Príloha č. 1 k rozhodnutiu č. 4/2021

PRÍRUČKA PRE ŽIADATEĽA
pre evidenciu a činnosť prvonákupcov mlieka,
pre uznanie a činnosť organizácie výrobcov,
združenia organizácií výrobcov
a medziodvetvovej organizácie
v sektore mlieka a mliečnych výrobkov
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1.

ÚVOD

Evidencia a povinné nahlasovanie prvonákupcov, uznanie organizácie výrobcov, združenia
organizácií výrobcov, medziodvetvovej organizácie v zmysle vykonávania niektorých opatrení
spoločnej organizácie trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami sú upravené právnymi predpismi
Európskej únie (ďalej len „EÚ“) a Slovenskej republiky (ďalej len „SR“).
Právne predpisy EÚ:




nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013,
ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým
sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES)
č. 1234/2007 v platnom znení (ďalej len „nariadenie č. 1308/2013“),
vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 511/2012 z 15. júna 2012 o oznámeniach
týkajúcich sa organizácií výrobcov, medziodvetvových organizácií, zmluvných rokovaní
a zmluvných vzťahov podľa nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 v sektore mlieka
a mliečnych výrobkov (ďalej len „nariadenie č. 511/2012“),



delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 880/2012 z 28. júna 2012, ktorým sa dopĺňa
nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o nadnárodnú spoluprácu a zmluvné
rokovania organizácií výrobcov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (ďalej len
„nariadenie č. 880/2012“),



delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/558 z 11. apríla 2016, ktorým sa družstvám
a iných formám organizácií výrobcov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov povoľuje
uzatvárať dohody a prijímať rozhodnutia o plánovaní výroby,



vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/559 z 11. apríla 2016, ktorým sa povoľuje
uzatváranie dohôd a prijímanie rozhodnutí o plánovaní výroby v sektore mlieka a mliečnych
výrobkov,



delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1183 z 20. apríla 2017 o plnení nariadenia
Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 a nariadenia Európskeho Parlamentu a
Rady (EÚ) č. 1308/2013 s ohľadom na poskytovanie informácií a predkladanie dokumentov
Komisii,



vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1185 z 20. apríla 2017, ktorým sa stanovujú
pravidlá uplatňovania nariadení Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 a (EÚ)
č. 1308/2013, pokiaľ ide o poskytovanie informácií a predkladanie dokumentov Komisii,
a ktorým sa menia a zrušujú viaceré nariadenia Komisie,



vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2019/1746 z 1. októbra 2019, ktorým sa mení
vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/1185, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania
nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 a (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide
o poskytovanie informácií a predkladanie dokumentov Komisii,



vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2020/599 z 30. apríla 2020, ktorým sa povoľuje
uzatváranie dohôd a prijímanie rozhodnutí o plánovaní výroby v sektore mlieka a mliečnych
výrobkov.
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Právne predpisy SR:
 zákon č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami
v znení neskorších predpisov,


nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 55/2015 Z. z. o podmienkach spoločnej
organizácie trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (ďalej len „nariadenie č. 55/2015 Z. z.“),

 zákon č. 280/2017 Z. z. z 12. októbra 2017 o poskytovaní podpory a dotácie
v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku
poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 280/2017“).

2.

DEFINÍCIE A POUŽITÉ POJMY

Prvonákupca - je podnikateľ, ktorý nakupuje mlieko od prvovýrobcu na účely zvozu, balenia,
skladovania, chladenia, spracovania alebo na účely predaja podnikateľovi, ktorý upravuje alebo
spracúva mlieko alebo iné mliečne výrobky.
Prvonákupcovia surového mlieka nahlasujú od 1. apríla 2015 Pôdohospodárskej platobnej
agentúre (ďalej len „platobná agentúra“) mesačne údaje o množstve surového mlieka, skutočnom
obsahu tuku a odhadovanej kúpnej cene. Od 1. januára 2021 podľa Vykonávacieho nariadenia
Komisie (EÚ) 2019/1746 z 1. októbra 2019, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ)
2017/1185, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadení Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 1307/2013 a (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o poskytovanie informácií a predkladanie
dokumentov Komisii nahlasujú prvonákupcovia okrem vyššie uvedeného aj mesačne údaje
o množstve surového kravského mlieka z ekologickej výroby, skutočnom obsahu tuku
a bielkovín.
Organizácia výrobcov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (ďalej len „organizácia“) - je
právnická osoba alebo jasne vymedzená časť právnickej osoby, ktorá je zriadená z podnetu
výrobcov a má minimálne 5 spoločníkov. Predmetom činnosti je sprostredkovanie,
obchodovanie alebo uvádzanie mlieka alebo mliečnych výrobkov na trh.
Cieľom organizácie je posilniť vyjednávaciu silu pri rokovaniach o dodávkach mlieka
so spracovateľmi mlieka a zaistiť svojim členom rentabilný rozvoj výroby surového kravského
mlieka.
Združenie organizácie výrobcov (ďalej len „združenie“): právnická osoba založená najmenej
dvoma organizáciami, ktorých predmetom činnosti je sprostredkovanie, obchodovanie alebo
uvádzanie mlieka alebo mliečnych výrobkov na trh.
Nadnárodná organizácia/združenie výrobcov musí mať sídlo v členskom štáte, kde má
podstatný počet členov, resp. organizácií, alebo podstatný objem produkcie uvádzanej na trh.
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Zmluvné rokovania o dodávkach surového mlieka - organizácia, resp. združenie môže
rokovať v mene svojich členov o celej, alebo časti svojej produkcie.
Medziodvetvová organizácia v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (ďalej len
„medziodvetvová organizácia“) združuje podnikateľov alebo záujmové združenia právnických
osôb, ktorých predmet hospodárskej činnosti je spojený s výrobou surového mlieka a aspoň
s jednou z fáz dodávateľského reťazca: spracovanie výrobkov v sektore mlieka alebo
obchodovanie s nimi vrátane distribúcie. Je založená z podnetu všetkých, alebo niektorých jej
členov. Členovia musia mať podiel aspoň 33% na hospodárskych činnostiach na trhu v SR.

3.

