nebude možné zrealizovať (napr. v lokalite s množstvom drobných
vlastníkov, množstvom nezistených vlastníkov a pod.)
Nový zjednodušený rekodifikovaný proces musí súčasne zabezpečiť zefektívnenie prípravy a realizácie
stavieb a investičných zámerov pri súčasnom rešpektovaní najmä legislatívy životného prostredia a
inklúziu zúčastnených aktérov tak, aby boli motivovaní na konštruktívnu súčinnosť. Vláda SR zabezpečí
transformáciu súčasnej stavebnej legislatívy tak, aby boli rešpektované a vyvažované záujmy všetkých
zúčastnených aktérov a súčasne významne eliminuje byrokraciu.
Vláda SR vytvorí efektívne nástroje na posilnenie zodpovednosti osôb vo výstavbe za kvalitu stavieb a
vytvorí podmienky pre zvýšenie analytickej, kontrolnej a dozornej činnosti štátu vo výstavbe. Zrušia sa

stavebné úrady, naopak posilní sa pozícia špecializovaných okresných úradov pri analýze vplyvov a
záujmov zúčastnených aktérov a posilnenia postavenia Slovenskej stavebnej inšpekcie pri kontrole v
stavebníctve a rozhodovaní v rozporovom konaní. V ostatných častiach sa verejná správa ponechá na
neštátnych subjektoch, akými sú napríklad územné samosprávy v oblasti územného plánovania,
projektanti pri príprave a realizácii stavieb, ekologické spolky pri kontrole verejných záujmov na
ochranu životného prostredia a ostatní dotknutí občiansko-právnymi prostriedkami. Pre dosiahnutie
tohto cieľa je nutné zefektívnenie procesu EIA a jeho nastavenie na medzinárodný štandard vyspelých
krajín.
Pri vzniku špecializovaných okresných úradov (pri kontrole v stavebníctve a rozhodovaní v
rozporovom konaní) navrhujeme zahrnúť aj riešenie sporných vlastníckých a majetko-právnych
vzťahov ustanovením Katastrálneho ombudsmana. Tiež navrhujeme vytvorenie špecializovaného
súdu pre riešenie sporov týkajúcich sa vlastníckych práv k nehnuteľnostiam a usporiadania
pozemkového vlastníctva (pre zrýchlenie správnych konaní a zvýšenie ich transparentnosti)
Príprava stavby sa sústredí do analytického procesu, v ktorom sa súčasne zistia vplyvy na životné
prostredie, verejné záujmy sledované subjektami verejnej správy (územná samospráva na úseku
územného plánovania, špecializovaná štátna správa na úseku im vymedzenom zákonom). Výsledkom
bude dokument vplyvov a záujmov, ktoré je potrebné rešpektovať pri projekcii, realizácii a následnej
prevádzke stavieb. Na základe spracovaného dokumentu vplyvov spracuje autorizovaný projektant
projekt, ktorý sa musí zaoberať všetkými identifikovanými vplyvmi a záujmami. Projektant je už dnes
subjektom, na ktorý štát preniesol časť zodpovednosti na úseku štátnej správy, táto kompetencia sa
teda len posilní pri súčasnom zvýšení jeho zodpovednosti. Následne subjekty zúčastnené na
dokumente vplyvov skontrolujú predložený projekt, pričom majú právo kvalifikovaného veta.
Projektant má však možnosť dokázať opodstatnenosť svojho riešenia. Štát rozhoduje len v jedinom
prípade, a to len o zistených rozporoch. Tým sa výrazne eliminuje možnosť obštrukcií, posilňuje sa
pozícia všetkých aktérov a títo sú motivovaní k aktívnej a konštruktívnej súčinnosti.
Osobitne vo vzťahu k infraštruktúrnym projektom, ako aj projektom v záujme miest, obcí či
samosprávnych krajov (turizmus, šport, školstvo, bývanie, kultúra ), bude vláda klásť dôraz na lepšiu
prípravu projektov, účinné nástroje na vysporiadanie vlastníckych práv k pozemkom – vrátane úpravy
legislatívy týkajúcej sa rýchleho a efektívneho, no spravodlivého procesu vyvlastňovania - a na
odstránenie legislatívnych a faktických prekážok, spomaľujúcich proces výstavby takýchto stavieb.
Vláda SR zabezpečí kumulatívne úžitky z infraštruktúrnych projektov tým, že súčasne budú prvkami
zelenej a sociálnej infraštruktúry.
Posilniť a v maximálne možnej miere využívať nástroj projektov pozemkových úprav (PPÚ) ako
najefektívnejší a najúčinnejší nástroj na vysporiadanie vlastníckych práv k pozemkom. Pri
efektívnom využití PPÚ nie je potrebné využívať nástroj vyvlastnenie.
Zjednodušenie a zefektívnenie konaní Vláda SR zabezpečí aj sprístupnením služieb občanom,
vybudovaním údajovej základne vo výstavbe a prostredníctvom elektronizácie a digitalizácie stavebnej
správy. Bude sa tiež prostredníctvom Ministerstva dopravy a výstavby SR v spolupráci s odbornou
verejnosťou aktívne spolupodieľať na profesionalizácii, vzdelávaní a zvyšovaní odbornej úrovne
štátneho aparátu.
Prepojiť s portálom katastra nehnuteľností, aby občania na jednom mieste našli požadované
informácie a podklady potrené pre výstavbu. (Prípadne prepojiť aj s registrom nájomných
(a podnájomných) zmlúv, ktorý sa takto postupne môže napĺňať (zároveň to môže byť aj zmluvná
kontrola vecných bremien, príp. lesných hospodárov), a slúžiť ako podklad pre výber daní z
nehnuteľností).

