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N A R I A D E N I E V L Á D Y

Slovenskej republiky

z 21. septembra 2005

o podrobnostiach obsahu �iadosti o úhradu náhrady za obmedzenie be�ného
obhospodarovania pozemku a o spôsobe výpoètu náhrady

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 61 ods. 11 záko-
na è. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
zákona è. 364/2004 Z. z. (ïalej len �zákon�) nariaïuje:

§ 1

Obsah �iadosti o úhradu náhrady za obmedzenie
be�ného obhospodarovania

(1) �iados� o úhradu náhrady za obmedzenie be�né-
ho obhospodarovania obsahuje
a) identifikaèné údaje o osobe oprávnenej na uplatne-

nie nároku na náhradu, a to
1. meno a priezvisko fyzickej osoby, dátum narode-

nia fyzickej osoby, adresu trvalého pobytu fyzic-
kej osoby (názov ulice, orientaèné alebo súpisné
èíslo domu, názov obce, po�tové smerovacie èíslo,
názov okresu); u cudzinca adresa prechodného
pobytu,1) ak je na území Slovenskej republiky,

2. obchodné meno fyzickej osoby � podnikate¾a2) ale-
bo názov právnickej osoby, identifikaèné èíslo fy-
zickej osoby � podnikate¾a alebo právnickej oso-
by, sídlo alebo miesto podnikania fyzickej osoby �
podnikate¾a alebo právnickej osoby (názov ulice,
orientaèné alebo súpisné èíslo domu, názov obce,
po�tové smerovacie èíslo, názov okresu); u cu-
dzinca oprávneného na podnikanie adresu pre-
chodného pobytu,1) ak je na území Slovenskej re-
publiky,

b) druhy pozemkov, ktorých sa náhrada týka (ïalej len
�dotknutý pozemok�), v èlenení pod¾a osobitného
predpisu3) a ich výmeru,

c) vý�ku náhrady za obmedzenie be�ného obhospoda-
rovania,

d) odôvodnenie �iadosti.

(2) Prílohu �iadosti tvorí
a) doklad o vlastníctve pozemku4) nie star�í ako tri me-

siace,
b) identifikácia parciel údajmi pod¾a osobitného pred-

pisu,5) ak vlastnícke právo k nehnute¾nosti nie je za-
písané na liste vlastníctva,

c) doklad oprávòujúci �iadate¾a na podanie �iadosti,
najmä písomné splnomocnenie spoluvlastníkov po-
zemku s úradne osvedèenými podpismi pre osobu
oprávnenú na uplatnenie nároku na náhradu,

d) kópia katastrálnej mapy, na lesných pozemkoch
aj lesníckej mapy pod¾a osobitného predpisu6) alebo
iný doklad umo�òujúci identifikáciu pozemku v te-
réne, najmä geometrický plán,

e) plochová tabu¾ka7) lesného hospodárskeho plánu8)
vyhotovená oprávnenou osobou v prípade, ak ide
o obmedzenie be�ného obhospodarovania na les-
ných pozemkoch, alebo aj grafický prienik stavu ka-
tastra nehnute¾ností s dielcami tvoriacimi predmet
náhrady, ak plochová tabu¾ka dostatoène nepre-
ukazuje vlastnícky vz�ah k dotknutým pozemkom,

f) kópie dokladov potvrdzujúcich obmedzenie be�ného
obhospodarovania, najmä právoplatné rozhodnutie
orgánu �tátnej správy ochrany prírody a krajiny,
z ktorého obmedzenie be�ného obhospodarovania
vyplýva,

g) výpis z popisu porastov a návrhu hospodárskych
opatrení pod¾a lesného hospodárskeho plánu8) pre
dielce zodpovedajúci be�nému obhospodarovaniu
pozemku, ktorý vychádza zo skutoèného stavu po-
rastu, zoh¾adòuje modely be�ného hospodárenia
a je vypracovaný a potvrdený odborne spôsobilou
osobou na vyhotovovanie lesných hospodárskych
plánov alebo iné podklady s obmedzujúcimi po�ia-
davkami orgánov ochrany prírody zapracované do
lesného hospodárskeho plánu, ak ide o porastovú
plochu lesných pozemkov,