PRVONÁKUPCA MLIEKA

3.1

OZNÁMENIE O ZAČATÍ PÔSOBENIA NA TRHU AKO PRVONÁKUPCA
MLIEKA

Podnikateľ môže ako prvonákupca nakupovať surové kravské mlieko od prvovýrobcu, ak
platobnej agentúre oznámil, že začne pôsobiť na trhu ako prvonákupca mlieka (ďalej len
„prvonákupca“) a platobná agentúra ho zapísala do evidencie prvonákupcov.
3.1.1 OBSAH OZNÁMENIA O ZAČATÍ PÔSOBENIA NA TRHU AKO
PRVONÁKUPCA
Prvonákupca doručí platobnej agentúre písomné „Oznámenie o začatí pôsobenia na trhu ako
prvonákupca surového mlieka“ na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 tejto príručky a
ktoré obsahuje:
- v časti 1. – údaje o subjekte,
-

v časti 2. – účel nákupu mlieka, kde prvonákupca vyznačí, či mlieko nakupuje výlučne
za účelom jeho ďalšieho predaja spracovateľovi (vyznačí možnosť „áno“), alebo za účelom
spracovania (vyznačí možnosť „nie“) v prevádzkarni schválenej príslušnou regionálnou
veterinárnou a potravinovou správou (ďalej len „RVPS“). V tomto prípade uvedie aj adresu
prevádzkarne. Aj prvonákupca, ktorý spracúva mlieko a vyznačil možnosť „nie“, môže
v prípade potreby predať mlieko ďalšiemu spracovateľovi,

-

v časti 3. – prílohy, t. j. doklady, ktoré je potrebné predložiť spolu s oznámením:
a) kópia výpisu z obchodného registra alebo iného registra nie starší ako tri
mesiace,
b) rozhodnutie alebo úradne osvedčená kópia o schválení alebo podmienečnom
schválení prevádzkarne pre produkty živočíšneho pôvodu vydané príslušnou
RVPS v súlade s § 41 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti
v znení neskorších predpisov (prvonákupcu, ktorý mlieko nakupuje za účelom
jeho predaja spracovateľovi sa táto povinnosť netýka),
c) čestné vyhlásenie prvonákupcu, že má technické a technologické zariadenia
na účely zisťovania množstva mlieka a obsahu tuku v mlieku. Jedná sa
o meradlá na množstvo mlieka s platným certifikátom o overení a meradlá
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na obsah tuku a bielkovín v mlieku s platnou kalibráciou (prípadne použiť
výsledky z akreditovaného laboratória). Požadované merania môžu byť aj
zmluvne zabezpečené,
Fakultatívne prílohy:
d) čestné vyhlásenie prvonákupcu, že bude nákup surového mlieka uskutočňovať len
na základe písomnej zmluvy,

e) čestné vyhlásenie prvonákupcu, že bude viesť a uchovávať evidenciu o skutočnom
množstve nakúpeného mlieka a jeho skutočnom obsahu tuku počas minimálne troch
rokov nasledujúcich po roku, v ktorom ich do evidencie zaznamenal.

3.2

EVIDENCIA PRVONÁKUPCOV

Platobná agentúra po doručení oznámenia o začatí pôsobenia na trhu ako prvonákupca
surového mlieka a preverení splnenia náležitostí tohto oznámenia zapíše prvonákupcu
do evidencie prvonákupcov.
Evidencia prvonákupcov obsahuje:
 obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo organizácie prvonákupcu,
 miesto podnikania alebo sídlo prvonákupcu,
 adresu prevádzkarne, ak je prvonákupca spracovateľom mlieka,
 informáciu o tom, či prvonákupca mlieko nakupuje len za účelom jeho ďalšieho
predaja.
Zoznam prvonákupcov zverejňuje platobná agentúra na svojom webovom sídle www.apa.sk.
Prvonákupca je povinný:
a) mať v predmete svojej podnikateľskej činnosti tie činnosti, ktoré ako prvonákupca
vykonáva,
b) mať zriadenú prevádzkareň, na manipuláciu s mliekom, ktorá je schválená, alebo
podmienečne schválená príslušnou Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou, ak
prvonákupca mlieko nakupuje na tento účel. Prevádzkareň je zároveň v súlade
s §52 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
c) mať technické a technologické zariadenia na účely zisťovania množstva mlieka a obsahu
tuku a bielkovín v surovom kravskom mlieku,
d) nákup surového mlieka uskutočňovať len na základe písomnej zmluvy,
e) oznamovať platobnej agentúre najneskôr pätnásty deň kalendárneho mesiaca údaje
o skutočnom množstve surového kravského mlieka a množstve surového kravského
mlieka z ekologickej výroby nakúpenom v predchádzajúcom mesiaci osobitne
od každého prvovýrobcu s uvedením skutočného obsahu tuku a bielkovín. Ak
prvovýrobca nakúpil mlieko zo zahraničnej prevádzkarne prvovýrobcu, údaje o tomto
množstve mlieka uvádza osobitne. Oznámenie podáva v elektronickej podobe a podľa
pokynov na formulári, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2 tejto príručky,
f) oznamovať Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
(ďalej len „MPRV SR“) najneskôr siedmy deň kalendárneho mesiaca údaje
o odhadovanej cene za celkové množstvo mlieka , ktoré nakúpi v prebiehajúcom mesiaci.
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Oznámenie o odhadovanej cene je súčasťou rezortného štatistického výkazu ML (MPRV
SR) 6-12,
g) viesť a uchovávať evidenciu o skutočnom množstve nakúpeného mlieka a jeho
skutočnom obsahu tuku a bielkovín počas minimálne troch rokov nasledujúcich po roku,
v ktorom ich do evidencie zaznamenal,
h) oznámiť platobnej agentúre ukončenie svojho pôsobenia prvonákupcu najneskôr
do 30 dní odo dňa, keď neuskutoční nákup mlieka od prvovýrobcu aspoň raz počas
dvanástich po sebe nasledujúcich mesiacov, alebo prestane plniť vyššie uvedené
povinnosti prvonákupcu podľa písmen a) až c) a e).
Podnikateľ je povinný ukončiť činnosť prvonákupcu, ak prestane plniť povinnosti
prvonákupcu podľa písmen a) až c), e) a h) bodu 3.2.
Platobná agentúra vyčiarkne prvonákupcu z evidencie, ak jej:
a) oznámil ukončenie svojho pôsobenia ako prvonákupca,
b) nenakúpil mlieko v období najmenej dvanástich po sebe nasledujúcich mesiacov,
c) prvonákupca nespĺňa povinnosti prvonákupcu podľa písmen a) až c), e) a h).
Iba prvonákupca mlieka evidovaný platobnou agentúrou je oprávnený nakupovať surové
kravské mlieko od prvovýrobcu mlieka.

