Pôdohospodárska platobná agentúra
Bratislava
V Bratislave 25. marca 2008
Číslo: 700/1182/2008

„Dodatok č. 1
k rozhodnutiu generálneho riaditeľa Pôdohospodárskej platobnej agentúry
č. 19/2007 zo dňa 12. 03. 2007“

Podľa čl. 4 ods. 3 písm. k) bodu 2.a organizačného poriadku PPA
s účinnosťou od 25. marca 2008
Metodický postup pre skupiny výrobcov, organizácie výrobcov a združenia organizácií
výrobcov a poskytovanie finančnej pomoci na financovanie plánov uznania – akčných plánov
I. mením a dopĺňam
1) v časti „1. Úvod“ sa pred prvý odsek vkladá nový odsek, ktorý znie: „V roku 2008
boli uvedené do platnosti nové nariadenia EÚ. Pre žiadosti o finančnú pomoc
na financovanie plánov uznania podávané v roku 2008 za realizované akčné plány
2007 platí legislatíva z roku 2007. Noví žiadatelia o predbežné uznanie a plné uznanie
sa budú riadiť legislatívou EÚ platnou od roku 2008.“
2) v časti „1. Úvod“ sa dopĺňajú Základné nariadenia:
•

„nariadenie Rady (ES) č. 1182/2007 z 26. septembra 2007, ktorým sa stanovujú
osobitné pravidlá pre sektor ovocia a zeleniny a menia a dopĺňajú smernice
2001/112/ES a 2001/113/ES a nariadenia (EHS) č. 827/1968, (ES) č. 2200/1996,
(ES) č. 2201/1996, (ES) č. 2826/2000, (ES) č. 1782/2003 a (ES) č. 318/2006
a zrušuje nariadenie (ES) č. 2202/1996,

•

nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú
vykonávacie pravidlá pre nariadenie Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES)
č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny“,

3) v časti „1. Úvod“ sa vypúšťa „zákon č. 274/2006 Z. z. o podpore v pôdohospodárstve
a rozvoji vidieka a nahrádza sa „zákonom č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov
štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka“,
4) v časti „1. Úvod“ sa nahrádza posledná odrážka „zákonom č. 491/2001 Z. z.
o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení neskorších
predpisov“,
5) v časti „3.2. Postupnosť krokov pri podávaní žiadostí“ sa slovo „prehlásenia“ nahrádza
slovom „vyhlásenia“,
6) v časti „3.4.1 Štruktúra akčného plánu, bod 7“ sa spojenie „zo zdrojov Spoločenstva“
nahrádza slovami „ zo zdrojov Európskej únie (ďalej len „EÚ“),
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7) v časti „3.7 Podávanie žiadostí o poskytnutie finančnej podpory pre SV“ sa slovo
„Žiadosť“ uvádza s malým písmenom na začiatku,
8) v časti „3.7 Podávanie žiadostí o poskytnutie finančnej podpory pre SV“ sa slovo
„prehlásenie“ nahrádza slovom „vyhlásenie“,
9) v časti „3.8 Kontroly a pokuty“ sa tretí odsek mení nasledovne: „V prípade porušenia
článkov 20 a 21 nariadenia Komisie (ES) č. 1432/2003 môže platobná agentúra udeliť
pokuty podľa § 15 zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy
pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.“
10) v časti „5. Informácie pre žiadateľa a kontaktné osoby“ sa slovné spojenie
„Rozhodnutie...prijme PPA“ nahrádza slovami „Rozhodnutie ...vydá PPA,
11) v časti „5. Informácie pre žiadateľa a kontaktné osoby“ sa telefónne čísla na kontaktné
osoby PPA nahrádzajú telefónnymi číslami „02/57 512 608, 57 512 603“.
II. u k l a d á m
a) všetkým predstaveným PPA, aby v rámci svojej pôsobnosti riadne oboznámili
zamestnancov s týmto dodatkom a zabezpečili jeho dodržiavanie,
b) riaditeľovi ORK, aby v súlade s týmto dodatkom zabezpečil jeho dodržiavanie
v rámci riadeného organizačného útvaru.

Ing. Jozef Nemšovský
generálny riaditeľ

