Otázky a odpovede
Otázka č. 1: Ktorá právna úprava sa v súčasnosti vzťahuje na poskytovanie štátnej pomoci
a pomoci de minimis?
Odpoveď č.1: Právna úprava štátnej pomoci a pomoci de minimis je regulovaná v nasledujúcich
právne záväzných aktoch Európskej únie a všeobecne záväzných právnych predpisoch
Slovenskej republiky:
Legislatíva Európskej únie

-

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci
za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy

-

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 702/2014 z 25. júna 2014 , ktorým sa určité kategórie pomoci
v odvetví poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach vyhlasujú za
zlučiteľné s vnútorným trhom pri uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní
Európskej únie

-

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108
Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis

-

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1408/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108
Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v sektore poľnohospodárstva
Legislatíva Slovenskej republiky

- Výnos Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
z 10. decembra 2014 č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve,
potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve (ďalej len „výnos“)
- Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a pomoci a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon č. 358/2015
Z. z.“)

-

Zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v
pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2007
Z. z.“)

- Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z.“)
-

Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „zákon č. 357/2015 Z. z.“)

-

Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

Otázka č. 2: Na akom tlačive sa predkladá žiadosť o podporu?
Odpoveď č. 2: Formulár žiadosti o podporu je vždy súčasťou výzvy daného roka a konkrétneho
opatrenia (akceptované sú iba aktuálne formuláre žiadosti).

Otázka č. 3: Akým spôsobom sa predkladajú žiadosti o poskytnutie podpory?
Odpoveď č. 3: Žiadosti o podporu sa podľa výnosu predkladajú osobne cez podateľňu
Pôdohospodárskej platobnej agentúry alebo poštou v termíne uvedenom vo výzve na
predkladanie žiadostí.

Otázka č. 4: Je Pôdohospodárska platobná agentúra povinná prijať všetky žiadosti
o štátnu pomoc a pomoc de minimis na základe vyhlásenej výzvy na predkladanie žiadosti
o štátnu pomoc alebo pomoc de minimis?
Odpoveď č. 4: Podľa § 8a ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podpory sa
poskytujú na základe žiadosti. Prílohou žiadosti sú doklady preukazujúce splnenie podmienok
na poskytnutie podpory ustanovených týmto zákonom alebo osobitným predpisom. Znamená
to, že ak je žiadosť o podporu predložená Pôdohospodárskej platobnej agentúre kompletná a
je predložená riadne a včas (sú v nej uvedené všetky náležitosti a je podpísaná oprávnenou
osobou), Pôdohospodárska platobná agentúra nemá dôvod na základe výzvy v stanovenom
termíne žiadosť neprijať.

Otázka č. 5: Aké sú lehoty na predkladanie žiadosti o poskytnutie štátnej pomoci a pomoci
de minimis formou podpory?
Odpoveď č. 5: Lehoty na predkladanie žiadosti o poskytnutie štátnej pomoci a pomoci de
minimis formou podpory sú uvedené vo výzve na predkladanie žiadosti o podporu, ktorú
oznamuje na svojom webovom sídle Pôdohospodárska platobná agentúra.

Otázka č. 6: Musí mať príjemca štátnej pomoci a pomoci de minimis zriadený na príjem
podpory osobitný účet?
Odpoveď č. 6: Príjemca podpory (štátnej pomoci a pomoci de minimis) nemusí viesť
poskytnuté finančné prostriedky na samostatnom účte, ak tak nie je stanovené v osobitnom
právnom predpise, v zmluve alebo schéme štátnej pomoci a pomoci de minimis.

Otázka č. 7: Som prijímateľom podpory. Finančné prostriedky, ktoré som dostal som
nevyčerpal. Je potrebné tieto finančné prostriedky vrátiť do štátneho rozpočtu alebo si
ich môžem presunúť do budúceho roka?
Odpoveď č. 7: Áno, finančné prostriedky, ktoré ste dostali v danom rozpočtovom roku sú
určené na použitie len v danom roku. V prípade, že ste ich nevyčerpali, je potrebné ich vrátiť
poskytovateľovi podpory najneskôr v termíne finančného zúčtovania, t. j. do 15. 03.
nasledujúceho roka po roku poskytnutia podpory.