h) vyúètovanie nákladov na vyhotovenie zmeneného
predpisu lesného hospodárskeho plánu overeného
odborne spôsobilou osobou na vyhotovenie lesných
hospodárskych plánov vrátane dokladov potvrdzu-
júcich správnos� výpoètu,9)
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1) Zákon è. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor�ích predpisov.
2) § 2 Obchodného zákonníka.
3) § 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 162/1995 Z. z. o katastri nehnute¾ností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnu-

te¾nostiam (katastrálny zákon).
4) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 162/1995 Z. z. v znení neskor�ích predpisov.
5) § 69 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 162/1995 Z. z.
6) § 40 ods. 2 písm. f) zákona è. 326/2005 Z. z. o lesoch.
7) § 40 ods. 2 písm. d) zákona è. 326/2005 Z. z.
8) § 61 ods. 7 písm. a ) zákona è. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona è. 364/2004 Z. z., § 41 ods. 3 zákona

è. 326/2005 Z. z.
9) § 61 ods. 3 zákona è. 543/2002 Z. z. v znení zákona è. 364/2004 Z. z.



i) znalecký posudok o výpoète náhrady za obmedzenie
be�ného obhospodarovania vrátane podkladov, na
ktorých základe bol znalecký posudok vypracovaný,
ak nie sú predlo�ené pod¾a písmen a) a� h), a dokla-
du o vyúètovaní nákladov za jeho vypracovanie,

j) èestné vyhlásenie o majetkovej ujme alebo inej ná-
hrade vz�ahujúcej sa na dotknutý pozemok s uvede-
ním obdobia, za ktoré bola uhradená do termínu po-
dania �iadosti, ak ide o obmedzenie výkonu èinnosti
na základe po�iadavky orgánu ochrany prírody,

k) èestné vyhlásenie o vý�ke dotácií alebo príspevkov
zo �tátneho rozpoètu poskytnutých na úhradu zvý-
�ených nákladov na obhospodarovanie pozemku
oproti be�nému obhospodarovaniu do termínu po-
dania �iadosti,

l) èestné vyhlásenie, �e po¾nohospodársky pozemok
bol be�ne obhospodarovaný v súlade s osobitným
predpisom,10)

m) výpoèet vý�ky dane z nehnute¾ností na dotknutých
pozemkoch, ktoré sú predmetom náhrady za obme-
dzenie be�ného obhospodarovania o ktorú bol �iada-
te¾ oslobodený,11) za obdobie, na ktoré si uplatòuje
náhradu ujmy,

n) doklad o rozhodnutí o vyu�ití územia, prípadne o po-
volení èinnosti pod¾a osobitných predpisov;12)
doklad sa nevy�aduje, ak sa �iados� vz�ahuje na
uplatnenie náhrady za obmedzenie be�ného obhos-
podarovania pri po¾nohospodárskej a lesníckej èin-
nosti pod¾a § 2 a 3.

(3) �iadate¾ mô�e na podporu svojej �iadosti pod¾a
odseku 1 prilo�i� aj iné písomné doklady preukazujúce
splnenie podmienok na úhradu náhrady za obmedze-
nie be�ného obhospodarovania.

§ 2

Spôsob výpoètu náhrady za obmedzenie be�ného
obhospodarovania na po¾nohospodárskom pozemku

(1) Náhrada za obmedzenie be�ného obhospodarova-
nia na po¾nohospodárskom pozemku v dôsledku zvý�e-
nia nákladov nad be�né obhospodarovanie pozemku je
rozdiel medzi skutoènými nákladmi vynalo�enými na
obhospodarovanie pozemku a priemernými nákladmi
v danej výrobnej oblasti v tom istom roku vyjadrený
v peòa�ných prostriedkoch v slovenskej mene.

