Výzva
na predkladanie žiadostí
o poskytnutie dotácie podľa Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky č. 320/2011 Z. z. o rozsahu, spôsobe a o podmienkach poskytovania
podpory v lesnom hospodárstve a rozvoji vidieka
___________________________________________________________________________
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava v súlade s vyhláškou
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 320/2011 Z. z. o rozsahu, spôsobe
a o podmienkach poskytovania podpory v lesnom hospodárstve a rozvoji vidieka (ďalej len
„vyhláška“) a na základe schémy štátnej pomoci v lesnom hospodárstve č.SA.34571(2012/N)
vyzýva
oprávnených žiadateľov k predkladaniu žiadosti o poskytnutie štátnej pomoci v roku 2014
(ďalej len „žiadosť“)
v termíne od 31.03.2014 do 16.05.2014
na podporné opatrenie podľa § 2 vyhlášky
Dotácia na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch
Žiadosť sa predkladá osobne alebo poštou na príslušnom regionálnom pracovisku
Pôdohospodárskej platobnej agentúry na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č.1 tejto výzvy,
kompletne so všetkými povinnými prílohami.
Žiadatelia z okresov patriacich do pôsobnosti bývalého RP PPA Bratislava (Bratislava I – V,
Malacky, Pezinok, Senec) predkladajú žiadosť na adresu Pôdohospodárska platobná agentúra,
Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, sekcia projektových podpôr a štátnej pomoci, odbor štátnej
pomoci.
Povinnými prílohami k žiadosti sú prílohy uvedené v § 2, ods. 5 a v § 7, ods.4 vyhlášky.
Upozornenie:
Povinnými prílohami v zmysle § 7, ods. 4 , písm. a) vyhlášky sú:
- potvrdenie miestne príslušného správcu dane, nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ
nemá daňové nedoplatky
- potvrdenie inšpektorátu práce, nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ neporušil
v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania
podľa zákon č. 82/2005 Z. z.
- potvrdenie príslušného konkurzného súdu, nie staršie ako tri mesiace
- potvrdenie Sociálnej poisťovne nie staršie ako tri mesiace
- potvrdenie každej zdravotnej poisťovne nie staršie ako tri mesiace

Na strane 2 z 2 žiadosti o poskytnutie dotácie musí byť podpis štatutárneho zástupcu úradne
osvedčený.
V prílohe č. 2 tejto výzvy je usmernenie k vyplňovaniu žiadosti.
Žiadateľ pri samoidentifikácii, či je podnikom v ťažkostiach, postupuje podľa postupu
na identifikáciu žiadateľa ako podniku v ťažkostiach podľa Usmernenia Spoločenstva
o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach (2004/C244/02) (ďalej
len „postup“), ktorý je prílohou č. 3 tejto výzvy. V prípade, že sa identifikuje podľa postupu,
že nie je podnikom v ťažkostiach, prílohu č. 2 formulára žiadosti nevypĺňa. Vzhľadom na
vyššie uvedené ďalšími prílohami žiadosti sú:
a) súvaha za posledný finančný rok (predkladá žiadateľ účtujúci v sústave podvojného
účtovníctva: napr.: s.r.o., a.s., družstvo, v.o.s., k.s., fyzická osoba – podnikateľ) –
fotokópia,
b) výkaz o príjmoch a výdavkoch za posledný a bezprostredne predchádzajúci finančný
rok (predkladá žiadateľ účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva napr.: fyzická
osoba – podnikateľ) – fotokópia,
c) výkaz o majetku a zväzkoch za posledný finančný rok (predkladá žiadateľ účtujúci
v sústave jednoduchého účtovníctva napr.: fyzická osoba – podnikateľ) – fotokópia
výkazu ,
d) daňové priznanie za posledný finančný rok (predkladajú žiadatelia, ktorí neuplatňujú
preukázateľné daňové výdavky, ale uplatňujú výdavky paušálnym percentom
e) z dosiahnutých príjmov) – fotokópia.
Prílohou č. 4 je Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej
republiky na vykonanie kontroly zabezpečenia lesných porastov po obnove lesa
číslo 2545/2013-720 zo dňa 25.04.2013
V prílohe č. 5 sú uvedené sadzby na 1 ha zabezpečeného lesného porastu pre výpočet
požiadavky o dotáciu stanovené Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky (ďalej len „MPRV SR“)
Aktuálna schéma štátnej pomoci je zverejnená na webovom sídle MPRV SR. Schéma štátnej
pomoci v lesnom hospodárstve v znení Dodatku č. 1 č. SA.34571(2012/N):
http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=161&id=5506

Bližšie informácie o spôsobe poskytovania štátnej pomoci je možné získať priamo na
sekcii projektových podpôr a štátnej pomoci, odbor štátnej pomoci Pôdohospodárskej
platobnej agentúry v Bratislave, kontakty: Ing. Katarína Hasaralejková, tel. 0918 612 171,
e-mail katarina.hasaralejkova@apa.sk a Ing. Sylvia Čarná, tel. č. 0918 612 458, e-mail
sylvia.carna@apa.sk

V Bratislave, 18.02.2014

MVDr. Stanislav Grobár
generálny riaditeľ

Prílohy:
1. Žiadosť o poskytnutie dotácie „štátna pomoc“ podľa § 2 „Dotácia na trvalo udržateľné
hospodárenie v lesoch“
2. Usmernenie k vyplňovaniu žiadosti o poskytnutie dotácie „štátna pomoc“ podľa § 2 „Dotácia
na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch“
3. Postup na identifikáciu žiadateľa ako podniku v ťažkostiach podľa Usmernenia Spoločenstva
o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach (2004/C244/02)
4. Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na
vykonanie kontroly zabezpečenia lesných porastov po obnove lesa číslo 2545/2013-720 zo
dňa 25.04.2013
5. Sadzby na 1 ha zabezpečeného lesného porastu na poskytnutie štátnej pomoci