4.

ORGANIZÁCIA VÝROBCOV

4.1

UZNANIE ORGANIZÁCIE

Žiadosť o uznanie organizácie výrobcov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (ďalej
len „žiadosť o uznanie organizácie“) podáva žiadateľ na tlačive, ktorého vzor je uvedený
v prílohe č. 3 tejto príručky so všetkými povinnými prílohami na adresu Pôdohospodárskej
platobnej agentúry, so sídlom: Hraničná 12, 815 26 Bratislava (ďalej len „platobná agentúra“).
Žiadosť o uznanie organizácie môže podať žiadateľ kedykoľvek v priebehu roka.
4.2

POSTUP PRI PODÁVANÍ ŽIADOSTÍ O UZNANIE ORGANIZÁCIE

Platobná agentúra najneskôr do troch mesiacov odo dňa podania žiadosti o uznanie
organizácie navrhne MPRV SR rozhodnúť o uznaní/neuznaní organizácie. MPRV SR na návrh
platobnej agentúry do štyroch mesiacov odo dňa podania žiadosti o uznanie organizácie uzná
organizáciu, ak spĺňa podmienky uznania podľa príslušnej legislatívy EÚ a národnej legislatívy
SR.
MPRV SR bezodkladne oznamuje platobnej agentúre rozhodnutia, ktoré vydalo na základe
návrhu platobnej agentúry.
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4.2.1 PODMIENKY A POSTUP UZNANIA ORGANIZÁCIE
Žiadateľ podáva písomnú žiadosť o uznanie organizácie.
Prílohou k žiadosti o uznanie organizácie sú:
1. Stanovy organizácie (originál alebo overená kópia), ktoré obsahujú najmä:
a) stanovené ciele zamerané najmä na produkciu, kvalitu, koncentráciu ponuky,
sprostredkovanie, obchodovanie alebo uvádzanie mlieka a mliečnych výrobkov na trh,
b) spôsob vzniku, zániku členstva,
c) povinnosti a práva členov,
d) účtovné a rozpočtové pravidlá nevyhnutné na činnosť organizácie,
e) miesto, spôsob a doba archivácie dokladov,
f) zánik organizácie,
2. výpis z obchodného registra alebo iného obdobného registra nie starší ako tri mesiace
(originál alebo úradne overená kópia),
3. zoznam členov organizácie (meno, IČO, adresa, kontakt),
4. kópia výpisu z obchodného registra alebo iného obdobného registra nie starší ako tri mesiace
alebo osvedčenie o zápise do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov preukazujúce,
že členovia organizácie sú podnikateľmi.
Administratívnu kontrolu žiadosti a sprievodných dokladov vykonáva platobná agentúra
a na základe výsledkov kontroly navrhne MPRV SR rozhodnúť o uznaní/neuznaní organizácie.
Žiadateľ získava rozhodnutie o uznaní/neuznaní organizácie do štyroch mesiacov
odo dňa podania žiadosti o uznanie organizácie na platobnú agentúru.
Platobná agentúra môže požadovať doplnenie informácií alebo údajov uvedených
v žiadosti. Ak žiadateľ nedoplní informácie v stanovenej lehote, príslušná žiadosť bude
odstúpená na MPRV SR s návrhom na zamietnutie uznania.
Organizácia je povinná písomné oznámiť platobnej agentúre všetky zmeny skutočností
a dokladov predložených na účely uznania najneskôr do 30 dní odo dňa vykonania zmeny.

5.

ZDRUŽENIE ORGANIZÁCIE VÝROBCOV

5.1

UZNANIE ZDRUŽENIA

Žiadosť o uznanie združenia organizácie výrobcov v sektore mlieka a mliečnych
výrobkov (ďalej len „žiadosť o uznanie združenia“) podáva žiadateľ na tlačive, ktorého vzor je
uvedený v prílohe č. 4 tejto príručky, so všetkými povinnými prílohami na adresu platobnej
agentúry.
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Žiadosť o uznanie združenia môže podať žiadateľ kedykoľvek v priebehu roka.
POSTUP PRI PODÁVANÍ ŽIADOSTÍ O UZNANIE ZDRUŽENIA

5.2

Platobná agentúra najneskôr do troch mesiacov odo dňa podania žiadosti o uznanie
združenia navrhne MPRV SR rozhodnúť o uznaní/neuznaní združenia. MPRV SR na návrh
platobnej agentúry do štyroch mesiacov odo dňa podania žiadosti o uznanie združenia uzná
združenie, ak spĺňa podmienky uznania podľa príslušnej legislatívy EÚ a národnej legislatívy
SR.
MPRV SR bezodkladne oznamuje platobnej agentúre rozhodnutia, ktoré vydalo na základe
návrhu platobnej agentúry.
5.2.1 PODMIENKY A POSTUP UZNANIA ZDRUŽENIA
Žiadateľ podáva písomnú žiadosť o uznanie združenia.
Prílohou k žiadosti o uznanie združenia sú:
1. Stanovy združenia (originál alebo úradne overená kópia), ktoré obsahujú najmä:

2.

a.

stanovené ciele zamerané najmä na produkciu, kvalitu, koncentráciu ponuky,
sprostredkovanie, obchodovanie alebo uvádzanie mlieka a mliečnych výrobkov
na trh,

b.

spôsob vzniku, zániku členstva,

c.

povinnosti a práva členov,

d.