(2) Náhrada za obmedzenie be�ného obhospodarova-
nia na po¾nohospodárskom pozemku v dôsledku zní�e-
nia produkcie je rozdiel medzi priemernou produkciou

v danej výrobnej oblasti a dosiahnutou produkciou
v tom istom roku vyjadrený v peòa�ných prostriedkoch
v slovenskej mene.

(3) Celková náhrada za obmedzenie be�ného obhos-
podarovania na po¾nohospodárskom pozemku sa vypo-
èíta ako súèet náhrad pod¾a odsekov 1 a 2. K uvedené-
mu súètu bude jedenkrát pripoèítaná vý�ka nákladov
za vypracovanie jedného znaleckého posudku a súèas-
ne odpoèítaná vý�ka oslobodenia dane od z nehnu-
te¾ností11) a vý�ka dotácií alebo príspevkov zo �tátneho
rozpoètu13) poskytnutých na úhradu zvý�ených nákla-
dov na obhospodarovanie pozemku oproti be�nému ob-
hospodarovaniu, ak sa takéto dotácie alebo príspevky
poskytli. Spôsob výpoètu náhrady za obmedzenie be�-
ného obhospodarovania na po¾nohospodárskom po-
zemku je uvedený v prílohe è. 1.

§ 3

Spôsob výpoètu náhrady za obmedzenie be�ného
obhospodarovania na lesnom pozemku

(1) Náhrada za obmedzenie be�ného obhospodarova-
nia na lesnom pozemku v dôsledku straty alebo zní�e-
nia výnosu z dreva je rozdiel výnosu z �a�by dreva pri
be�nom obhospodarovaní14) a výnosu z �a�by dreva pri
obmedzenom obhospodarovaní v dielcoch alebo ich
èastiach, v ktorých obmedzenie vzniklo, vyjadrený v pe-
òa�ných prostriedkoch v slovenskej mene. Náhrada za
obmedzenie be�ného obhospodarovania sa vz�ahuje na
obdobie platnosti lesného hospodárskeho plánu8) a vy-
chádza zo skutoèného stavu porastu so zoh¾adnením
modelov be�ného a obmedzeného hospodárenia a uply-
nulej èasti obnovnej doby. Náhradu na lesných pozem-
koch s predpisom výchovných �a�ieb pri be�nom
obhospodarovaní mo�no uplatni� len v prípade hmoto-
vého predpisu �a�by v lesnom hospodárskom pláne. Po
úplnom nahradení straty výnosu z dreva v dielcoch
vzniká nový nárok na náhradu a� po uplynutí periódy
rubnej doby be�ného obhospodarovania.

(2) Náhrada za obmedzenie be�ného obhospodarova-
nia na lesnom pozemku v dôsledku zvý�ených nákla-
dov obhospodarovania je rozdiel medzi skutoènými ná-
kladmi na po�adované obhospodarovanie, ktoré
vychádza z obmedzení a opatrení vyplývajúcich zo zá-
kazov a iných podmienok ochrany prírody ustanove-
ných zákonom a nákladmi na be�né obhospodarovanie
v dielcoch alebo ich èastiach vyjadrený v peòa�ných
prostriedkoch v slovenskej mene.
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10) § 3 a� 8 zákona è. 220/2004 Z. z. o ochrane a vyu�ívaní po¾nohospodárskej pôdy a o zmene zákona è. 245/2003 Z. z. o integrovanej pre-
vencii a kontrole zneèis�ovania �ivotného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

11) § 17 zákona è. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
12) Napríklad § 13, 32, 33, 39, 39b, 39c a 40 zákona è. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení

neskor�ích predpisov, § 24 a� 28 zákona è. 44/1988 Zb. o ochrane a vyu�ití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskor�ích
predpisov, § 19 zákona Slovenskej národnej rady è. 51/1988 Zb. o banskej èinnosti, výbu�ninách a o �tátnej banskej správe v znení ne-
skor�ích predpisov, § 11 a 12 zákona è. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskor�ích predpisov, § 7 a 8
zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona è. 455/1991 Zb. o �ivnostenskom podnikaní
(�ivnostenský zákon) v znení neskor�ích predpisov v znení zákona è.109/2005 Z. z., § 29 zákona è. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve
(letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 544/2004 Z. z., zákon è. 610/2003 Z. z. o elektronických ko-
munikáciách v znení neskor�ích predpisov, § 4 zákona è. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov v znení zákona è. 580/2003 Z. z., zákon è. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskor�ích predpisov.