Vláda SR bude naďalej podporovať európske politiky smerujúce k ochrane klímy, najmä výstavbou
energeticky efektívneho a dekarbonizovaného fondu budov s prvkami inteligentnej automatizácie
budov. Vláda SR bude pokračovať v politike zlepšovania energetickej hospodárnosti budov a zameria
sa na uľahčenie nákladovo efektívnej transformácie existujúcich budov ich hĺbkovou obnovou na
budovy s takmer nulovou potrebou energie. Osobitnú pozornosť Vláda SR bude venovať revitalizácii
zastaraného bytového fondu a tvorbe nového štátneho nájomného bývania.
BÝVANIE
Ako súčasť Národného strategického plánu vláda vypracuje strategický plán a následne vytvorí
podmienky pre rozšírenie možnosti poskytovania cenovo dostupného bývania v oblasti štátneho
nájomného bývania. Dostupnosť bývania vláda považuje za jeden z hlavných pilierov sociálnej politiky
štátu. Vláda SR bude podporovať prístup k adekvátnemu bývaniu pre všetkých občanov SR s cieľom
vytvorenia podmienok pre dôstojný život každého, najmä sociálne zraniteľných skupín obyvateľstva,
mladých rodín a skupín obyvateľstva vo vybraných profesiách.
Prioritou bude rozvinutie efektívneho, funkčného modelu výstavby ekonomicky dostupného štátneho
nájomného bývania. Systém bude založený na analýzach dopytu po štátnom nájomnom bývaní v
jednotlivých regiónoch Slovenska. Vláda SR podnikne všetky kroky potrebné na to, aby umožnila
masívnu výstavbu kvalitných štátnych nájomných bytov po celom území Slovenskej republiky tak, aby
mesačné nájomné bolo pre nájomcu dostupné a bolo výrazne nižšie, ako je štandardné trhové
nájomné. Účelom štátneho nájomného bývania má byť vytvorenie trvalého bývania pre občanov, pre
ktorých je hypotéka neprimeranou záťažou. Časť týchto štátnych nájomných bytov bude špecificky
prispôsobená pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu.
Za účelom dosiahnutia tohto cieľa vláda pripraví a vyhodnotí všetky dostupné možnosti financovania
mimo rozpočtu verejnej správy prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania alebo iného subjektu,
vrátane implementácie modelu financovania podľa vzoru spoločnosti ASFINAG, a pripraví a
implementuje produkčné a prevádzkové modely bežné v krajinách západnej Európy potrebné na
výstavbu štátnych nájomných bytov. Vláda SR sa zaväzuje nájsť pre výstavbu štátnych nájomných bytov
taký finančný a prevádzkový model, ktorý bude udržateľný a nebude navyšovať deficit rozpočtu a dlh
verejnej správy.
Budeme pokračovať v podpore obecných nájomných bytov a vytvoríme podmienky pre zapojenie
súkromného sektora do výstavby nájomných bytov.
Keďže Slovenská republika disponuje značným fondom rôznych typov nehnuteľností, často v
nevhodnom stave a neefektívne využívaných, vláda ako súčasť Národného strategického plánu bude
pokračovať, resp. začne s pasportizáciou štátnych nehnuteľností. Vláda vyhodnotí efektívnosť
využívania budov štátu a pripraví analýzu ich optimálneho využitia na účely nájomných bytov alebo
kancelárskych priestorov. Zároveň začne s okamžitou projektovou prípravou na zmenu ich využitia.
Prestavbou týchto zastaralých nehnuteľností na nájomné bývanie vzniknú tisíce bytov a koncentráciou,
resp. presunom čo možno najväčšieho počtu úradov do vhodných a efektívnych budov vzniknú
synergie vo využívaní budov štátnou správou. Vláda vybudovaním, vlastníctvom a správou značného
množstva štátnych nájomných bytov tohto druhu vytvorí nový legislatívny rámec na vznik tzv.
multifamily investičného sektoru, čím vytvorí priestor pre investície kapitálu do tohto novovzniknutého
druhu podnikania.
Pri tomto procese je potrené urobiť okrem pasportizácie nehnuteľností (budov) vo vlastníctve štátu
aj pasportizáciu nehnuteľností (pozemkov) vo vlastníctve štátu resp. využiť nástroje na vhodné
umiestnenie pozemkov vo vlastníctve štátu za účelom ich scelenia a tak ich pripraviť pre potreby
výstavby nových nájomných bytov. To je možné len najefektívnejším nástrojom na usporiadanie
pozemkového vlastníctva a to pozemkovými úpravami.

Vláda SR pre účely zrýchlenia výstavby veľkého počtu nájomných bytov zriadi centralizovaný stavebný
úrad v gescii Ministerstva dopravy a výstavby SR.
Vláda SR zvýši publicitu a atraktivitu konceptu nájomného bývania ako stabilného a flexibilného
nástroja na uspokojovanie sociálnych potrieb obyvateľstva.
Vláda SR bude aktívne podporovať projekty obnovy bytového fondu a zvyšovania energetickej
hospodárnosti bytových a rodinných domov a zefektívni čerpanie podpory na tento účel.
Z hľadiska dosiahnutia spravodlivého a rovnovážneho postavenia prenajímateľa a nájomcu bude
pripravená nová právna úprava nájomného vzťahu reflektujúca potreby trhu, stabilitu a spravodlivosť
nájomného vzťahu, ako aj primeranú ochranu oprávnených nárokov nájomníkov. Úprava bude
zohľadňovať aj moderné a flexibilné nastavenie pravidiel úspešne zavedených v oblasti krátkodobých
nájmov bytov.

ZODPOVEDNÁ OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Slovensko zaostáva v oblasti ochrany životného prostredia. K nášmu prírodnému bohatstvu – vode,
pôde, vzduchu, lesom a biodiverzite sa musíme správať zodpovednejšie. Vláda SR si uvedomuje, že
každý štát musí vynaložiť maximálne úsilie na zlepšenie stavu globálneho životného prostredia, aby aj
ďalšie generácie mali plnohodnotné prostredie pre svoj život. Vláda SR vyhlasuje, že vynaloží
maximálne úsilie, aby sme nezhoršili prírodný potenciál Slovenska, a bude realizovať postupné kroky
na zlepšenie stavu životného prostredia s cieľom dosiahnuť spoločný výsledok.
Vláda SR sa hlási k záväzku Parížskej klimatickej dohody a ku Agende 2030 a jej 17 cieľom udržateľného
rozvoja. Vláda SR bude pokračovať v programe Vízie a stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku
2030 (ďalej Slovensko 2030) s dôrazom na otvorené vládnutie, transparentnosť a participáciu štátnej
správy, podnikateľov, akademickej sféry, samosprávy a občianskej spoločnosti.
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ZMENA KLÍMY
Pozemkové úpravy vnímame ako jediný efektívny nástroj na riešenie rozdrobenosti
pozemkového vlastníctva. Majú výrazne nadrezortný charakter, a sú nápomocné (prospešné) aj
ochrane prírody a príprave krajiny na očakávané klimatické zmeny.
Vzťah pozemkových úprav a ochrany životného prostredia na Slovensku. Z pohľadu
životného prostredia sú pozemkové úpravy dôležité najmä pre:
• Vlastnícke usporiadanie pozemkov pod chránenými časťami prírody
• Prípravu pozemkov pre realizáciu vodozádržných, protieróznych a ekostabilizačných
opatrení v krajine
Napriek tomu, že ochrana prírody je v súvislosti s pozemkovými úpravami často
skloňovaným pojmom, praktické dôsledky usporiadania pozemkového vlastníctva pre ochranu
chránených území sú málo docenené a uplatňované v praxi.
Veríme, že vzájomná spolupráca pri projektoch pozemkových úprav môže významne rozšíriť
ich pozitívny dopad pri ochrane krajiny a životného prostredia.
Vláda SR chce zaručiť právo na priaznivé životné prostredie každému občanovi štátu a zdôrazňuje našu
zodpovednosť za ochranu a tvorbu životného prostredia. K využívaniu prírodných zdrojov bude
pristupovať racionálne a obozretne s dôrazom na ochranu biodiverzity, klímy a zásad trvalo
udržateľného rozvoja.
Vláda SR sa zameria na komplexnejšiu starostlivosť o všetky zložky životného prostredia - lesy, pôdu,
vodu, ovzdušie a biodiverzitu s cieľom zmierňovať dopady klimatických zmien.
Medzi najväčšie environmentálne výzvy Slovenska patrí zlá kvalita ovzdušia, nízka miera recyklácie
komunálneho odpadu a nedostatočná ochrana vôd, biodiverzity a lesných ekosystémov. Cieľom

