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GSAA - prečo to nemusí fungovať
V predchádzajúcich článkoch
sme sa venovali problematike
najčastejčích príčin nevyplatenia
priamych podpôr. Na základe
podnetov od samotných
poľnohospodárov sa vraciame
k téme viacnásobných deklarácií
a uvádzame aj aktuálne fakty
o aplikácii GSAA, ako aj niekoľko
dôvodov, prečo to nemusí fungovať.
Aplikácia GSAA
V súlade s ustanovením čl. 17 vykonávacieho
nariadenia Komisie (EÚ) č. 809/2014 v prípade žiadostí o pomoc v rámci režimov priamych
platieb a opatrení Programu rozvoja vidieka
SR 2014 – 2020 sa poskytne vopred pripravený
grafický materiál v elektronickom formáte prostredníctvom softvérovej aplikácie založenej na
geografickom informačnom systéme tým žiadateľom o priame podpory, ktorých nahlásená
výmera v roku 2016 pre účely režimu jednotnej
platby na plochu predstavovala minimálne 400
ha a žiadateľom, ktorých plochy boli v roku
2016 predmetom zakreslenia do aplikácie GSAA
zo strany NPPC-VÚPOP. Týmto žiadateľom pre
rok podávania žiadostí 2017 nebude poskytnutý grafický materiál v printovej forme.
Ostatným žiadateľom bude poskytnutý grafický
materiál v printovej forme, ktorý si budú môcť
prevziať na príslušnom regionálnom pracovisku PPA (rovnakým spôsobom ako v predchádzajúcich rokoch).

Prečo to nemusí fungovať
Vieme, že vzhľadom na rozsah GSAA jej bezproblémový chod je závislý od niekoľkých
organizačných útvarov MPRV SR, PPA a NPPC-VUPOP. V prípade nefunkčnosti, resp. nedostupnosti aplikácie musia byť pripravené
záložné riešenia. Žiadatelia budú mať naďalej
možnosť individuálne požiadať o predloženie
grafického materiálu k žiadosti v printovej
forme , avšak s rizikami v podobe oneskoreného dodania a nepresností pri ich následnom
zakreslení zo strany NPPC-VÚPOP do GSAA,
čo môže spôsobiť oneskorenie administrá-

cie a vyplácanie priamych platieb. Absolventi
technickej pomoci v podobe preškolenia prostredníctvom na to určených inštitúcií majú
k dnešnému dňu viac otázok ako odpovedí.
Všetky doteraz navrhované záložné riešenia
len vnášajú neistotu so celého procesu.
Systém GSAA je pripravený po technickej
stránke zobrazovať aj údaje z katastra. Jedným
z dôvodov prečo nebola do GSAA zaradená aj
vrstva katastra je, že kataster nevie poskytnúť
aktuálne údaje. Zobrazovanie niekoľko mesiacov starých dát je určite problémové alebo nevhodné a ďalší dôvod je aj problematika ochrany osobných informácií zo strany katastra.
Systém GSAA je po technickej stránke limitovaný počtom užívateľov súčasne, takže predpokladáme technické nedostatky, výpadky alebo
zlyhanie systému v tej najnevhodnejšej chvíli.
Pri správnom fungovaní systému je však z pohľadu viacnásobných deklarácií aj výhoda a to
vedomosť o krížení tzv. online čo umožní žiadateľovi pred alebo po zakreslení „vektorov“ aj
konať.

Sporné užívacie právo
a sporné užívanie
V zmysle §16b zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov a nariadenia
vlády SR č. 342/2014 Z. z. ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených
priamych platieb, v znení neskorších predpisov
je potrebné predložiť doklady preukazujúce
obhospodarovanie a užívacie právo žiadateľa
k sporným pozemkom.
Ide najmä o nasledovné doklady:
– listy vlastníctva k pozemkom,
– nájomné zmluvy – v prípade nájomných
zmlúv musia tieto spĺňať všetky náležitosti
ustanovené zákonom vrátane presného určenia predmetu zmluvy (pozemkov),
– podnájomné zmluvy – k podnájomným
zmluvám treba priložiť nájomné zmluvy,
z ktorých je tento vzťah odvodený,
– knihu honov, výkazy prác, evidenciu
o vlastnostiach, striedaní plodín, agrotechnike a hnojení pozemku, fotodokumentáciu
vykonaných prác, faktúry, zmluvy alebo iné

doklady, ktoré jednoznačne preukazujú obhospodarovanie sporných pozemkov v spornom roku,
– iný doklad preukazujúci, že žiadateľ v spornom roku pozemky obhospodaroval a mal
právo užívať.
V záujme správneho zistenia veci treba predložiť všetky doklady a to tak, aby správny orgán
mohol na základe predložených dokladov riadne preveriť plnenie ustanovených podmienok
v zmysle nariadenia vlády SR č. 342/2014 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania
podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so
schémami oddelených priamych platieb, v znení neskorších predpisov na predmetných pozemkoch. Vyššie uvedené sa týka len sporných
pozemkov.

Čo sa nezmenilo
Predpokladáme, že značné množstvo poľnohospodárov sa k svojim nárokovateľným prostriedkom dostane s oneskorením a to najmä
z dôvodu zdĺhavého procesu výkonu administratívnej kontroly až po 1. krížovú kontrolu.
Kontrola užívania a užívacieho práva zo strany PPA nie je v súlade s platnou legislatívou
a počet prípadov, v ktorých predpokladáme
nesprávny úradný postup PPA podľa zákona č.
514/2003 každoročne rastie. Dokonca ani bezchybné žiadosti sa nevyhnú komplikáciám, ak
sa zopakuje zlyhanie GSAA z roku 2016.
Naše odporúčania
– individuálne požiadajte o predloženie grafického materiálu k žiadosti na priame podpory v printovej forme čo najskôr (rovnako
ako v predchádzajúcich rokoch)
– konzultáciou s odborníkmi sa pripravte aj
na elimináciu rizík viacnásobnej deklarácie
ak ste to už minulosti zažili alebo to v kampani 2017 predpokladáte prvýkrát.
Pre záujemcov sme pripravili individuálne konzultačné dni za účasti odborníkov na vyššie
uvedenú problematiku vrátane právnej pomoci. Do začiatku kampane 2017 zostávajú posledné dni.