13) § 60 zákona è. 543/2002 Z. z.
14) § 61 ods. 2 písm. b) zákona è. 543/2002 Z. z. v znení zákona è. 364/2004 Z. z.



(3) Náhrada za obmedzenie be�ného obhospodarova-
nia na lesnom pozemku v dôsledku obmedzenia spra-
covania dreva pri odstraòovaní následkov mimoriad-
nych okolností a nepredvídaných �kôd v lesoch15) sa
urèuje pod¾a odseku 1 alebo odseku 2 so zoh¾adnením
výnosov zo spracovaného dreva a uhradených náhrad
v predchádzajúcich obdobiach.

(4) Výsledná hodnota náhrady za obmedzenie be�né-
ho obhospodarovania na lesnom pozemku sa vypoèíta
ako súèet odôvodnených èiastkových náhrad definova-
ných v prílohe è. 2 v písmenách A a� E, od ktorého sa
odpoèíta vý�ka oslobodenia od dane z nehnute¾ností,11)
vý�ka vyplatených dotácií alebo príspevkov zo �tátneho
rozpoètu13) vz�ahujúcich sa na predmet ujmy a obdo-
bie, na ktoré sa uplatòuje. K takto dosiahnutej hodnote
sa pripoèíta hodnota vyúètovania nákladov za vypraco-
vanie znaleckého posudku.

(5) Spôsob výpoètu náhrady za obmedzenie be�ného
obhospodarovania na lesnom pozemku je uvedený
v prílohe è. 2.

§ 4

Spôsob výpoètu náhrady za obmedzenie be�ného
obhospodarovania na inom pozemku

(1) Náhrada za obmedzenie be�ného obhospodarova-
nia na inom pozemku, ako je uvedené v § 2 a 3 v dôsled-
ku zvý�enia nákladov na obhospodarovanie z dôvodu

obmedzení a opatrení vyplývajúcich zo zákazov a iných
podmienok ochrany prírody, je rozdiel medzi skutoèný-
mi odôvodnenými nákladmi a nákladmi na obhospoda-
rovanie rovnakého pozemku v tom istom období pri
be�nom obhospodarovaní vyjadrený v peòa�ných pro-
striedkoch v slovenskej mene.

(2) Náhrada za obmedzenie be�ného obhospodarova-
nia na inom pozemku stratou alebo zní�ením produk-
cie je rozdiel medzi dosiahnutou produkciou a produk-
ciou dosiahnutou pri be�nom obhospodarovaní
rovnakého pozemku v tom istom období vyjadrený v pe-
òa�ných prostriedkoch v slovenskej mene.

(3) Spôsob výpoètu náhrady za obmedzenie be�ného
obhospodarovania na inom pozemku je uvedený v prí-
lohe è. 3.

§ 5

Zru�ovacie ustanovenie

Zru�uje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky
è. 184/2003 Z. z. o podrobnostiach obsahu �iadosti
o úhradu náhrady za obmedzenie be�ného obhospoda-
rovania a o spôsobe výpoètu náhrady.

§ 6

Úèinnos�

Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos� 1. októbra
2005.

Mikulá� Dzurinda v. r.
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15) § 28 ods. 2 zákona è. 326/2005 Z. z.



Príloha è.1
k nariadeniu vlády è. 438/2005 Z. z.