predkladaného programového vyhlásenia je dosiahnuť vyššiu kvalitu životného prostredia a podporiť
prechod na zdrojovo efektívne obehové hospodárstvo.
Aj napriek zlepšeniu stavu životného prostredia v posledných desaťročiach naše súčasné politiky a
systémy výroby a spotreby neumožňujú dosiahnutie dlhodobých cieľov udržateľného rozvoja a
zabezpečenie zdravého životného prostredia pre všetkých obyvateľov. Globálne megatrendy, ako je
napríklad aj súčasné šírenie pandémie COVID-19, ilustrujú našu zraniteľnosť ako civilizácie a dlhodobé
environmentálne problémy, akými sú zdravie a život ohrozujúce toxické skládky, znečistené ovzdušie
a voda, sa stávajú v očiach verejnosti naliehavými a prioritnými úlohami štátu. Tieto naliehavé výzvy si
vyžadujú systémové zmeny v spravovaní štátu a činností jednotlivých rezortov nad rámec kompetencií
rezortu životného prostredia. Krízu, ktorú spôsobil COVID-19, bude Slovensko vnímať ako prelom v
doterajších postojoch voči zodpovednosti štátu pri ochrane zdravia a životov občanov. Máme
príležitosť poučiť sa a začať budovať zelenšiu a voči zmenám klímy odolnejšiu ekonomiku.
Slovensko bude aktívne presadzovať národné záujmy a formovať environmentálnu a klimatickú
politiku EÚ. Bude aktívne a zodpovedne pôsobiť na medzinárodnej úrovni a podporovať dosiahnutie
Cieľov udržateľného rozvoja (SDGs) prostredníctvom využívania skúseností z transformačného a
prístupového procesu. Vláda bude tiež dynamicky rozvíjať regionálnu a bilaterálnu spoluprácu v
environmentálnej a klimatickej oblasti. Bude riešiť implementačné nedostatky vyplývajúce z európskej
legislatívy a proaktívne vstupovať do prípravy a implementácie globálnych a európskych cieľov.
Osobitná pozornosť bude venovaná Európskej zelenej dohode, ktorá je veľkou príležitosťou pre
modernizáciu Slovenska. Vzhľadom k jej nadrezortnému charakteru bude na Slovensku vytvorená
horizontálna koordinácia (napr. posilnením kompetencie Rady Vlády SR pre Agendu 2030) tejto dohody
na najvyššej možnej úrovni s aktívnym zapojením všetkých relevantných aktérov.
Vláda SR bude realizovať opatrenia Stratégie environmentálnej politiky SR do roku 2030 a iných
nadväzujúcich sektorových stratégií.
Na dosiahnutie uhlíkovej neutrality nákladovo efektívnym spôsobom vláda reviduje Nízkouhlíkovú
stratégiu a Národný integrovaný energetický a klimatický plán, prijme zákon o zmene klímy a podporí
decentralizáciu a dereguláciu energetiky.
Na dosiahnutie lepšieho stavu životného prostredia je potrebná integrácia environmentálnych
princípov aj do iných politík na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni a na zásade nadrezortného
prístupu.
Participácia verejnosti vrátane zapojenia samospráv, akadémie, podnikateľského, ako aj tretieho
sektora pri príprave a implementácii zlepší kvalitu navrhovaných riešení.
Vláda SR pripraví program verejnoprospešných prác a prostredníctvom aktivačného príspevku zapojí
dlhodobo nezamestnaných do práce na zlepšení životného prostredia, ako čistenie obce, práce na
poliach, vodozádržných opatreniach, pomocné práce pri triedení odpadu a odstraňovaní čiernych
skládok.
Práce na zlepšení životného prostredia je možné efektívne vykonávať iba na pozemkoch vo výlučnom
vlastníctve štátu resp. samospráv. Tieto potrebné pozemky je nutné majetkovoprávne vysporiadať
a to je najefektívnejšie možné formou pozemkových úprav.
Na zabezpečenie efektívneho výkonu štátnej správy na okresných úradoch posilníme
kontrolovateľnosť výkonu ochrany životného prostredia a zabezpečíme, aby MŽP SR malo reálny vplyv
na kvalitu práce pracovníkov.
Vláda SR zváži zlúčenie odborov starostlivosti o životné prostredia s pozemkovo-lesnými odbormi.
Určite je potrebné vytvoriť na tomto úseku špecializovanú štátnu správu, ak by bola zlúčená (bývalé
odbory životného prostredia a bývalé pozemkové a lesné odbory Okresných úradov), tak sa
zabezpečí (ošetrí) koordinácia prípravy vhodných pozemkov vo vlastníctve štátu resp. samospráv na
budovanie potrených ekologických prvkov v území a to formou pozemkových úprav.
Vláda SR sa zameria na vymáhateľnosť práva v životnom prostredí. Bude vykonaný audit fungovania
Slovenskej inšpekcie životného prostredia a okresných úradov s cieľom posilniť výkonnosť

rozhodovania a kontroly. Vláda SR zavedie dôsledné opatrenia pre elimináciu poškodzovania zložiek
životného prostredia prostredníctvom „ENVIROpolície“.
Vláda SR zabezpečí potrebu dát a včasné informovanie verejnosti. Skvalitnia sa údaje najmä vo vodnom
a lesnom hospodárstve a v ochrane ovzdušia a budú v čo najväčšej miere zverejňované. Týka sa to aj
geologických správ financovaných z verejných zdrojov. Vláda SR považuje za kľúčovú účasť verejnosti
na rozhodovacom procese v záležitostiach životného prostredia. Vláda SR zabezpečí prostredníctvom
verejne dostupných portálov včasnú informovanosť verejnosti, permanentnú on-line dostupnosť dát,
súvisiacich i odvodených informácií o životnom prostredí v ľahko dostupnej a zrozumiteľnej forme pre
verejnosť.
Vláda SR v spolupráci s Ministerstvom dopravy SR prijme opatrenia, aby Enviroportál poskytoval
permanentné údaje vrátane celého procesu EIA až po ukončenie procesu vydaním územného,
stavebného a integrovaného povolenia a kolaudačného rozhodnutia.
Výdavky na životné prostredie budú vynakladané efektívne a investície budú posudzované podľa
kritéria hodnoty za peniaze.
Výdavky na životné prostredie vo forme budovania nových ekologických zariadení a opatrení je
možné efektívne vynakladať iba na pozemkoch vo výlučnom vlastníctve štátu resp. samospráv. Tieto
potrebné pozemky je nutné majetkovoprávne vysporiadať a to je najefektívnejšie možné formou
pozemkových úprav.
Vláda SR zrealizuje komplexnú reformu fungovania Environmentálneho fondu s dôrazom na
transparentnosť, objektívne merateľné kritériá a pravidlo štyroch očí. Popri refundácii výdavkov sa
zavedie aj možnosť režimu predbežných alokácií na schválené projekty.
Vláda SR sa hlási k posilneniu environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v celoživotnom
vzdelávaní s ich podporou na všetkých stupňoch a typoch škôl. Systém poradenstva a metodického
usmernenia bude zavedený aj pre podnikateľský sektor.
Vláda SR sa bude venovať identifikácii bilancie čistého bohatstva Slovenskej republiky tak, aby bolo
započítané aj prírodné bohatstvo (voda, lesy, nerastné suroviny a pod.) na strane aktív a ekologický dlh
(environmentálne záťaže, protipovodňové opatrenia a pod.) na strane druhej. Vláda SR sa bude
zaoberať modelom výpočtu ekosystémových služieb pre podmienky SR a požadovať od európskych
inštitúcií spracovanie jednotnej metodiky výpočtu ekosystémových služieb pre všetky krajiny EU.
Vláda SR vytvorí podmienky na prechod na uhlíkovo neutrálne hospodárstvo do roku 2050. Cieľom
Vlády SR bude znižovať emisie skleníkových plynov a zlepšiť schopnosť Slovenska adaptovať sa na
nepriaznivé dôsledky zmeny klímy.
Vláda SR bude podporovať obnoviteľné zdroje energie. Vypracujú sa kritériá na ich udržateľné a
efektívne podporovanie zo strany Vlády SR.
Vláda SR posúdi zmeny v daňovej politike smerom k zelenej, fiškálne neutrálnej daňovej reforme. Bude
presadzovať energetickú efektívnosť a hĺbkovú obnovu a zvyšovanie energetickej efektívnosti budov s
cieľom dosiahnuť urýchlenú obnovu verejných budov. MŽP podporí integráciu dotačných programov.
Vláda SR zvýši investície do mitigačných a adaptačných opatrení z predaja emisných povoleniek.
Vláda SR prijme opatrenia na zvýšenie odolnosti a adaptability prostredia na dopady zmeny klímy na
všetkých úrovniach s osobitným zreteľom na energetiku, pôdohospodárstvo, biodiverzitu, lesné a
vodné hospodárstvo, výstavbu, dopravu a územné/krajinné plánovanie. Podporí sa ekologická
poľnohospodárska výroba.
Vláda SR si uvedomuje význam verejných priestorov a plôch verejnej zelene v mestách a obciach. Vláda
SR vykoná opatrenia na zastavenie negatívneho trendu likvidácie verejných priestorov a verejnej
zelene kvôli stavebnej činnosti aj formou uzákonenia tzv. intaktných (nezastavateľných) plôch zelene v
mestách a obciach.
Vytvoria sa podmienky na výrazné zníženie emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia z domácností a
dopravy.