účtovné a rozpočtové pravidlá nevyhnutné na činnosť združenia,

e.

miesto, spôsob a doba archivácie dokladov,

f.

zánik združenia,

výpis z registra záujmových združení právnických osôb, originál alebo úradne overená
kópia, nie starší ako tri mesiace,

3. kópia výpisu z obchodného registra príslušných organizácii výrobcov, ktorí sú členmi
združenia organizácie výrobcov, nie staršie ako tri mesiace,
4. kópia rozhodnutia o uznaní organizácii výrobcov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov,
5. zoznam členov (výrobcov mlieka) združených v príslušných organizáciách výrobcov
s uvedením ich názvu, IČO.
Administratívnu kontrolu žiadosti a sprievodných dokladov vykonáva platobná agentúra
a na základe výsledkov kontroly navrhne MPRV SR rozhodnúť o uznaní/neuznaní združenia.
Žiadateľ získava rozhodnutie o uznaní/neuznaní združenia do štyroch mesiacov odo dňa
podania žiadosti o uznanie združenia na platobnú agentúru.
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Platobná agentúra môže požadovať doplnenie informácií alebo údajov uvedených
v žiadosti. Ak žiadateľ nedoplní informácie v stanovenej lehote, príslušná žiadosť bude
odstúpená na MPRV SR s návrhom na zamietnutie uznania.
Združenie je povinné písomne oznámiť platobnej agentúre všetky zmeny skutočností
a dokladov predložených na účely uznania najneskôr do 30 dní odo dňa vykonania zmeny.

6.

ZMLUVNÉ ROKOVANIA, POVINNOSTI A OZNÁMENIA
ORGANIZÁCIE A ZDRUŽENIA

Organizácia/združenie môže uskutočniť rokovania v mene svojich členov o dodávkach
mlieka za podmienok stanovených v čl. 149 nariadenia č. 1308/2013.
Organizácia/združenie môže uskutočniť rokovania, ak:
a) sa uskutočnil alebo neuskutočnil prevod vlastníctva surového mlieka z poľnohospodárov
na organizácie výrobcov;
b) je alebo nie je vyjednaná cena rovnaká, pokiaľ ide o spoločnú výrobu niektorých alebo
všetkých členov – poľnohospodárov;
c) v prípade konkrétnej organizácie/združenia:
i) objem surového mlieka, ktorého sa tieto rokovania týkajú, neprekračuje 3,5 % celkovej
výroby v Únii a
ii) objem surového mlieka, ktorého sa tieto rokovania týkajú a ktorý sa vyrobil
v ktoromkoľvek konkrétnom členskom štáte, neprekračuje 33 % celkovej vnútroštátnej
výroby tohto členského štátu a
iii) objem surového mlieka, ktorého sa tieto rokovania týkajú a ktoré sa dodáva
v ktoromkoľvek konkrétnom členskom štáte, neprekračuje 33 % celkovej vnútroštátnej
výroby tohto členského štátu.
Príklady výpočtu max. množstiev, ktoré môžu byť predmetom zmluvných rokovaní sú
uvedené v prílohe č. 8 tejto príručky. Množstvá vyprodukovaného surového mlieka v členských
štátoch podľa čl. 149 ods. 5 nariadenia č. 1308/2013 za príslušný rok zverejňuje EK.
Organizácia/združenie je povinné podať písomné oznámenie o rokovaní (viď príloha
č. 6) platobnej agentúre (resp. príslušným orgánom v tom štáte kde vykonáva svoju činnosť)
o objeme surového mlieka, ktorého sa rokovania týkajú najneskôr 15 dní pred začiatkom
rokovaní o zmluve o dodávke surového mlieka (ďalej len „zmluva“).
Obsah oznámenia:
a) odhad celkového objemu surového mlieka, ktorého sa rokovania týkajú,
b) odhad objemu surového mlieka, ktorého sa rokovania týkajú, pripadajúceho na jednotlivých
členov, v ktorých mene sa rokuje,
c) identifikačné čísla svojich členov, v ktorých mene sa rokuje,
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d) odhad objemu mlieka, ktorého sa rokovania týkajú, aj v prípade ak sa dodávka neuskutočňuje
v SR. Tieto množstvá sa zaväzuje hlásiť aj príslušnému orgánu v tom členskom štáte EÚ, kde
sa dodávka realizuje.
Ak po podaní oznámenia (napr. v dôsledku vzniku alebo zániku členstva) príde k zmene
odhadovaného celkového objemu surového mlieka, ktorého sa rokovania týkajú,
organizácia/združenie podá platobnej agentúre bezodkladne nové oznámenie s uvedením dôvodu
jeho podania.
Organizácia/združenie je povinné zaslať do 31 januára každého roka písomné
oznámenie platobnej agentúre (viď príloha č. 7) o objeme surového mlieka, ktoré bolo skutočne
dodané v rámci zmlúv dojednaných v predchádzajúcom roku.
Obsah oznámenia:
a) celkový objem surového mlieka, ktoré bolo skutočne dodané na základe zmluvy,
b) objem surového mlieka, skutočne dodaného na základe zmluvy pripadajúce na jednotlivých
členov.
Ak organizácia/združenie neplní informačnú a oznamovaciu povinnosť, platobná
agentúra ju upozorní a uloží povinnosť odstrániť zistené nedostatky. Ak ich
organizácia/združenie v určenej lehote neodstráni, platobná agentúra jej uloží pokutu až do výšky
1 000 € v zmysle § 10 ods. 1 písm. o zákona č. 280/2017 Z. z.
Ak organizácia/združenie prestane spĺňať podmienky na uznanie, resp. v prípade zistenia
nedodržiavania alebo nezrovnalostí pri vykonávaní tohto opatrenia platobná agentúra jej uloží
povinnosť odstrániť zistené nedostatky. Ak nedostatky neodstráni v určenej lehote platobná
agentúra navrhne MPRV SR rozhodnúť o zrušení rozhodnutia o uznaní do jedného mesiaca odo
dňa doručenia návrhu.
Nadnárodné organizácie/združenia uplatnia vyššie uvedené povinnosti a činnosti
primerane v súlade s nariadením č. 880/2012.
Zmluva uzatvorená medzi každým výrobcom surového mlieka a spracovateľom surového
mlieka musí byť písomná a musí spĺňať náležitosti podľa čl. 148 nariadenia č. 1308/2013.
Zmluva musí byť uzatvorená aj v prípade ak prvovýrobca scudzí (predá, daruje) surové
mlieko zbernému stredisku (ktoré môže byť napr. odbytové družstvo, schválený nákupca, ktorý
nie je spracovateľom mlieka) a následne zberné stredisko uzatvorí zmluvu so spracovateľom.
Zmluva musí obsahovať okrem iného najmä (citácia čl. 148 ods. 2 nariadenia č. 1308/2013):
Zmluva a/alebo návrh na uzavretie zmluvy:
a) sa uzavrie pred dodávkou;
b) písomne
c) zahŕňa najmä tieto náležitosti:
i) cenu za dodávku, ktorá:
— je nemenná a stanovená v zmluve a/alebo
— sa vypočíta na základe kombinácie rozličných faktorov stanovených v zmluve,
ku ktorým môžu patriť trhové ukazovatele odrážajúce zmeny trhových podmienok,
dodaný objem a kvalita alebo zloženie dodaného surového mlieka;
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ii) objem surového mlieka, ktorý sa môže dodať a/alebo sa musí dodať a časový rozvrh
takýchto dodávok;
iii) trvanie platnosti zmluvy, ktoré môže byť buď na určitý, alebo na neurčitý čas
s doložkou o ukončení;
iv) podrobnosti týkajúce sa termínov splatnosti a platobných podmienok;
v) pravidlá zberu alebo dodania surového mlieka a
vi) pravidlá uplatniteľné v prípade vyššej moci.

