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Ministerstvo životného prostredia SR
Obvodné úrady životného prostredia na
Slovensku

Váš list/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka
Ing. Šutý 0905/496798

V Banskej Bystrici dňa
1.2.2012

Vec: Odporučené ceny oviec a kôz – od 1.1.2012
Vedenie Zväzu chovateľov oviec a kôz na Slovensku – družstvo (ZCHOK) sa po rokovaniach
s chovateľmi rozhodlo aktualizovať cenník „Odporučené ceny oviec a kôz pre likvidáciu škôd
spôsobených dravou zverou“ .
Nižšie uvedený cenník bol schválený na zasadnutí Predstavenstva ZCHOK dňa 11.10.2011.
Kategória oviec a kôz:
I. Chovné a úžitkové ovce a kozy:
a) chovné jahňatá, kozľatá: 2,50 - € / kg živej hmotnosti v kalendárnom roku narodenia
(myslí sa živá hmotnosť v deň škodovej udalosti najneskôr do 31.12. roku narodenia)
chovné jarky, kozičky: cena chovného jahňaťa (kozľaťa) v kalendárnom roku
narodenia + 0,25,- € za každý kŕmny deň od 1.1. nasledujúceho kalendárneho roku ku
dňu škodovej udalosti, najneskôr do 31.12. tohto roku (druhý kalendárny rok života)
V prípade, ak nebola zistená živá hmotnosť chovného jahňaťa(kozľaťa) k 31.12. roku
narodenia, pre výpočet sa použije paušálna živá hmotnosť u jahňaťa 35 kg, u kozľaťa
26 kg.
b) chovné bahnice, kozy :
v prvom produkčnom roku ( myslí sa tretí kalendárny rok života) – cena rovnaká ako
u jariek resp. kozičiek + 0,25,- € za každý kŕmny deň od 1.1. tretieho kalendárneho
roku života ku dňu škodovej udalosti, najneskôr do 31.12. tohto roku
- v druhom produkčnom roku (myslí sa štvrtý kalendárny rok života) – cena znížená
o 1/4 z ceny v prvom produkčnom roku
- v treťom produkčnom roku (myslí sa piaty kalendárny rok života) – cena znížená
o 2/4 z ceny v prvom produkčnom roku
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vo štvrtom produkčnom roku (myslí sa šiesty kalendárny rok života) – cena
znížená o 3/4 z ceny v prvom produkčnom roku pri zachovaní minimálnej ceny
60,- € za kus
v piatom a ďalších produkčných rokoch – paušálna zostatková cena 60,- € za kus

II.Plemenné ovce a kozy:
a) plemenné jahňatá, kozľatá : 3,70- €/ kg živej hmotnosti v kalendárnom roku
narodenia (myslí sa živá hmotnosť v deň škodovej udalosti najneskôr do 31.12. roku
narodenia)
plemenné jarky, kozičky : cena plemenného jahňaťa (kozľaťa) v kalendárnom roku
narodenia + 0,35,- € za každý kŕmny deň od 1.1. nasledujúceho kalendárneho roku ku
dňu škodovej udalosti, najneskôr do 31.12. tohto roku (druhý kalendárny rok života).
V prípade, ak nebola zistená živá hmotnosť plemenného jahňaťa(kozľaťa) k 31.12.
roku narodenia, pre výpočet sa použije paušálna živá hmotnosť u jahňaťa 35 kg,
u kozľaťa 26 kg.
b) plemenné bahnice, kozy:
- v prvom produkčnom roku ( myslí sa tretí kalendárny rok života) – cena rovnaká
ako u jariek resp. kozičiek + 0,35,- € za každý kŕmny deň od 1.1. tretieho
kalendárneho roku života ku dňu škodovej udalosti, najneskôr do 31.12. tohto roku
-v druhom produkčnom roku (myslí sa štvrtý kalendárny rok života) – cena znížená
o 1/4 z ceny
v prvom produkčnom roku
-v treťom produkčnom roku (myslí sa piaty kalendárny rok života) – cena znížená
o 2/4 z ceny v prvom produkčnom roku
-vo štvrtom produkčnom roku (myslí sa šiesty kalendárny rok života) – cena znížená
o 3/4 z ceny v prvom produkčnom roku pri zachovaní minimálnej ceny 80,-€ za kus
-v piatom a ďalších produkčných rokoch – paušálna zostatková cena 80,- € za kus
III.Plemenné barany a capy:
- odporučená cena plemenného barana resp. plemenného capa sa vypočíta so skutočnej
nákupnej ceny / NC/ plemenného barana/capa/ , v závislosti od doby pôsobenia
v plemenitbe, nasledovne:
doba pôsobenia
% z NC

do 1 roku 2 roky
100
75

3 roky
50

4 roky
nad 4 roky
25
paušálna cena 100,-€
minimálne
100,-€
Ing. Igor Nemčok v.r.
predseda predstavenstva ZCHOK
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