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SK-BIO-004
Príloha č. 1a

Rastlinná výroba:

1. Opis činností a prevádzky žiadateľa (predmet činnosti, špecifikácia BIO produktov, počet zamestnancov,
zameranie činnosti -na predaj alebo pre vlastnú spotrebu, opis aj neekologickej časti podniku a jej zameranie, ak
existuje, popis a rozmiestnenie technologických zariadení)

2. Identifikačné údaje pozemku, na ktorom chcete vykonávať ekologickú poľnohospodársku výrobu, v rozsahu podľa
§ 5 ods. 1 písm. c) prvého bodu bodu 1a. zákona č.282/2020 Z.z. v platnom znení a osobitných predpisov

(identifikačné údaje pozemku, na ktorom prevádzkovateľ bude vykonávať ekologickú poľnohospodársku výrobu, podľa
evidencie dielov pôdnych blokov na území Slovenskej republiky v rozsahu kód dielu, názov štvorca, druh pozemku
a výmera pozemku; ak pozemok nie je uvedený v evidencii dielov pôdnych blokov na území Slovenskej republiky,
identifikačné údaje pozemku sa uvádzajú podľa údajov katastra nehnuteľností v rozsahu katastrálne územie, parcelné
číslo, druh pozemku a výmera pozemku, na ktorom prevádzkovateľ vykonáva ekologickú poľnohospodársku výrobu).
Kód dielu podľa
Poradové
číslo

LPIS (príp.
parcelné číslo
podľa KN)

Názov štvorca podľa LPIS

Celková

Užívaná

(príp. katastrálne územie

výmera dielu

výmera dielu

podľa KN)

(ha)

v EPV (ha)

Kultúra

*

1
2
3
4
5
* uveďte druh kultúry alebo jeho číselný kód: 2 - Orná pôda (OP), 7 - Lúky a pasienky (TTP), 6 - Ovocné sady (OS), 4 - Vinohrady
(VIN), 3 - Chmeľnice (CH)
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3. Celková výmera poľnohospodárskej pôdy, ktorú budete obhospodarovať ekologickým a prípadne aj neekologickým
spôsobom rozdelená podľa jednotlivých kultúr (výmeru uveďte v ha na dve desatinné miesta):

Kultúra

Ekologický spôsob
hospodárenia (ha)

Neekologický
(konvenčný) spôsob
hospodárenia (ha)

Poľnohospodárska výmera
spolu (ha)**

orná pôda
lúky a pasienky
ovocné sady
vinohrady
chmeľnice

CELKOM
** uvedie sa súčet prvého (ekologický spôsob hospodárenia) a druhého stĺpca (neekologický spôsob hospodárenia)
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