Vláda SR prijme stratégiu na zlepšenie kvality ovzdušia a novú právnu úpravu riadenia kvality ovzdušia
s cieľom štandardizovať povoľovací proces stacionárnych zdrojov, regulovať činnosti spôsobujúce
prašnosť a vytvoriť dostatočné kapacity a kompetencie na riadenia kvality ovzdušia.
Vláda SR zlepší informovanie verejnosti o kvalite a stave ovzdušia. Bude zavedená povinnosť
zverejňovať výsledky klimatických ukazovateľov a kvality ovzdušia v lokalitách, ktoré majú vhodné
klimatické podmienky na liečenie. Vláda SR zvýši počet meracích zariadení kvality ovzdušia a budú
zavedené krátkodobé limity aj na aromatické uhľovodíky – benzo(a)pyrén.
Vláda SR sa zameria na konkrétne opatrenia na zníženie emisií z domácich kúrenísk. Zabezpečí cielenú
infokampaň v obciach s vysokým podielom emisií z vykurovania. Bude zavedená dvojstupňová kontrola
znečisťovateľov. V prvom kroku znečisťovateľ dostane upozornenie. Pri opakovanom podozrení bude
umožnený vstup štátnemu dozoru k spaľovaciemu zariadeniu a možnosť odobrať vzorku popola ako
dôkazného materiálu pre ďalšie správne konania. Vláda SR bude presadzovať adresnú podporu nákupu
emisne efektívnejších kotlov na vykurovanie pre domácnosti. Na trhu budú môcť byť predávané len
kotly, ktoré budú spĺňať prísne emisné kritériá.
Navrhneme vhodnú reguláciu dopravy (preferencia mestskej hromadnej dopravy, využívanie
elektrickej trakcie, integrovaných dopravných systémov). Výrazne sa posilní rozvoj cyklistickej dopravy
a cykloturizmu vrátane udržateľného financovania a takých zmien v legislatíve, ktoré umožnia
bezpečnú a efektívnu prepravu.
Podpora cykloturizmu nie je možná bez vybudovaných cyklotrás, na ktoré však zatiaľ Slovensko
nemá vhodné pozemky, z dôvodu rozdrobeného pozemkového vlastníctva. Je najefektívnejšie
navrhovať nové pozemky, najvhodnejšie pre budovanie cyklotrás v rámci projektov pozemkových
úprav, pretože v procese tvorby projektu pozemkových úprav je možné navrhovať ako vlastníka
budúcich cyklotrás štát alebo obec. Inou formou nie je možné efektívne vysporiadať pozemky pod
budúcimi možnými cyklotrasami.
Bude preferovaná nízkoemisná forma dopravy. Navrhneme možnosť, aby obce mohli spoplatniť vjazd
osobných automobilov do centier.
Vláda SR sa zaväzuje ukončiť výrobu elektriny zo spaľovania hnedého uhlia v Elektrárni Nováky
najneskôr v roku 2023, zamestnanci budú opätovne integrovaní na trh práce. MŽP SR navrhne vylúčiť
hnedé uhlie a lignit z bilančných zásob energetických surovín v SR.
MŽP SR navrhne zrušiť dotácie do fosílnych palív a odstrániť výnimky v spotrebných daniach s
prihliadnutím na oblasti so zlou kvalitou ovzdušia a sociálne slabšie skupiny.
Keďže poplatky za vypúšťanie látok do ovzdušia sa nemenili od roku 2008 a sú jedny z najnižších v EÚ,
vláda uskutoční postupnú indexáciu.
Používanie chemických látok vrátane postrekov v intravilánoch obcí bude obmedzené v čo najväčšej
miere s cieľom znížiť negatívny vplyv na zdravie a životné prostredie.
Vláda SR zabezpečí jednotnú správu chránených území pod MŽP SR a zváži právnu subjektivitu správ
národných parkov.
Dobuduje sa sústava chránených území, vrátane území európskeho významu NATURA 2000 a schvália
efektívne dokumentov starostlivosti.
Reformou Štátnej ochrany prírody SR sa zavedie komplexný a udržateľný systém financovania, ktorý
bude v stále väčšej miere využívať inovatívne formy financovania. Vláda urobí všetky potrebné kroky
proti zneužívaniu náhodných ťažieb. Na účelovú ťažbu zdravého lesa bude zavedená prísna kontrola.
Navrhneme takú zonáciu národných parkov, ktorá zabezpečí ich účinnú ochranu s ohľadom na
medzinárodné kritériá IUCN. Rozsah zón bez ľudských zásahov bude totožný s 5. stupňom ochrany
prírody a bude tvoriť najmenej 50 % rozlohy územia.
V prípade obmedzenia hospodárenia v národných parkoch a v iných chránených územiach budú
súkromní vlastníci primerane odškodnení, prednostne zámenou pozemkov, dlhodobým prenájom
alebo zmluvnou ochranou. Sprehľadníme a zjednotíme formu poskytovania nárokovateľných
kompenzácií za obmedzenie hospodárenia v chránených územiach. Vlastníkov budeme o možnosti
nárokovať si kompenzácie informovať.