SPÔSOB VÝPOÈTU NÁHRADY ZA OBMEDZENIE BE�NÉHO OBHOSPODAROVANIA
NA PO¼NOHOSPODÁRSKOM POZEMKU

A. Náhrada za zvý�enie nákladov na obhospodarovanie pozemku

1. Náhrada za obmedzenie be�ného obhospodarovania pre rastlinnú výrobu v dôsledku zvý�enia nákladov (U1)

U1 = (V1sk � V1st) . p

2. Náhrada za obmedzenie be�ného obhospodarovania pre �ivoèí�nu výrobu v dôsledku zvý�enia nákladov (U2)

U2 = (V2sk � V2st) . 3,65 . m

B. Náhrada za zní�enie produkcie

1. Náhrada za obmedzenie be�ného obhospodarovania pre rastlinnú výrobu v dôsledku zní�enia produkcie (U3)

U3 = (Q1st � Q1sk) . p

2. Náhrada za obmedzenie be�ného obhospodarovania pre �ivoèí�nu výrobu v dôsledku zní�enia produkcie (U4)

U4 = (Q2st � Q2sk) . 3,65 . m

C. Celková náhrada za obmedzenie be�ného obhospodarovania

V opodstatnených prípadoch je mo�ná aj kombinácia jednotlivých èiastkových úhrad vypoèítaných pod¾a vzorcov
U1....U4. Suma jednotlivých èiastkových úhrad sa zní�i o vyplatené dotácie, príspevky a oslobodenia od daní.
K výslednej hodnote náhrady za obmedzenie be�ného obhospodarovania sa pripoèíta vyúètovanie nákladov za vy-
pracovanie znaleckého posudku.

U = (U1... + ...U4) � (Ksp + Da) + Z

Význam premenných (symbolov) vo vzorcoch

V1sk � skutoèné náklady pri obmedzení na 1 ha plodiny,
V1st � priemerné náklady (�tatistické) na 1 ha plodiny v príslu�nej výrobnej oblasti,
p � plocha pozemku s obmedzením be�ného obhospodarovania v ha,
V2sk � skutoèné náklady pri obmedzení pre príslu�nú kategóriu hospodárskych zvierat na 100 kàmnych dní

a 1 kus,
V2st � priemerné (�tatistické) náklady pre príslu�nú kategóriu hospodárskych zvierat na 100 kàmnych dní

a 1 kus,
m � poèet kusov príslu�nej kategórie zvierat, ktorých sa dotýka obmedzenie,
Q1st � finanène vyjadrená priemerná (�tatistická) produkcia plodiny na 1 ha v príslu�nej výrobnej oblasti,
Q1sk � finanène vyjadrená skutoèná produkcia pri obmedzení na 1 ha v príslu�nej výrobnej oblasti,
Q2st � finanène vyjadrená priemerná (�tatistická) produkcia pre príslu�nú kategóriu hospodárskych zvierat

na 100 kàmnych dní a 1 kus,
Q2sk � finanène vyjadrená skutoèná produkcia pri obmedzení pre príslu�nú kategóriu hospodárskych

zvierat na 100 kàmnych dní a 1 kus,
U � celková náhrada za obmedzenie be�ného obhospodarovania,
Ksp � vý�ka dotácií alebo príspevkov zo �tátneho rozpoètu poskytnutých na úhradu zvý�ených nákladov na

obhospodarovanie pozemku oproti be�nému obhospodarovaniu (v Sk),
Da � oslobodenie od dane z nehnute¾ností pozemkov, ktoré sú predmetom náhrady za obmedzenie be�ného

obhospodarovania o ktorú bol �iadate¾ oslobodený, za obdobie, na ktoré si uplatòuje náhradu ujmy,
Z � náklady na vyhotovenie znaleckého posudku (v Sk).
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Príloha è. 2
k nariadeniu vlády è. 438/2005 Z. z.

SPÔSOB VÝPOÈTU NÁHRADY ZA OBMEDZENIE BE�NÉHO OBHOSPODAROVANIA
NA LESNOM POZEMKU

A. Spôsob výpoètu náhrady za stratu alebo zní�enie výnosu z dreva v územiach so zákazom �a�by, prípadne
s výnimoèným povolením �a�by

U1 = V�HLPMJ
. Ta

Za

Tob

Za
−






 . P

Pou�ije sa pre územia s trvalým zákazom vykonávania hospodárskych èinností (5. stupeò ochrany prírody).

