Moderná inštitúcia, ktorá chráni pôdu

Nová éra SPF: 18 mesiacov v číslach

447

1 471

tisíc hektárov pozemkov
prenajíma SPF na
poľnohospodárske účely

hektárov pozemkov
prenajíma SPF na iné ako
poľnohospodárske účely

22

regionálnych
odborov má SPF po
celom Slovensku

9,6

milióna eur bol hospodársky výsledok
SPF v roku 2017. V porovnaní s rokom
2016 narástol takmer o 5,5 milióna eur

Ako sme počas 18 mesiacov menili SPF k lepšiemu?
Zmeny sme realizovali v 4 najdôležitejších oblastiach:
zlepšili sme
fungovanie
SPF

zrýchlili sme
fungovanie
SPF

začali sme sa
podieľať na
tvorbe legislatívy

Takto sme SPF skvalitňovali
Zosúladili sme
nájomné zmluvy
a GIS, po novom
máme prehľad
v prenajatých a
voľných plochách

Júl 2017

Spustili sme projekt
centrálnej ekonomiky

SPF mení po vyše 25 rokoch svoje
logo, verejnosti novú identitu predstavuje na Agrokomplexe v Nitre,
kde sa prezentuje prvýkrát vo svojej
histórií

December 2017
Spustili sme projekt centrálnej
podateľne

November 2017

Zaviedli sme nový
kontrolný mechanizmus obhospodarovania prenajatých
plôch

Marec 2018

odštartovali sme
vzdelávacie
aktivity

Začali sme s digitalizáciou dokumentov. To
znamená, že doručovanie medzi regionálnymi
odbormi a riaditeľstvom nie je limitované
poštovou prepravou

Október 2018

August 2018
Zorganizovali sme
vôbec prvú odbornú
konferenciu Pôda
a pozemkové právo
z pohľadu SPF

September 2018

Zabezpečili sme, zrýchlenie fungovania SPF, keďže Rada SPF už
po novom neprerokúva zmluvy o
zriadení vecného bremena, inventarizačné dodatky, právne akty,
na ktoré sa vzťahuje generálne
odporúčacie stanovisko Rady SPF,
či delimitačné protokoly

November 2018

Moderná inštitúcia, ktorá chráni pôdu

O čom bude rok 2019?
SPF odštartoval od júla 2017 svoju novú éru. Stáva sa z neho moderná a efektívna
inštitúcia, ktorá je bližšie k verejnosti. Naše plány sú jasné, v zlepšovaní pokračujeme.

Spustíme

Zasadíme sa o
Zmenu právnych predpisov upravujúcich
nájom pozemkov

Centrálny informačný systém
Online podávanie žiadostí

Budeme
Odbúravať byrokraciu
Kontrolovať obhospodarovanie pôdy
podporovať farmárov, ktorí na pôde
skutočne hospodária

FAKTY O SLOVENSKOM POZEMKOVOM FONDE
SPF je neštátna, nezávislá a nezisková inštitúcia
Činnosť fondu riadi generálna riaditeľka, ktorá sa spolu s námestníkom zodpovedajú za výkon funkcie Vláde SR
Od júna 2017 je generálnou riaditeľkou SPF Adriana Šklíbová

KOMPETENCIE
SPF
ŠTRUKTÚRA
SPF

S ČÍM VÁM SPF POMÔŽE

S ČÍM VÁM SPF NEPOMÔŽE

Prenájom pôdy
Predaj pôdy
Reštitúcie
Usporiadanie vlastníctva
Zámeny, vecné bremená, stanoviská

Podpora a dotácie v pôdohospodárstve
Podanie žiadosti a čerpanie eurofondov
Financovanie poľnohospodárskej činnosti

Štatutárny orgán
(za výkon funkcie zodpovedný Vláde SR)

Kontrolný orgán

Generálna riaditeľka
Adriana Šklíbová

RADA SPF

Námestník
Boris Brunner

Viac informácií nájdete na: www.pozfond.sk

kontroluje činnosť a hospodárenie SPF,
má 11 členov