Odškodnenie vlastníkov a potrebu nárokovateľných kompenzácií je možno najefektívnejšie
dosiahnuť (vyriešiť) v rámci pozemkových úprav, kde je možné prednostne umiestniť štátnu pôdu
v chránených územiach a pozemky ostatných vlastníkov mimo chránených území a bez potreby
kompenzácií.
V lesoch s aktívnym manažmentom bude uprednostňované prírode blízke obhospodarovanie s cieľom
využívať komplexnú hodnotu lesov a ekologickej stabilizácie krajiny. V štátnych lesoch, vrátane
vojenských, bude povinná certifikácia Forest Stewardship Council (FSC), v neštátnych lesoch sa podporí
jej dobrovoľné zavedenie.
S cieľom efektívnejšej ochrany prírody a kontroly ťažby sa zriadi integrovaná stráž a v oblasti ochrany
prírody sa zlepší vymožiteľnosť práva.
Zverejňovaním úplných programov starostlivosti o les, vrátane údajov o plánovanej a vykonanej ťažbe,
sa dosiahne zvýšená kontrola verejnosťou. Umožníme aktívny prístup do LGIS (Lesnícky geograficky
informačný systém) aj pre verejnosť. Okrem toho bude navrhnutá verejná mobilná aplikácia na
kontrolu ťažby a transportu dreva.
Slovensko má veľký potenciál zefektívniť využívanie prírodných zdrojov. Vláda SR sa zameria na
znižovanie skládkovania odpadov a dôraz sa bude klásť na predchádzanie vzniku odpadu a recykláciu.
Vláda SR podporuje prechod na obehové hospodárstvo. MŽP SR vypracuje plán prechodu na obehové
hospodárstvo s opatreniami presahujúcimi problematiku odpadov.
Vytvoríme podmienky na zvýšenie miery energetického zhodnocovania komunálneho odpadu
vzniknutého na Slovensku. Zariadenia na energetické zhodnocovanie odpadov budú podobne ako vo
všetkých vyspelých krajinách EÚ integrálnou súčasťou zhodnocovania tých zložiek komunálneho
odpadu, ktoré nemožno efektívne materiálovo recyklovať.
Progresívne zvyšovanie zákonného poplatku za skládkovanie odpadov v miere, ktorá bude
jednoznačne motivovať všetkých producentov odpadov k ich dôkladnému triedeniu.
Vláda SR zavedenie povinnosť množstvového zberu odpadu, prípadne v kombinácii s paušálnym
poplatkom.
Vláda SR podporí kompostovanie a zber bioodpadu, najmä v mestských aglomeráciách. Spresní
evidenciu biologického odpadu a vydá usmernenie pre obce, aby kompostovanie v domácnostiach bolo
riadne započítavané do výpočtu vytriedenia komunálneho odpadu.
Vláda SR zavedie v štátnej a verejnej správe, vrátane organizácií a podnikov, zelené verejné
obstarávanie ako povinné so zohľadnením dlhodobej ekonomickej návratnosti, ale aj
environmentálnych a sociálnych vplyvov.
Vláda SR zefektívni rozšírenú zodpovednosť výrobcov tak, aby systém fungoval efektívne, dosiahla sa
vyššia stabilita a prostredníctvom ekomodulácie lepšie motivoval výrobcov uvádzať na trh
environmentálne vhodnejšie výrobky a obaly. Bude definovaný minimálny štandard služby a služby
triedeného zberu sa budú obstarávať cez tendre. Zlepšíme vnútorné mechanizmy kontroly výrobcov
vyhradených výrobkov aj organizácií zodpovednosti výrobcov prostredníctvom nezávislých
audítorských spoločností. V prípade obalov zapojíme do financovania triedeného zberu každého
väčšieho výrobcu obalov a neobalových výrobkov, t. j. nielen podnikateľov, ale aj štátnu správu.
Voda je strategická surovina a prírodné bohatstvo. Vláda SR navrhne takú vodnú politiku, aby sa
zabezpečilo postupné obnovenie poškodených vodných útvarov, zastavilo znečisťovanie vôd, pokles
množstva podzemných vôd a zabezpečil sa dostatok pitnej vody v regiónoch. Vláda SR sa zameria na
ochranu a obnovu prirodzených záplavových území, mokradí, malých vodných nádrží a rybníkov,
ochranu prirodzených, voľne tečúcich úsekov vodných tokov a revitalizáciu regulovaných úsekov tokov
všade tam, kde je to možné, najmä v extraviláne.
Vláda SR podporí budovanie verejných vodovodov v obciach do 2000 obyvateľov najmä v lokalitách s
environmentálnou záťažou.
Všetci občania v aglomeráciách nad 2000 ekvivalentných obyvateľov budú mať čo najskôr čistenú a
odvádzanú odpadovú vodu. V menších obciach by mal tento pomer do roku 2030 dosiahnuť aspoň 50
%.

Preferované budú zelené opatrenia zadržiavajúce alebo spomaľujúce odtok vody z krajiny vrátane
zadržiavania dažďovej vody a dôslednej ochrany vodohospodársky významných lesov, prirodzených
záplavových území a mokradí. Zvýšením jej opätovného využitia a efektívnejším hospodárením sa
prispeje k obmedzeniu dôsledkov sucha.
Budovanie zelených (ekologických) opatrení zadržiavajúcich alebo spomaľujúcich odtok vody z
krajiny vrátane zadržiavania dažďovej vody je možné iba na majetkoprávne vysporiadaných
pozemkoch vo vlastníctve štátu, resp. samospráv, ktoré vieme najefektívnejšie dosiahnuť formou
pozemkových úprav.
Vláda SR zabezpečí transparentné informovanie verejnosti o kvalite podzemných vôd zverejňovaním
kompletných analýz kvality vody v chránených vodohospodárskych oblastiach a aktualizácie
manažmentu rizík jej znečistenia. Vláda SR vytvorí komplexný informačný systém o vodách. Vláda SR
vytvorí informačný hydrogeologický varovný systém pre občanov, samosprávy a prevádzkovateľov
vodárenských zdrojov tak, aby mali kľúčové údaje o kvalite podzemnej vody, ktorá sa používa na ľudskú
spotrebu a poľnohospodárske účely. Zavedie povinnosť dodávateľa vody pre ľudskú spotrebu predložiť
spotrebiteľovi raz ročne samostatné úplné analýzy dodávanej pitnej vody na zdroji.
Vláda SR zabezpečí prehodnotenie rozsahu plánovaných malých vodných elektrární uvedených vo
Vodnom pláne Slovenska a definitívne zrušíme plánované investície: Vodné dielo Slatinka, Vodné dielo
Tichý potok, vodná nádrž Ipeľ (Ďubákovo) a tiež plánovanú výstavbu ropovodu cez Žitný ostrov. Viaceré
vodné stavby v majetku štátu sú v havarijnom stave. Vláda SR vykoná revíziu týchto vodných stavieb a
rozhodne o ich ďalšej existencii, vrátane alternatívy odstránenia niektorých stavieb.
Rekonštrukcia a výstavba nových projektov bude v súlade s princípmi hodnoty za peniaze.
Štátne podniky v rezorte životného prostredia budú zreorganizované s cieľom zvýšiť efektivitu.
Vláda SR vyvinie maximálne úsilie na odstránenie environmentálnych záťaží, najmä tých s najvyššou
prioritou riešenia:
 zastavenie ďalšieho znečisťovania podzemných vôd Žitného ostrova (Vrakunská skládka a ďalšie
zdroje znečistenia z Bratislavy),
 zneškodnenie PCB látok, ťažkých kovov a sanáciu priľahlého územia na východnom Slovensku, v okolí
Strážskeho a odkaliska Poša a gudrónov v areáli Predajná,
 plán sanácie ďalších environmentálnych záťaží sa bude riadiť princípom hodnoty za peniaze.