Pri obnovných �a�bách poèas obnovnej doby platí:

% %Tob + ∑∑ Ok poèas obnovnej doby ≤ 100 %, prièom % Tob =
Tob

Za

. 100 a % Ok =
Ok

Za

. 100

B. Spôsob výpoètu náhrady za zní�enie výnosu z dreva v porastoch s obmedzeným predpisom obnovnej �a�by
s predå�enou rubnou dobou, doèasným zákazom �a�by, odsunom �a�ieb a pod., mimo území s trvalým záka-
zom �a�by (5. stupeò ochrany prírody) � pod¾a bodu A

U2 = V�HLPMJa
. Ta

Za

Tob

Za
−






 . P . ( )10 1, ρr −

Pou�ije sa pre územia s po�adovanou zní�enou intenzitou úmyselných �a�ieb alebo s doèasným zákazom zasaho-
vania do porastu.

Napríklad: Predå�enie obnovnej doby, predå�enie rubnej doby, odsun �a�ieb oproti be�nému obhospodarovaniu
z dôvodu druhovej ochrany, ochrany biotopov.

Pri obnovných �a�bách platí:

% %Tob + ∑∑ Ok poèas obnovnej doby ≤ 100 %, prièom % Tob =
Tob

Za

. 100 a % Ok =
Ok

Za

. 100

C. Spôsob výpoètu náhrady za zvý�enie nákladov na be�né obhospodarovanie porastu

U3,1 = ( )Nob Nb
1 1

− . Taz

� pre prípady, keï sa zvý�ené náklady vypoèítavajú cez zrealizovaný objem drevnej hmoty,

U3,2 = ( )Nob Nb2 2− . Pz

� pre prípady, keï sa zvý�ené náklady vypoèítavajú cez plochu na ktorej sa realizoval zásah.

Pri výpoète sa vychádza z podkladov dokladujúcich skutoèné náklady pri po�adovanom spôsobe obhospodarova-
nia, prípadne vykonania èinnosti. Náklady pri be�nom spôsobe obhospodarovania prípadne, vykonania èinnosti
sa odvodia z prevádzkových nákladov v podobných podmienkach pri rovnakých èinnostiach.

D. Spôsob výpoètu náhrady v prípade mimoriadnych okolností prírodných kalamít

U4 = V�HLPMJ
. % Okz . k

% Okz =
Ok

Za

z . 100 k =
Cda

Cka
k ≤ 1

Prièom: % Okz ≤ 100 % � ( )% %Tob Ok+ ∑∑
E. Iné mo�nosti výpoètu

Znalec pou�ije iný postup výpoètu, keï mo�no náhradu stanovi� objektívnej�ie inou metodikou presnej�ie zodpo-
vedajúcou skutoènosti.

F. Spôsob výpoètu celkovej hodnoty náhrady za obmedzenie be�ného obhospodarovania

V opodstatnených prípadoch je mo�ná aj kombinácia jednotlivých èiastkových úhrad vypoèítaných pod¾a vzorcov
U1....U4. Suma jednotlivých èiastkových úhrad sa zní�i o vyplatené dotácie, príspevky a oslobodenia od daní.
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K výslednej hodnote náhrady za obmedzenie be�ného obhospodarovania sa pripoèíta vyúètovanie nákladov za vy-
pracovanie znaleckého posudku stanovené pod¾a osobitného predpisu.1)

U5 = (U1...+... U4) � (Ksp + Da) + Z

Význam premenných (symbolov) vo vzorcoch
Un,m � vzorce výpoètu náhrady, n � druh obmedzenia be�ného obhospodarovania, m � poradie vzorcov

na výpoèet daného druhu obmedzenia be�ného obhospodarovania,
V�HLPMJ � jednotková v�eobecná hodnota lesného porastu v Sk/ha v skutoènom veku porastu vypoèítaná

pod¾a osobitného predpisu,2)
Ta � objem plánovaných výchovných alebo obnovných �a�ieb pod¾a be�ného obhospodarovania,
Tob � objem obmedzených výchovných alebo obnovných �a�ieb,
Ok � objem kalamitného dreva v m3,
Za � zásoba lesného porastu,
P � plocha lesného porastu v ha,