Otázka č. 8: Sme poľnohospodárske družstvo. Môžeme podať žiadosť na ,,Podporu na
kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat“
vypísanú na webovom sídle Pôdohospodárskej platobnej agentúry?
Odpoveď č. 8: Vy ako poľnohospodárske družstvo ste konečný príjemca pomoci. Vypísaná
výzva na webovom sídle Pôdohospodárskej platobnej agentúry na ,,Podporu na kontrolu
úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat“ sa týka iba
žiadateľov o podporu, ktorí sú poskytovateľom služby (napr. Plemenárske služby Slovenskej
republiky, štátny podnik).
Platí to aj pri žiadostiach o:
-

,,Podporu na zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na výstavách“

-

„Podporu na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie“

Otázka č. 9: Je možné náklady súvisiace s výstavou, ktorá sa konala na začiatku
príslušného kalendárneho roka preplatiť aj v priebehu roka? Sme podnik, ktorý sa
zaoberá spracovaním poľnohospodárskych výrobkov.
Odpoveď č. 9: Áno, je možné poskytnúť podporu aj na účasť spracovateľa na výstave, a to na
úhradu oprávnených nákladov na účasť na veľtrhoch a výstavách v SR a zahraničí schválených
Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len ..MPRV SR,,), ktoré sú
uvedené v Kalendári výstav pre príslušný kalendárny rok. Kalendár výstav je uverejnený vo
Vestníku MPRV SR. Podpora sa poskytuje na základe Schémy minimálnej pomoci na účasť
spracovateľa na výstave, kde sú uvedené podmienky poskytnutia podpory, kto je oprávnený
príjemca, aké sú oprávnené náklady a pod.

Otázka č. 10: Čo je to Register partnerov verejného sektora ( ďalej len ,,RPVS,,) , komu
je určený a kedy ho je potrebné doložiť ku žiadosti ?
Odpoveď č. 10: Register partnerov verejného sektora (RPVS) je zákonom ustanovený zoznam
údajov o partneroch verejného sektora. Jeho prevádzkovateľom je Ministerstvo spravodlivosti
SR.
Partnerom verejného sektora je fyzická osoba a právnická osoba, ktorá prijíma od štátu,
samosprávy a iných subjektov verejného sektora peňažné plnenie alebo majetok nad zákonom
určený limit. Do registra sa ďalej povinne zapisujú – pri zohľadňovaní finančných limitov – tie
osoby, ktoré uzatvárajú zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu podľa predpisov o
verejnom obstarávaní, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, osoba na ktorú je postúpená
alebo inak prevedená pohľadávka voči štátu alebo subjektom verejného sektora, ako aj
subdodávatelia. Partnerom verejného sektora sú aj zdravotné poisťovne. Do RPVS sa môžu
dobrovoľne zapisovať aj fyzické osoby a právnické osoby, ktoré nie sú partnermi verejného
sektora.
Pri posudzovaní partnerov verejného sektora sa berú do úvahy aj finančné limity. Ak ide
o jednorazové plnenie (v kalendárnom roku) – limit nad 100.000 eur, ak ide o opakujúce sa
plnenie ( v kalendárnom roku) – limit 250.000 eur. Vždy sa berie do úvahy jedna transakcia so
štátom, jednotlivé transakcie z viacerých zmlúv sa nesčítavajú.
RPVS je určený partnerom verejného sektora, ktorí prijímajú verejné zdroje, ak sú zapísaní
v registri, samotnému verejnému sektoru, ktorý pred distribúciou verejných zdrojov overuje

zápis v registri, a zároveň je určený verejnosti, ktoré prostredníctvom registra môže sledovať
alebo kontrolovať distribúciu verejných zdrojov.
Právna úprava RPVS:
→ Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
→Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 328/2016 Z. z., ktorou sa
ustanovujú vzory podaní do registra partnerov verejného sektora.
Bližšie informácie sa nachádzajú na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR:
https://www.justice.gov.sk/Stranky/Registre/Dalsie-uzitocne-zoznamy-a
registre/RPVS/Uvod.aspx

Otázka č. 11: Chceli by sme sa informovať ohľadom postupu podania žiadosti
o poskytnutie podpory na účasť spracovateľa na výstave. Kedy bude zverejnený
Kalendár veľtrhov výstav na daný rok a kedy sa podáva žiadosť?
Odpoveď č. 11: Kalendár veľtrhov a výstav na daný rok zverejňuje na svojej webovej stránke
MPRV SR v časti Vestníky. Akonáhle ministerstvo poskytne Pôdohospodárskej platobnej
agentúre rozpis limitov pre štátnu pomoc a pomoc de minimis, Pôdohospodárska platobná
agentúra vypíše výzvu na dané podporné opatrenie.
Otázka č. 12: Kto podáva žiadosť o výpis z registra trestov a kde si ho môžeme vybaviť?
Odpoveď č. 12: Výpis z registra trestov je potrebné predkladať iba za spoločnosť, nie za
štatutárov a môžete si ho vybaviť osobne na:
-

generálnej prokuratúre (len na Registri trestov Generálnej prokuratúry SR, na pracovisku na
ulici Kvetná 13, Bratislava),

-

na obciach, ktoré vedú matriku,

-

na integrovaných obslužných miestach na pracoviskách Slovenskej pošty (IOMO) - hľadať
pobočku IOMO,

-

ak ste v zahraničí, žiadosť sa podáva na zastupiteľských úradoch SR.
Alebo elektronicky cez elektronickú službu ,,Podanie žiadosti o výpis a odpis z registra
trestov,,. Viac informácií k elektronickej službe nájdete na portáli Generálnej prokuratúry SR.