7.

MEDZIODVETVOVÁ ORGANIZÁCIA V SEKTORE MLIEKA
A MLIEČNYCH VÝROBKOV

7.1

UZNANIE MEDZIODVETVOVEJ ORGANIZÁCIE

Žiadateľ o uznanie na príslušnom tlačive (viď príloha č. 5) tejto príručky podáva vyplnenú
žiadosť so všetkými povinnými prílohami na adresu platobnej agentúry.
Žiadosť o uznanie medziodvetvovej organizácie môže podať žiadateľ kedykoľvek v priebehu
roka.
7.2

POSTUP PRI PODÁVANÍ ŽIADOSTÍ O UZNANIE MEDZIODVETVOVEJ
ORGANIZÁCIE

Platobná agentúra najneskôr do troch mesiacov odo dňa podania žiadosti o uznanie
medziodvetvovej organizácie navrhne MPRV SR rozhodnúť o uznaní/neuznaní
medziodvetvovej organizácie. MPRV SR na návrh platobnej agentúry do štyroch mesiacov odo
dňa podania žiadosti o uznanie uzná medziodvetvovej organizácie, ak spĺňa podmienky uznania.
MPRV SR bezodkladne oznamuje platobnej agentúre rozhodnutia, ktoré vydalo na základe
návrhu platobnej agentúry.

7.2.1 PODMIENKY A POSTUP UZNANIA MEDZIODVETVOVEJ ORGANIZÁCIE
Žiadateľ podáva písomnú žiadosť o uznanie medziodvetvovej organizácie.
Prílohou k žiadosti o uznanie medziodvetvovej organizácie sú:
1. výpis z registra záujmových združení právnických osôb, nie starší ako tri mesiace (originál
alebo úradne overená kópia),
2. výpis z obchodného registra alebo iného obdobného registra, alebo registra záujmových
združení právnických osôb nie starší ako tri mesiace, preukazujúci, že členovia
medziodvetvovej organizácie sú podnikateľmi alebo záujmovými združeniami právnických
osôb (originál alebo úradne overená kópia),
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3. zoznam členov medziodvetvovej organizácie, ich identifikácia a podklad, že členovia majú
aspoň 33% podiel na danej hospodárskej činnosti na trhu SR.
Administratívnu kontrolu žiadosti a sprievodných dokladov vykonáva platobná agentúra
a na základe výsledkov z kontroly navrhne MPRV SR rozhodnúť o uznaní/neuznaní. MPRV SR
po preskúmaní podmienok vydá žiadateľovi Rozhodnutie o uznaní alebo o zamietnutí uznania.
Žiadateľ získava rozhodnutie o uznaní alebo zamietnutí do štyroch mesiacov odo dňa
podania žiadosti o uznanie na platobnú agentúru.
Platobná agentúra môže požadovať doplnenie informácií alebo údajov uvedených
v žiadosti. Ak žiadateľ nedoplní informácie v stanovenej lehote, žiadosť bude odstúpená
na MPRV SR s návrhom na zamietnutie uznania.
Medziodvetvová organizácia je povinná písomné oznámiť platobnej agentúre všetky
zmeny skutočností a dokladov predložených na účely uznania najneskôr do 30 dní odo dňa
zmeny.

7.3

ČINNOSŤ A HLÁSENIA MEDZIODVETVOVEJ ORGANIZÁCIE

Medziodvetvová organizácia vykonáva jednu alebo viaceré z nasledovných činnosti
v jednom alebo viacerých regiónoch Únie a zohľadňuje pri tom záujmy členov týchto
medziodvetvových organizácii a záujmy spotrebiteľov čl. 157 ods. 3 nariadenia č. 1308/2013:
a.

zlepšovanie vedomostí a transparentnosti výroby a trhu vrátane uverejňovania štatistických
údajov o cenách, objemoch a trvaní zmlúv týkajúcich sa dodávok surového mlieka, ktoré už
boli uzatvorené, a poskytovania analýzy možného budúceho vývoja trhu na regionálnej,
vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni;

b.

pomoc pri zlepšení koordinácie spôsobu, akým sa produkty sektoru mlieka a mliečnych
výrobkov umiestňujú na trh, najmä prostredníctvom výskumných a trhových štúdií;

c.

podpora spotreby a poskytovanie informácií o mlieku a mliečnych výrobkoch na vnútornom
i vonkajšom trhu;

d.

prieskum potenciálnych exportných trhov;

e.

vypracovanie štandardných vzorov zmlúv, ktoré sú zlučiteľné s pravidlami Únie pre predaj
surového mlieka nákupcom a/alebo dodávku spracovaných výrobkov distribútorom a
maloobchodníkom, so zohľadnením potreby dosiahnuť spravodlivé konkurenčné podmienky
a zamedziť narušeniu trhu;

f.

poskytovanie informácií a uskutočňovanie výskumu, ktorý je potrebný na prispôsobenie
výroby na výrobky, ktoré viac vyhovujú požiadavkám trhu a chuti a očakávaniam
spotrebiteľov, najmä pokiaľ ide o kvalitu výrobku a ochranu životného prostredia;

g.

udržiavanie a rozvoj výrobného potenciálu sektoru mlieka a mliečnych výrobkov okrem
iného podporou inovácií a programov aplikovaného výskumu a vývoja s cieľom využiť plný
potenciál mlieka a mliečnych výrobkov, najmä preto, aby sa vytvárali výrobky s pridanou
hodnotou, ktoré budú príťažlivejšie pre spotrebiteľov;
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h.

hľadanie spôsobov na obmedzenie používania veterinárnych prípravkov, zlepšenie riadenia
ostatných zásahov, zvýšenie bezpečnosti potravín a zlepšenie zdravia zvierat;

i.

vývoj metód a nástrojov na zlepšovanie kvality výrobkov vo všetkých fázach výroby a
uvádzania na trh;

j.

využívanie potenciálu ekologického poľnohospodárstva a ochrana a podpora takéhoto
poľnohospodárstva, ako aj výroba výrobkov s označením pôvodu, označeniami kvality
a zemepisnými označeniami a

k.

propagovanie integrovanej výroby alebo iných environmentálne vhodných spôsobov
výroby.