% Tob∑ � suma % obnovnej �a�by, ktorú bolo umo�nené vykona� (aj v predo�lých decéniách obnovnej doby)
+ percento obnovnej �a�by, ktorú nebolo umo�nené vykona�, ale za ktorú bola vyplatená náhrada
v predo�lých decéniách obnovnej doby,

% Ok∑ � suma % náhodnej �a�by, ktorú bolo umo�nené vykona� + percento náhodnej �a�by, ktorú nebolo
umo�nené vykona�, ale za ktorú bola vyplatená náhrada v predo�lých decéniách,

V�HLPMJa� jednotková v�eobecná hodnota lesného porastu v Sk/ha vo veku v èase schválenia lesného
hospodárskeho plánu (ïalej len �LHP�) vypoèítaná pod¾a osobitného predpisu,2)

ρ � 3-percentná úroková sadzba,

r � platnos� LHP v rokoch alebo då�ka obmedzenia v rokoch v rámci LHP (ak obmedzenie netrvalo celé
obdobie platnosti LHP),

Nob1 � celkové jednotkové náklady pri po�adovanom (obmedzenom) spôsobe obhospodarovania v Sk/m3,
Nob2 � celkové jednotkové náklady pri po�adovanom (obmedzenom) spôsobe obhospodarovania v Sk/ha,
Nb1 � celkové jednotkové náklady be�ného spôsobu obhospodarovania v Sk/m3,
Nb2 � celkové jednotkové náklady be�ného spôsobu obhospodarovania v Sk/ha,
Taz � objem �a�by so zvý�enými nákladmi v m3,
Pz � plocha zásahu so zvý�enými nákladmi v ha,
%Okz � percento náhodnej �a�by, ktorú nebolo umo�nené vykona�,
Okz � objem náhodnej �a�by v m3, ktorú nebolo umo�nené vykona�,
k � koeficient zní�enia hodnoty kalamitného dreva,
Cda � trhová cena dreva na pni,
Cka � trhová cena kalamitného dreva na pni,
Ksp � vyplatené dotácie alebo príspevky z podporných fondov vz�ahujúce sa na predmet ujmy a obdobie,

na ktoré sa ujma uplatòuje pod¾a § 1 ods. 2 písm. j) a k) nariadenia vlády,
Da � oslobodenie od dane z nehnute¾ností pozemkov, ktoré sú predmetom náhrady za obmedzenie

be�ného obhospodarovania, o ktorú bol �iadate¾ oslobodený, za obdobie, na ktoré si uplatòuje
náhradu ujmy,

Z � náklady na vyhotovenie znaleckého posudku (v Sk).
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1) Vyhlá�ka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky è. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu
èasu pre znalcov, tlmoèníkov a prekladate¾ov.

2) Vyhlá�ka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky è. 492/2004 Z. z. o stanovení v�eobecnej hodnoty majetku.



Príloha è. 3
k nariadeniu vlády è. 438/2005 Z. z.

SPÔSOB VÝPOÈTU NÁHRADY ZA OBMEDZENIE BE�NÉHO OBHOSPODAROVANIA
NA INOM POZEMKU

A. Spôsob výpoètu náhrady za zvý�enie nákladov na obhospodarovanie pozemku (U1)

U1 = Uzv � Ubob + Z

B. Spôsob výpoètu náhrady za zní�enie alebo stratu produkcie (U2)

U2 = Upbob � Upobob + Z

Význam premenných (symbolov) vo vzorcoch
Uzv � skutoène odôvodnené náklady na obhospodarovanie pozemku,
Ubob � náklady na obhospodarovanie pozemku pri be�nom obhospodarovaní,
Upbob � finanène vyjadrená produkcia dosiahnutá pri be�nom obhospodarovaní (Sk),
Upobob � finanène vyjadrená produkcia dosiahnutá pri obmedzení be�ného obhospodarovania (Sk),
Z � náklady na vyhotovenie znaleckého posudku (v Sk).
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