ZVÝŠENIE POTRAVINOVEJ SEBESTAČNOSTI OBYVATEĽOV S DÔRAZOM NA
ZODPOVEDNÉ HOSPODÁRENIE S PÔDOU A S LESMI
PÔDOHOSPODÁRSTVO

Efektívne je možné hospodáriť iba s pôdou majetkovoprávne usporiadanou, scelenou, racionálne
tvarovo usporiadanou a zhodnotenou pôdou. Tieto atribúty spolu so zabezpečením prístupu
k ekologicky chráneným pozemkom vieme dosiahnuť viacerými nástrojmi ale nejefektívnejším
a v niektorých prípadoch nevyhnutným nástrojom na dosiahnutie žiadúceho cieľa sú pozemkové
úpravy.
Pozemkové úpravy vnímame ako jediný efektívny nástroj na riešenie rozdrobenosti
pozemkového vlastníctva a tým aj problémov slovenského poľnohospodárstva.
Strategickým cieľom Vlády SR je efektívne a udržateľným spôsobom využiť prírodný potenciál
Slovenska na zvýšenie úrovne vlastnej potravinovej sebestačnosti a na zvýšenie podielu domácich
potravín. Keďže vláda si plne uvedomuje nízku úroveň potravinovej sebestačnosti Slovenska a jej
zvýšenie považuje za strategický záujem štátu a prioritu vlády, ďalším, nemenej dôležitým cieľom je
dosiahnuť čo najvyššiu sebestačnosť vo výrobe potravín a domácou produkciou zabezpečiť pre našich
občanov kvalitné a bezpečné potraviny. Pôdohospodárstvo musí plniť významné ekologické,

ekonomické, sociálne a spoločenské funkcie na národnej úrovni. Zároveň nesmie poškodzovať ďalšie
ekosystémy nielen v súčasnosti, ale ani v budúcnosti.
Vláda SR vypracuje dlhodobú koncepciu poľnohospodárstva a potravinárstva so zreteľom na
strategické dokumenty Európskej únie (EÚ), od ktorej sa budú odvíjať dlhodobo predvídateľné
podmienky a garancie štátnej podpory domáceho poľnohospodárstva v štruktúre podľa aktuálnej
potreby – špeciálne na živočíšnu produkciu, na podporu pestovateľov špeciálnych plodín a
spracovateľského priemyslu, na proces pozemkových úprav, na zvýšenie poistenia rizík, na podporu
tvorby zamestnanosti, na podporu mladých poľnohospodárov a na rozvoj podpory propagácie
slovenskej produkcie.
Efektívna podpora je možná len na pôdu, ktorá je majetkovoprávne usporiadaná, nemá desiatky
spoluvlastníkov, nevhodné tvary pozemkov, verejnými cestami nesprístupnenú väčšinu pozemkov,
zmiešané vlastníctvo známych a neznámych vlastníkov a to je možné dosiahnuť iba pozemkovými
úpravami.
Prioritou Vlády SR bude upevnenie postavenia slovenských poľnohospodárov a potravinárov a ich
záujmov v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ po roku 2020, najmä však zabezpečenie
spravodlivých, transparentných a nediskriminačných podmienok slovenským poľnohospodárom a
potravinárom v porovnaní s ostatnými štátmi EÚ a dosiahnutie maximálnej podpory z rozpočtu SR pri
zachovaní rozpočtovej zodpovednosti.
Vláda SR považuje pôdu za národné bohatstvo, ktorého šetrné a udržateľné využívanie je nielen
základným predpokladom každej ekonomickej činnosti, ale je predovšetkým obmedzeným a ľahko
zničiteľným zdrojom nenahraditeľného významu pre samotnú ľudskú existenciu.
Vláda SR sa zaväzuje prijať legislatívu SR v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva a
zosúladiť ju s legislatívou EÚ s cieľom zjednotiť podmienky spoločného trhu EÚ.
Lesy sú rozhodujúcim, životodarným a krajinotvorným prvkom. Lesy nie sú bankou pre štátny rozpočet,
lesy sú poisťovňou pre zdravú krajinu. Vláda sa zaväzuje ku stabilizácii lesov a zabezpečeniu ich funkcií
prostredníctvom prírode blízkeho hospodárenia a reálneho ocenenia ich ekologických funkcií.
Vláda sa zaväzuje plniť opatrenia identifikované Revíziou výdavkov na pôdohospodárstvo a rozvoj
vidieka. Za hlavné opatrenia považuje predovšetkým zvýšenie podielu zdrojov na podporu
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v II. pilieri, zefektívnenie fungovania Programu rozvoja vidieka,
zastropovanie, redistributívnu platbu, zníženie priamych platieb v I. pilieri Spoločnej
poľnohospodárskej politiky a zároveň na zvýšenie podpory produkcie.
Pre vyššie spolufinancovanie v II. pilieri je kľúčové, aby bolo možné z PRV financovať opatrenia
prioritné pre Slovensko. Tými sú predovšetkým sceľovanie vlastníctva pôdy, nástroje na riadenie
rizík pre poľnohospodárov, obnova hydromeliorizačných zariadení, podpora mladých
poľnohospodárov, environmentálnych cieľov a ekologického hospodárstva.
Sceľovanie vlastníctva pôdy (je chápané) ako synonymum pre pozemkové úpravy. Je dobré, že vláda
SR si uvedomuje, že medzi opatrenia prioritné pre Slovensko zaraďuje pozemkové úpravy.
Pozemkové úpravy sú opatrením, ktoré má multiplikačný charakter - usporiadané pozemkové
vlastníctvo po pozemkových úpravách generuje na vidieku ďalšie ekonomické príležitosti v podobe
malých a mladých farmárov, investícií do agroturistiky, cykloturistiky, protipovodňových
a vodozádržných opatrení a celkovej revitalizácie vidieka.
Pozemkové úpravy predstavujú systémový prístup k riešeniu problémov v krajine, ktorý umožňuje
koordináciu plánovacích a projektantských činností a praktického vykonávania navrhnutých
opatrení.
Vláda SR v súlade so závermi revízie výdavkov zefektívni fungovanie podriadených organizácií a
štátnych podnikov MPRV SR, najmä optimalizáciou a digitalizáciou Pôdohospodárskej platobnej
agentúry a vykonaním hĺbkového auditu štátneho podniku Lesy SR. Zverejníme všetky plány
starostlivosti o les v prehľadnej a dostupnej forme, čo zvýši transparentnosť a verejnú kontrolu.