Činnosť medziodvetvovej organizácie nesmie narúšať hospodársku súťaž, vnútorný trh alebo
ovplyvňovať správne fungovanie spoločnej organizácie trhu.
Medziodvetvovým organizáciám bola podľa čl. 210 nariadenia č. 1308/2013 udelená výnimka
z ustanovenia čl. 101 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, iba v prípade, že:
a)

dohody, rozhodnutia a zosúladené postupy boli oznámené medziodvetvovou organizáciou
Komisii AGRI-ANIMAL-PRODUCTS-EXT@ec.europa.eu) a,

b) Komisia do dvoch mesiacov od prijatia všetkých požadovaných podrobností nerozhodne, že
tieto dohody, rozhodnutia alebo zosúladené postupy nie sú nezlučiteľné s pravidlami Únie.
Ak Komisia zistí, že dohody, rozhodnutia alebo zosúladené postupy sú nezlučiteľné s pravidlami
Únie, vydá rozhodnutie v súlade s čl. 210 ods. 2 nariadenia č. 1308/2013. Dotknuté dohody,
rozhodnutia a zosúladené postupy nesmú nadobudnúť platnosť alebo účinnosť pred uplynutím
dvojmesačnej lehoty.
Za nezlučiteľné s pravidlami Únie sa v každom prípade vyhlásia dohody, rozhodnutia a
zosúladené postupy, ak:
a) môžu viesť k akejkoľvek forme rozdelenia trhov v rámci EÚ;
b) môžu ovplyvniť riadne fungovanie organizácie trhov;
c) môžu spôsobiť narušenia hospodárskej súťaže a nie sú nevyhnutné na dosiahnutie cieľov
spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktoré sleduje činnosť medziodvetvových organizácií;
d) zahŕňajú stanovenie cien;
e) môžu byť diskriminačné alebo môžu obmedziť hospodársku súťaž v súvislosti s podstatnou
časťou príslušných výrobkov.
V prípade viacročných dohôd platí oznámenie pre prvý rok aj počas nasledujúcich rokov
dohody. Komisia však môže z vlastného podnetu alebo na požiadanie iného členského štátu
kedykoľvek vydať rozhodnutie o nezlučiteľnosti.
Ak medziodvetvová organizácia neplní informačnú a oznamovaciu povinnosť, platobná
agentúra ju upozorní a uloží povinnosť odstrániť zistené nedostatky. Ak ich medziodvetvová
organizácia v určenej lehote neodstráni, platobná agentúra jej uloží pokutu až do výšky 1000 €
v zmysle § 10 ods. 1 písm. o zákona č. 280/2017 Z. z..
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Ak medziodvetvová organizácia prestane spĺňať podmienky na uznanie, resp. v prípade
zistenia nedodržiavania alebo nezrovnalostí pri vykonávaní tohto opatrenia, platobná agentúra
uloží povinnosť odstrániť zistené nedostatky a ak ich neodstráni v určenej lehote platobná
agentúra navrhne MPRV SR rozhodnúť o zrušení rozhodnutia o uznaní do jedného mesiaca odo
dňa doručenia návrhu.
Platobná agentúra podľa čl. 210 nariadenia č. 1308/2013 navrhne MPRV SR zrušiť
rozhodnutie o uznaní aj keď je medziodvetvová organizácia zapojená do niektorej z dohôd,
rozhodnutí a zosúladených postupov nezlučiteľných s pravidlami EÚ.

8.

KONTROLY A SANKCIE

Kontrolu na mieste právnických osôb v sektore trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami,
ktoré boli uznané MPRV SR (organizácie/združenia alebo medziodvetvové organizácie),
vykonávajú kontrolóri platobnej agentúry raz ročne. Cieľom kontroly je overiť súlad
poskytnutých údajov so skutočným stavom, a plnenie požiadaviek podľa právnych predpisov EÚ
a SR.
Ak organizácia/združenie alebo medziodvetvová organizácia neplní informačnú a oznamovaciu
povinnosť, platobná agentúra ju upozorní a uloží povinnosť odstrániť zistené nedostatky. Ak ich
organizácia/združenie v určenej lehote neodstráni, platobná agentúra jej uloží pokutu až do výšky
1 000 € v zmysle § 10 ods. 1 písm. o zákona č. 280/2017 Z. z..
Ak organizácia/združenie alebo medziodvetvová organizácia prestane spĺňať podmienky
na uznanie, resp. v prípade zistenia nedodržiavania alebo nezrovnalostí pri vykonávaní tohto
opatrenia platobná agentúra jej uloží povinnosť odstrániť zistené nedostatky. Ak ich nedostatky
neodstráni v určenej lehote platobná agentúra navrhne MPRV SR rozhodnúť o zrušení
rozhodnutia o uznaní do jedného mesiaca odo dňa doručenia návrhu.
Sankčné konanie možno začať do šiestich mesiacov odo dňa, keď platobná agentúra zistila
porušenie povinností, najneskôr do jedného roka odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
Pri opätovnom porušení povinnosti možno pokutu uložiť aj opakovane.

9.

OZNÁMENIA
AGENTÚRY

A POVINNOSTI

MPRV

SR

A PLATOBNEJ

MPRV SR:
1.

