Oznámenie pre žiadateľov vo veci uzatvorenia aplikácie
GSAA pre rok 2020
Dovoľujeme si dať Vám do pozornosti Oznámenie pre žiadateľov vo veci uzatvorenia aplikácie GSAA
pre rok 2020. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka oznamuje žiadateľom, že aplikácia
GSAA pre rok 2020 bude pre žiadateľov prístupná na vykonávanie úprav hraníc užívania (HU) do
26.11.2020 do 8.30 hod. Uvedený termín uzatvorenia aplikácie GSAA na úpravu HU pre všetkých
žiadateľov je konečný a nebude sa predlžovať vzhľadom na ďalšie procesy súvisiace so spracovaním
jednotných žiadostí na rok 2020 pred schvaľovaním platieb priamych podpôr.
Po tomto konečnom termíne môže žiadateľ prostredníctvom písomnej žiadosti doručenej na
príslušné regionálne pracovisko PPA v mieste administrovania jednotnej žiadosti na rok
2020 požiadať o úpravu tých hraníc užívania, ktoré súvisia so zistenými nezrovnalosťami.
Akceptované budú len úpravy, ktoré sú jednoznačne a jasne identifikované, napr. na diele pôdneho
bloku Tôň 4501/1 požadujem posunúť hranicu užívania parcely 1-A na hranicu biotopu. K
požadovanej úprave HU priložte aj grafickú prílohu s jasne zakreslenými hranicami pred a po
požadovanej úprave. Grafickú prílohu nie je potrebné prikladať k požiadavkám na odstránenie
prekryvu alebo odstránenie plochy mimo LPIS, keďže tieto sú identifikovateľné priamo v aplikácii
GSAA bez potreby dodatočného zakreslenia. Upozorňujeme, že požiadavky o úpravu HU, ktoré sa
týkajú HU určených kontrolou na mieste, nie sú prípustné a platobná agentúra sa nimi nebude
zaoberať.
Platobná agentúra ďalej dáva do pozornosti, že všetky požiadavky o úpravu HU žiadateľov v GSAA
vyvolajú prepočet výmer, ktoré následne budú prenesené do Integrovaného administratívneho a
kontrolného systému a znovu porovnané so žiadosťou. V prípade nesúladu medzi údajmi v jednotnej
žiadosti na rok 2020 a GSAA môžu vzniknúť nové chyby, čo predĺži proces spracovania žiadostí.
Informáciu nájdete na linku: https://www.apa.sk/aktuality/oznmenie-pre-iadateov-vo-eci-uzatvorenia-aplikcie-gsaa-pre-rok-2020/10344
Na internetovej stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry bol uverejnený Zoznam schválených
a vyradených žiadostí v rámci podporného opatrenia na platby poistného v
poľnohospodárskej prvovýrobe. Uvedený zoznam nájdete na
linku: https://www.apa.sk/aktuality/zoznam-schvlench-a-vyradech-iadost-v-rmci-podpornho-opatrenia-na-platby-poistnho-v-ponohospodrskej-prvovrobe/10343