POĽNOHOSPODÁRSTVO A POTRAVINÁRSTVO
Vláda SR prepracuje doterajšiu právnu úpravu vlastníckych a užívacích vzťahov k pôde v súlade s
Ústavou Slovenskej republiky s cieľom vyvážiť postavenie vlastníkov pôdy voči jej užívateľom. Predloží
ústavnoprávne riešenie vlastníckych vzťahov k pôde, čím zabráni predaju pôdy na špekulatívne účely.
Zabezpečí tým, aby rozhodujúci vplyv na stratégiu a smerovanie hospodárenia na pôde zostal v rukách
SR.
Efektívnym nástrojom na vyváženie postavenia vlastníkov pôdy voči jej užívateľom je spracovanie
projektu pozemkových úprav, kedy účastníkmi konania zo zákona sú vlastníci aj užívatelia. Pri
spracovaní projektu dochádza k ich vzájomnej komunikácii a dohode na budúcom usporiadaní
vlastníckych a užívacích pomerov v obvode projektu pozemkových úprav.
Zabezpečí ukončenie reštitučných konaní, vysporiadanie pozemkov v záhradkárskych osadách,
ukončenie konaní o zostavení registrov obnovenej evidencie pozemkov (ROEP) a nápravu zrejmých
krívd spôsobených v týchto konaniach.
V spolupráci so samosprávou zavedie osobitné konania na identifikáciu vlastníctva k pozemkom
nezistených vlastníkov s cieľom dôslednej identifikácie pôvodných vlastníkov a ich dedičov s využitím
všetkých dostupných údajov (katastrálne operáty, archívy, listiny, svedkovia, pozemkové spoločenstvá
a iné).
Tieto úlohy je možné efektívne plniť a riešiť v rámci konania o pozemkových úpravách.
Zavedie transparentný systém prenájmu pôdy v správe Slovenského pozemkového fondu aktívnym
poľnohospodárom, ktorí by mali mať potenciál najvyššieho prínosu pre rast potravinovej sebestačnosti
Slovenska.
Vláda SR sa zaväzuje čo najskôr vytvoriť legislatívne podmienky pre zrýchlenie a zefektívnenie konaní
o vyčleňovaní pozemkov pre malých, mladých, rodinných a začínajúcich poľnohospodárov s cieľom
uľahčiť im prístup k pôde.
Najrýchlejšia a zároveň najefektívnejšia možnosť vyčleňovať pozemky pre malých,
mladých, rodinných a začínajúcich farmárov s cieľom uľahčiť im prístup k pôde je formou
pozemkových úprav, kde vieme dosiahnuť trvalé, transparentné a najlacnejšie riešenia
z dlhodobého hľadiska.
Vláda SR sa bude detailne zaoberať a aktívne riešiť problematiku pozemkových úprav a zabráni
drobeniu vlastníctva pôdy po pozemkových úpravách. Na základe analýzy pripraví návrh a následne
zrealizuje vybudovanie špecializovanej pozemkovej štátnej správy v gescii rezortu.
Je dobré, že vláda SR si uvedomuje potrebu aktívne riešiť problematiku pozemkových úprav. Práve
vykonaním projektu pozemkových úprav sa do budúcnosti zabráni budúcemu drobeniu
poľnohospodárskej pôdy. Dôvodmi sú scelenie pozemkov vlastníkov, ich sprístupnenie po verejných
komunikáciách a tým ich reálnemu zhodnoteniu, ktoré zabráni samotným vlastníkom zbavovať sa
pôdy a znižovať jej hodnotu ďalším drobením. Už dnes máme legislatívne nástroje (zákon 180/1995),
ktorý neumožňuje drobenie pod 2000m2 na PP a pod 5000 m2 na LP.
Je dobré, že vláda SR si uvedomuje, že je potrebné na úseku pozemkových úprav znovu zaviesť
špecializovanú štátnu správu. Pretože len potom je možné efektívne plniť zadané úlohy, ktoré štátnu
správu na tomto úseku čakajú pri očakávanom zdynamizovaní vykonávania pozemkových úprav na
celom území SR.
Pripraví opatrenia proti ďalšiemu zaberaniu kvalitnej poľnohospodárskej pôdy vrátane podpory
prednostnej výstavby na brownfieldoch alebo povinnosti rekultivačnej náhrady poľnohospodárskej
pôdy, s výnimkou výstavby štátnych nájomných bytov a štátnej infraštruktúry.
Zadefinuje a zavedie do praxe kľúčové ukazovatele kvality pôdy, vody a ovzdušia, ako aj biodiverzity.
Zvýši zamestnanosť v agrosektore, ako aj atraktívnosť života na vidieku. Využije všetky dostupné

prostriedky k pozitívnej motivácii na dobrovoľné plnenie ekosystémových služieb, ekologizáciu
poľnohospodárstva, na vodozádržné projekty, protipovodňové opatrenia, biopásy, opatrenia proti
zhutňovaniu pôdy a erózii pôdy, s reguláciou GMO. Vláda SR vytvorí podmienky pre väčšiu
diverzifikáciu poľnohospodárskych plodín, pričom výmera honov bude limitovaná.
Prijme riešenia závlah poľnohospodárskej pôdy a podporí obnovu závlahových systémov.
Realizácia budovania takýchto opatrení, zariadení je možná iba na majetkovoprávne vysporiadaných
pozemkoch vo vlastníctve štátu resp. samospráv a také sú len v 426 zrealizovaných a zapísaných
projektoch pozemkových úprav v rámci celej SR. Teda je potrené na plnenie uvedených úloh
zdynamizovať vykonávanie pozemkových úprav.
V rámci sebestačnosti budeme venovať osobitnú pozornosť plodinám typickým pre naše pôdne a
klimatické podmienky.
Osobitnú pozornosť bude Vláda SR venovať zavedeniu účinných protikorupčných opatrení v
rozhodovacích procesoch v celom rezorte. Základom rozdeľovania verejných zdrojov bude nulová
tolerancia ku korupcii, objektívnosť kritérií, transparentnosť a zameranie sa na dosiahnutie skutočných
a merateľných výsledkov. Všetky informácie, výška podpory, rozhodnutia, ale aj metodiky na ich
schvaľovanie, budú transparentne zverejňované a prístupné verejnosti.
Vyplácanie podpôr Vláda SR podmieni preukázaním právneho titulu k pôde. Zároveň Vláda SR zavedie
stropovanie priamych platieb a redistributívnu platbu tak, aby výrazne podporila malých, mladých,
rodinných a začínajúcich poľnohospodárov, zároveň pokryla výdavky kľúčové pre udržateľné
hospodárenie na pôde, ako aj výdavky súvisiace so zmenou klímy, životným prostredím, pôdou,
životnými podmienkami zvierat a zabezpečením potravinovej sebestačnosti, ako aj rozvoja vidieka.
Efektívne vynaložené prostriedky sú možné iba v prípade usporiadaného pozemkového vlastníctva,
ktoré vnesie poriadok do vlastníckych a užívacích pomerov, ktoré umožní podporu malých, mladých
a začínajúcich farmárov, umožní budovať potrebné opatrenia a zariadenia v súvislosti so zmenou
klímy. Najefektívnejší nástroj na usporiadanie pozemkového vlastníctva sú pozemkové úpravy.
Vláda SR vyvinie snahu o zachovanie minimálnej doterajšej výšky finančnej obálky SPP pre SR, vrátane
minimalizácie dopadov Brexitu na finančnú obálku SPP pre SR.
Vláda SR vyvinie úsilie o zabezpečenie spravodlivého fungovania jednotného trhu EÚ, čo znamená
porovnateľnú úroveň dotácií naprieč všetkými krajinami EÚ pre poľnohospodárov a potravinárov,
vrátane zjednotenia platieb zo štátnych rozpočtov jednotlivých krajín EÚ tak, aby nedochádzalo k
nekalej obchodnej súťaži prostredníctvom národných rozpočtov medzi členskými štátmi EÚ.
Cieľom Vlády SR bude aj odstránenie diskriminácie v oblasti priamych platieb naprieč EÚ a dosiahnutie
konvergencie priamych platieb do konca roka 2027.
Presunom prostriedkov z I. do II. piliera sa zabezpečí podpora pre sektory, ktoré sú potenciálnymi
zdrojmi zamestnanosti a pridanej hodnoty, ako sú živočíšna výroba, špeciálna rastlinná výroba,
ovocinárstvo, zeleninárstvo, vinohradníctvo, včelárstvo a iné, osobitne aj pre potravinársky priemysel
a hydromeliorácie. S týmto cieľom zabezpečí, aby žiadateľom o podpory zo SPP mohol byť
spracovateľský podnik s cieľom maximalizácie spracovania surovín z domácej produkcie.
Zlepší podmienky chovu hospodárskych, domácich a spoločenských zvierat a včelu medonosnú
vyhlásime za chránený živočíšny druh, pričom zavedieme podpory na medonosné plochy, ktoré sú
spôsobilé na dlhodobé pasenie včelstiev.
Podporí finančné nástroje, ako napríklad bonifikácia úrokov, prevzatie zábezpeky alebo odpustenie
časti istiny za vopred stanovených podmienok pri úveroch z komerčných bánk alebo poistného v
poisťovniach. Obdobne zavedie systém mikropôžičiek pre malých, mladých, rodinných a začínajúcich
poľnohospodárov.
Vypracuje nové definície v legislatíve s prihliadnutím na podporu jednoduchého zamestnávania a
rodinných foriem podnikania.