Oznámenia v zmysle čl. 148 ods. 5 nariadenia č. 1308/2013 obsahujú pravidlá prijaté
členskými štátmi týkajúce sa zmlúv uvedených v čl. 148 ods. 1 tohto nariadenia, ako aj
krátke zhrnutie, v ktorom sa uvádza:
a) či sa členský štát rozhodol, že dodávky surového mlieka od poľnohospodára
spracovateľovi surového mlieka musia byť predmetom písomnej zmluvy medzi stranami,
a ak áno, etapa alebo etapy dodávky, ktoré musia byť predmetom takejto zmluvy, ak sa
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dodávka surového mlieka vykonáva prostredníctvom jedného alebo viacerých zberných
stredísk mlieka, ako aj prípadná minimálna dĺžka trvania písomných zmlúv,
b) či sa členský štát rozhodol, že prvonákupca surového mlieka musí poľnohospodárovi dať
písomný návrh na uzavretie zmluvy, a v relevantných prípadoch aj minimálna dĺžka
trvania zmluvy, ktorá musí byť súčasťou návrhu,
2.

môže vydať pravidlá regulácie dodávky syra s chráneným označením pôvodu alebo
s chráneným zemepisným označením, ak o to požiadajú osoby, ktoré uverejní vo vestníku
MPRV SR. Podľa uvedeného nariadenia MPRV SR bezodkladne oznámi Komisii pravidlá
ktoré v tejto súvislosti prijali,

3.

bezodkladne
oznamuje
platobnej
agentúre
rozhodnutia
organizácie/združenia, resp. medziodvetvovej organizácie,

4.

bezodkladne oznamuje platobnej agentúre rozhodnutia o zrušení rozhodnutia o uznaní
organizácie/združenia, resp. medziodvetvovej organizácie,

o uznaní/neuznaní

PLATOBNÁ AGENTÚRA:
1) Oznamuje Protimonopolnému úradu SR skutočnosti uvedené v oznámeniach o začatí
zmluvných rokovaní do piatich dní odo dňa ich doručenia,
2) Informuje Európsku komisiu:
-

raz ročne najneskôr do 31. marca o každom rozhodnutí o udelení, zamietnutí (zhrnutie
dôvodov zamietnutia) alebo odobratí uznania (zhrnutie dôvodov týchto odobratí)
pre organizácie/združenia alebo medziodvetvové organizácie, ktoré boli prijaté
v predchádzajúcom kalendárnom roku:
počet organizácií výrobcov, združení uznaných organizácií výrobcov a
medziodvetvových organizácií, ktorým udelili uznanie, a v relevantných prípadoch aj
ročný predajný objem surového mlieka vyrobeného organizáciami výrobcov a
združeniami,
b) počet žiadostí o uznanie predložených organizáciami výrobcov, združeniami a
medziodvetvovými organizáciami, ktoré zamietli, a zhrnutie dôvodov týchto
zamietnutí,
c) počet uznaných organizácií výrobcov, združení a medziodvetvových organizácií,
ktorým odobrali uznanie, a zhrnutie dôvodov týchto odobraní,
a)

d) v prípade, že sa oznámenie týka nadnárodnej organizácie/združenia, uvádza sa v tomto
oznámení v relevantných prípadoch ročný predajný objem surového mlieka
vyrobeného členmi rozčlenený podľa členských štátov.
-

Každý rok do 15. marca o celkovom objeme surového mlieka, rozčleneného podľa
členských štátov výroby, ktorý bol dodaný na územie SR v rámci zmlúv dojednaných
v predchádzajúcom kalendárnom roku uznanými organizáciami/združeniami, tak ako bol
oznámený platobnej agentúre organizáciami/združeniami do 31. januára:
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a) celkový objem surového mlieka, rozčlenený podľa členských štátov výroby, ktorý bol
dodaný na ich územie v rámci zmlúv dojednaných v predchádzajúcom kalendárnom
roku uznanými organizáciami výrobcov a združeniami podľa článku čl. 149 ods. 2
nariadenia č. 1308/2013, tak ako bol oznámený príslušným orgánom podľa článku 2
ods. 3 nariadenia č. 511/2012,
b) počet prípadov, v ktorých vnútroštátne orgány hospodárskej súťaže rozhodli, že
konkrétne rokovanie by sa malo buď znovu otvoriť, alebo by sa nemalo vôbec konať
a krátke zhrnutie týchto rozhodnutí.
3)

poskytuje súčinnosť orgánom iných členských štátov EÚ a Komisii a na ich žiadosť
sprístupňuje informácie a dokumentáciu, ak ide o uznávanie a kontrolu plnenia podmienok
na uznanie nadnárodných organizácií/združení,

4) od 1. mája 2015 v zmysle nariadenia 2017/1185 oznamuje Komisii najneskôr do 25. dňa
nasledujúceho mesiaca celkové množstvo surového kravského mlieka dodaného
v predchádzajúcom mesiaci prvonákupcom usadeným na ich území. Celkové množstvo
surového kravského mlieka je vyjadrené v kilogramoch a vzťahuje sa na mlieko s jeho
skutočným obsahom tuku,
5) od 1. januára 2021 v zmysle nariadenia 2019/1746 oznamuje Komisii najneskôr do 25. dňa
každého mesiaca za predchádzajúci mesiac celkové množstvo surového kravského mlieka a
množstvo surového kravského mlieka z ekologickej výroby dodaného v predchádzajúcom
mesiaci prvonákupcom usadeným na ich území. Celkové množstvo surového kravského
mlieka a množstvo surového kravského mlieka z ekologickej výroby je vyjadrené
v kilogramoch a vzťahuje sa na mlieko s jeho skutočným obsahom tuku a bielkovín.

10.

PRÍLOHY

Príloha č. 1

Oznámenie o začatí pôsobenia na trhu ako prvonákupca surového mlieka

Príloha č. 2

Mesačné hlásenie o nákupe surového kravského mlieka prvonákupcom

Príloha č. 3

Žiadosť o uznanie organizácie výrobcov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov

Príloha č. 4

Žiadosť o uznanie združenia organizácie výrobcov v sektore mlieka a mliečnych
výrobkov

Príloha č. 5

Žiadosť o uznanie medziodvetvovej organizácie v sektore mlieka a mliečnych
výrobkov

Príloha č. 6

Oznámenie organizácie výrobcov/združenia organizácii výrobcov v sektore
mlieka a mliečnych výrobkov o rokovaniach o zmluvne o dodávkach surového
mlieka

Príloha č. 7

Ročne oznámenie organizácie výrobcov alebo združenia organizácii výrobcov
v sektore mlieka a mliečnych výrobkov o dodávkach mlieka za kalendárny rok
20...

