Štatút farmárskej rodiny
Zadefinovať rodinný podnik ako nový typ obchodnej spoločnosti v zmysle Ústavy SR čl. 37 bod 1
( Každý má právo sa slobodne združovať s inými na ochranu svojich hospodárskych a sociálnych
záujmov.).
V súčasnosti mnohé malé rodinné podniky fungujú na hrane právnych predpisov, nie preto že to
chcú, ale preto že právne predpisy sú prísne, komplikované a ich splnenie drahé. Tento stav bráni
malým rodinným hospodárstvam v rozvoji.
Vznik právnych predpisov pre rodinné podniky má zmysel, len ak bude zahŕňať zjednodušenie
administratívy a zníženie odvodového zaťaženia.
Základné zásady
•
•
•

Rodina je subjektom daňového práva ako celok
Podiel v rodinnom podniku nie je predmetom dedičského konania
Vklad do rodinného podniku je odčlenený od osobného rodinného majetku

Spracovanie potravín na gazdovstve a priamy predaj
Zrušiť množstevné obmedzenia (limitom by mala byť schopnosť osobne spracovať produkciu).
Zabezpečiť jednoznačné znenie predpisov o spracovaní potravín a priamom predaji a ich jednotný
výklad na celom území SR - vytvoriť metodický pokyn.
Vytvoriť vzorové prevádzkarne a príručku “Ako si navrhnúť vlastnú pre vádzkareň pre výrobu malých
množstiev výrobkov”, ktorá bude pozostávať z jednej miestnosti s jednými dverami.
Hlavným cieľom kontroly zo strany štátnych orgánov nemá byť udeľovanie pokút, ale pomoc pri
výrobe kvalitných a bezpečných potravín. Rozsah požiadaviek kladených na výrobcu malého
množstva potravín má byť úmerný množstvu vyrobených výrobkov.
Zvrátiť chystané obmedzenia domácich zabíjačiek pre malé podnikateľské subjekty. Tie okrem príjmu
pre malých poľnohospodárov, zlepšujú potravinovú sebestačnosť mikroregiónov a patria aj k nášmu
kultúrnemu dedičstvu.
Vysoké náklady na kafilériu vedú k obchádzaniu pravidiel pri likvidácii vedľajších živočíšnych
produktov. Preto požadujeme preplácanie nákladov na kafilériu štátom, alebo iné riešenie (napr.
likvidáciu vedľajších živočíšnych produktov v bioplynových staniciach ako je tomu v ČR).
Participácia úradu podpredsedu vlády na II - vízia Slovenska 2030
https://www.vicepremier.gov.sk/wp-content/uploads/2019/06/03-Vizia-a-strategia-2019-0618.docx
Systémové riešenie podľa ústavy SR, ktoré zadefinuje vlastníctvo pôdy výlučne pre občanov SR a štát,
za účelom potravinovej sebestačnosti a bezpečnosti.

Cirkulárna ekonomika
Zmeniť legislatívu tak, že umožní využitie potravinového odpadu na farmách.

Zaviazať výrobcov strojov a zariadení k zabezpečeniu náhradných dielov a servisu na dlhšie obdobie
(minimálne 10 rokov)
Riešiť problém textilného odpadu a plastov.
Zvýšiť osvetu a podporiť farmárov a výrobcov potravín pri využívaní 100% recyklovateľných obalov.
Podporiť nákup technológií na spracovanie a zhodnotenie odpadov na farme (štiepkovanie, výroba
hnojív, ...)