Podporí obnovu a zachovanie tradičných systémov hospodárenia na lazoch, kopaniciach, štáloch.
Podporí rozvoj agroturistiky, rybárstva a zároveň podporí zachovanie pôvodného slovenského
genofondu v poľnohospodárskej výrobe.
Len usporiadané pozemkové vlastníctvo po pozemkových úpravách generuje na vidieku ďalšie
ekonomické príležitosti v podobe malých a mladých farmárov, investícií do agroturistiky,
cykloturistiky, protipovodňových a vodozádržných opatrení a celkovej revitalizácie vidieka.

Zriadi systém riadenia rizík v poľnohospodárstve a rizikový fond pre ťažko poistiteľné riziká. Budú
systematicky napomáhať napríklad riešiť dôsledky škôd spôsobených nepredvídateľnými prírodnými
katastrofami v poľnohospodárstve, klimatickými zmenami, ako aj škody spôsobené zverou.
Podporí zakladanie produkčných, spracovateľských a odbytových združení pre poľnohospodárov a
potravinárov v súlade s legislatívou EÚ.
Pri projektových podporách odstránime subjektívne kritériá hodnotenia. Naopak, jasne sa definujú
jednotkové náklady pri základných typoch investícií. Vopred bude stanovený a každoročne
aktualizovaný harmonogram výziev na celé programovacie obdobie.
Pomocou investícií do potravinárstva z európskych a národných zdrojov zabezpečí prednostné
spracovanie na Slovensku vyprodukovaných poľnohospodárskych surovín na potraviny. Budú prijaté a
notifikované schémy štátnej pomoci pre potravinárov. Podporou moderných, automatizovaných a
vysoko efektívnych výrobných postupov tak zabezpečí udržanie a ďalšie zvýšenie
konkurencieschopnosti domáceho potravinárskeho priemyslu.
Zjednoduší a zosúladí potravinové právo SR s právom EÚ vrátane odstránenia gold-platingu, čím
odstráni zbytočnú byrokraciu a zjednoduší podnikateľské prostredie podliehajúce týmto reguláciám.
Prehodnotí legislatívu týkajúcu sa odberateľsko-dodávateľských vzťahov v súlade s legislatívou
Európskej únie a za predpokladu účinných opatrení na zvýšenie podielu slovenských potravín na
pultoch predajní.
Zabezpečí zákonný, predvídateľný a jednotný postup pri výkonoch úradnej kontroly zjednotením
úradnej kontroly potravín a zefektívnením jej riadenia. Zabezpečí, aby orgány dozoru plnili úlohu
najvyššieho odborného garanta a partnera pre všetkých prevádzkovateľov potravinových podnikov
tak, aby plnil funkciu poradnú a nielen kontrolnú a represívnu. Zároveň podporí účinný model ochrany
života a zdravia spotrebiteľa a vnútorného trhu pri riešení potravinových káuz a podvodov.
Odstráni zbytočnú byrokraciu, zjednoduší podmienky predaja z dvora tak, aby nebola dotknutá
bezpečnosť potravín, ochrana spotrebiteľa ani rovnosť príležitostí účastníkov na trhu. Zavedie systém
dosledovateľnosti zloženia a pôvodu potravín so zvážením jeho dobrovoľnosti a tak, aby nebola
dotknutá bezpečnosť potravín a ochrana spotrebiteľa.
Podporí rozvoj systému krátkych vertikálnych dodávateľských reťazcov na regionálnej úrovni. Podporí
dodávanie a spracovanie kvalitných čerstvých potravín lokálnych producentov pri dodržaní
legislatívnych a hygienických pravidiel v školských jedálňach a iných stravovacích zariadeniach v
pôsobnosti verejnej správy.

Vytvorí manažérsku skupinu na transfer vedomostí a technológií k poľnohospodárom a potravinárom
a na podporu inovácií v poľnohospodárstve a potravinárstve. Zreformuje Národné poľnohospodárske
a potravinárske centrum a Národné lesnícke centrum s cieľom poskytovania lepších služieb pre prax.
Zlepší financovanie výskumu v sektore a podmieni ho zefektívnením organizačnej štruktúry
výskumných ústavov v gescii ministerstva, diverzifikáciou financovania a relevantnou publikačnou
činnosťou.
Prepojí výsledky vedecko-výskumnej práce s oblasťami výživy obyvateľstva so zreteľom na výživovú
hodnotu potravín a zdravie obyvateľstva.
Prehodnotí zameranie študijných odborov na stredných a vysokých školách so zameraním na
poľnohospodárstvo a potravinárstvo s ohľadom na potreby trhu práce.
Zabezpečí reálne fungovanie poradenského systému pre poľnohospodárstvo a potravinárstvo formou
úplne alebo čiastočne kompenzovaného poradenstva.
Vyčlení zdroje na vzdelávanie spotrebiteľov o potravinách a výžive so zameraním na zdravý životný štýl,
rozvoj regiónov a zlepšovanie nákupného patriotizmu spotrebiteľov. Podporí zvyšovanie zručností a
vedomostí detí a mládeže potrebných pre výrobu, prípravu zdravých a kvalitných jedál. Vytvorí účinný
mechanizmus na podporu udržania kvalifikovaných zamestnancov v poľnohospodárstve a
potravinárstve a zabezpečí funkčný spôsob ďalšieho vzdelávania zamestnancov.
Apelujeme na súčasnú vládu, aby naplnila svoje PVV:
•

•
•

•

•

reálne naštartovala kontinuálny proces vykonávania komplexných pozemkových
úprav na celom území SR podľa, vládou SR prijatej, koncepcie: „Návrh opatrení na
urýchlené vykonanie pozemkových úprav v SR“
urýchlene ukončila proces VO na 168 PPÚ (171 k.ú.), ktorý umožní efektívne
dočerpať prostriedky z EÚ, z PRV SR 2014-2020, ktoré sú na to vyčlenené.
prijala novelu zákona č. 330/1991 o pozemkových úpravách, ktorá by do praxe
zaviedla niektoré veľmi potrebné princípy a vylepšenia nevyhnutné pre rýchlejšie,
efektívnejšie a kvalitnejšie vykonávanie PÚ.
podporila vykonávania jednoduchých pozemkových úprav, ktoré majú
nezastupiteľné miesto v procese majetkovoprávneho usporiadania vlastníctva
špecifických lokalít ako sú : IBV, KBV, priemyselné areály, hospodárske dvory,
rómske osady a pod. Určité lokality vyžadujú veľmi rýchle a špecifické riešenia,
ktoré nebude možné riešiť len prostredníctvom komplexných pozemkových úprav.
Veríme, že táto vláda bude prvou vládou, ktorá konečne premení slová na činy
a skutočne spustí proces vykonávania pozemkových úprav v praxi.