Pôda
Do Programového vyhlásenia vlády zakomponovať vyčlenených 10 miliónov €, aby bola garantovaná
plynulosť priebehu pozemkových úprav.
V nariadení vlády 238/2010 ktorým sa ustanovujú podmienky prenajímania pôdy v správe
Slovenského pozemkového fondu (SPF) zmeniť §2 bod 18 tak, aby SPF mohol bez ďalších podmienok
odstúpiť od zmluvy.
Mladý farmár môže v súčasnosti požiadať SPF o 28ha. Žiadame navýšiť tejto výmery a odstrániť
podmienku, ktorá od mladého farmára vyžaduje obhospodarovať aspoň také množstvo aké žiada od
SPF.
Priemernú výšku nájomného (zákon 504/2003 §1 ods. 3) vypočítať ako vážený aritmetický priemer a
rozdeliť podľa druhu poľnohospodárskej pôdy.
Pri predaji podniku považujeme za nedostatočné 15 dňové oznámenie na úradnej tabuli, na základe
ktorého má prenajímateľ právo odstúpiť od zmluvy o nájme poľnohospodárskej pôdy.
Časté administratívne zmeny hraníc a výmer pozemkov v registri LPIS nemajú žiaden prínos a
zbytočne zaťažujú poľnohospodárov aj úrady, ktorým je tieto zmeny potrebné hlásiť. Žiadame
realizovať tieto zmeny nanajvýš raz ročne a poľnohospodára administratívou s tým súvisiacou
zaťažovať mimo vegetačného obdobia (november-apríl).
Vyjadrujeme nesúhlas s návrhom novely zákona 330/1991 - po pozemkových úpravách musia byť
zrušené pôvodné nájomné zmluvy nakoľko sa mení výmera, miesto i číslo parcely.

Sociálne poľnohospodárstvo
Na základe zákona 112/2018, ktorý zaviedol pojem iný registrovaný sociálny podnik, vidíme v
poľnohospodárstve veľký potenciál pre zamestnávanie zdravotne postihnutých, dlhodobo
nezamestnaných, dôchodcov ako aj na resocializáciu po návrate z výkonu trestu odňatia slobody.
Sociálne poľnohospodárstvo má potenciál nielen šetriť náklady štátu pri starostlivosti o
znevýhodnené osoby, diverzifikovať príjem farmára aj na nepoľnohospodárske aktivity, ale aj
pomôcť zabezpečiť dostatok sezónnych pracovníkov, predovšetkým pri zbere úrody.
Rozvoju sociálneho poľnohospodárstva by pomohlo jeho zahrnutie do kritérií zeleného verejného
obstarávania.

Podpora od štátu (EU)
Znížiť jednotnú platbu na plochu v prvom pilieri SPP, aby nebolo možné vytvárať zisk napríklad
dlhodobým mulčovaním bez produkcie. Toto zníženie by malo byť kompenzované navýšením
prostriedkov pre neprojektové opatrenia v druhom pilieri SPP. Tak aby boli podporení
poľnohospodári za ochranu životného prostredia, ekologické a prírode blízke formy hospodárenia,
dobré životné podmienky zvierat, spracovanie vlastnej produkcie, ochranu pred povodňami, rozvoj
biodiverzity, ...
Odstrániť subjektívne kritériá pri projektových opatreniach, ktoré sú všeobecne považované za zdroj
korupcie pri ich prideľovaní.
SPF má v správe jednu štvrtinu slovenskej poľnohospodárskej pôdy. Nastavením vhodných kritérií
pre výber nájomcov, vychádzajúcich z vyššie popísaných neprojektových opatrení je možné prispieť k
zlepšeniu životného prostredia, potravinovej sebestačnosti, vzniku pracovných miest na vidieku a
diverzifikácii poľnohospodárskej výroby.

Agrolesníctvo
Agrolesníctvo je v slovenskej legislatíve neznámy pojem napriek tomu, že na európskej úrovni na
jeho rozvoj existujú aj dotačné schémy.
Na jeho rozvoj je potrebné do slovenskej legislatívy (k ornej pôde, trvalým trávnym porastom a
lesom) zaviesť aj agrolesnícky systém.
Agrolesníctvo musí byť súčasťou Strategického plánu SPP 2021-2027, ktorý má potenciál podporiť
vznik prezentačných objektov, metodických pokynov, dotačných schém i poradenstva v tejto oblast i.
Príkladom by nám mohol byť Francúzsky národný program podpory agrolesníctva.

Ochrana majetku
Inštitút poľnej stráže je definovaný v zákone 255/1994 Z.z. avšak povedomie o jeho existencii je
medzi poľnohospodármi veľmi nízka. Považujeme za vhodné vytvorenie zákona, ktorý by sa venoval
spoločne poľnej a poľovníckej stráži.
V trestnom zákone 300/2005 Z.z. žiadame § 212 doplniť o verejnoprospešné práce, aby pri škodách
malého rozsahu, ktoré sú zvyčajne posudzované len ako priestupok, bol páchateľ potrestaný
výkonom verejnoprospešných prác. Zároveň žiadame, aby boli rodičia vždy trestnoprávne
zodpovední za konanie svojich detí.