Príloha č. 8

Príklady výpočtu maximálnych dohodnutých objemov
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Príloha č. 1
Pôdohospodárska
platobná agentúra

OZNÁMENIE
o začatí pôsobenia na trhu ako
p r v o n á k u p c a surového mlieka

Hraničná 12
815 26 Bratislava

Podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 55/2015 Z. z.

1. Údaje o subjekte
Názov:

IČO:

Právna forma a druh vlastníctva:
Sídlo:
Ulica a číslo popisné:

PSČ:

Obec:

Kontaktná osoba žiadateľa:
Meno:

Priezvisko:

Funkcia:
Telefón:

Mobil:

E-mail:

2. Účel nákupu mlieka
Prvonákupca nakupuje mlieko len za účelom jeho ďalšieho predaja (vhodné zakrúžkujte):

× áno

× nie

Adresa prevádzkarne v prípade, že prvonákupca nakupuje mlieko za účelom jeho
spracovania:

3. Prílohy
Doklady, ktoré je potrebné predložiť spolu s oznámením o začatí pôsobenia na trhu ako
prvonákupca surového mlieka:
1. kópia výpisu z obchodného registra alebo iného obdobného registra nie starší ako
tri mesiace,
2. rozhodnutie alebo úradne osvedčená kópia rozhodnutia o schválení alebo podmienečnom
schválení prevádzkarne vydané príslušnou Regionálnou veterinárnou a potravinovou
správou,
3. čestné vyhlásenie prvonákupcu, že má technické a technologické zariadenia na účely
zisťovania množstva mlieka a obsahu tuku a bielkovín v mlieku
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4. čestné vyhlásenie prvonákupcu, že bude nákup surového mlieka uskutočňovať len
na základe písomnej zmluvy (fakultatívna príloha),
5. čestné vyhlásenie prvonákupcu, že bude viesť a uchovávať evidenciu o skutočnom
množstve nakúpeného mlieka a množstve mlieka z ekologickej výroby a jeho skutočnom
obsahu tuku a bielkovín počas minimálne troch rokov nasledujúcich po roku, v ktorom
ich do evidencie zaznamenal (fakultatívna príloha).
Oznámenie spolu s prílohami pošlite na adresu:
Pôdohospodárska platobná agentúra
Hraničná 12
815 26 Bratislava
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“) po doručení oznámenia
o začatí pôsobenia prvonákupcu a splnení náležitostí tohto oznámenia upovedomí v danej veci
prvonákupcu a zapíše ho do evidencie prvonákupcov.
Evidencia prvonákupcov je zverejnená na webovom sídle platobnej agentúry.
Prvonákupca je povinný:
a) mať v predmete svojej podnikateľskej činnosti tie činnosti, ktoré ako prvonákupca vykonáva,
b) mať zriadenú prevádzkareň, na manipuláciu s mliekom, ktorá je schválená, alebo podmienečne
schválená príslušnou Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou, ak prvonákupca mlieko
nakupuje na tento účel,
c) mať technické a technologické zariadenia na účely zisťovania množstva mlieka a obsahu tuku
a bielkovín v mlieku (množstvo mlieka meradlom s platným certifikátom o overení, obsah tuku
a bielkovín v mlieku meradlom s platnou kalibráciou, alebo v akreditovanom laboratóriu),
d) nákup surového mlieka uskutočňovať len na základe písomnej zmluvy,
e) oznamovať platobnej agentúre najneskôr pätnásty deň kalendárneho mesiaca údaje o skutočnom
množstve mlieka a množstve mlieka z ekologickej výroby nakúpenom v predchádzajúcom mesiaci
osobitne od každého prvovýrobcu s uvedením skutočného obsahu tuku a bielkovín, ak
prvovýrobca nakúpil mlieko zo zahraničnej prevádzkarne prvovýrobcu, údaje o tomto množstve
mlieka uvádza osobitne,
f) oznamovať Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky najneskôr
siedmy deň kalendárneho mesiaca údaje o odhadovanej cene za celkové množstvo mlieka , ktoré
nakúpi v prebiehajúcom mesiaci,
g) viesť a uchovávať evidenciu o skutočnom množstve nakúpeného mlieka a množstve mlieka
z ekologickej výroby a jeho skutočnom obsahu tuku a bielkovín počas minimálne troch rokov
nasledujúcich po roku, v ktorom ich do evidencie zaznamenal,
h) oznámiť platobnej agentúre ukončenie svojho pôsobenia prvonákupcu najneskôr do 30 dní odo
dňa, keď neuskutoční nákup mlieka od prvovýrobcu aspoň raz počas dvanástich po sebe
nasledujúcich mesiacov, alebo prestane plniť povinnosti prvonákupcu podľa písmen a) až c) a e).

Podnikateľ je povinný ukončiť činnosť prvonákupcu, ak prestane plniť povinnosti
prvonákupcu podľa písmen a) až c),e) a h).
Iba prvonákupca mlieka evidovaný platobnou agentúrou je oprávnený nakupovať surové
kravské mlieko od prvovýrobcu.
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Meno štatutárneho zástupcu/ov spoločnosti:

Pečiatka, podpis:

Dátum:
Prvonákupca je povinný bezodkladne oznámiť platobnej agentúre všetky zmeny údajov!

20 z 39

Príloha č. 2
Pôdohospodárska platobná agentúra
Sekcia organizácie trhu a štátnej pomoci

prvonakupca@apa.sk

Doručte elektronicky do 15. dňa nasledujúceho mesiaca

Mesačné hlásenie o nákupe surového kravského mlieka

IČO

PRVONÁKUPCA
obchodné meno

Dátum
mesiac
rok

DODÁVATEĽ - prvovýrobca mlieka

IČO

obchodné meno

SPOLU

krajina

obsah tuku
(g/kg) na 3
množstvo
desatinné
mlieka (kg) miesta

0 #########

obsah tuku
(%) na 4
desatinné
miesta

obsah
bielkovín
(%) na 4
desatinné
miesta

0 #########

obsah tuku
(g/kg) na 3
množstvo
desatinné
mlieka z
miesta z
ekologickej ekologickej
výroby (kg) výroby

obsah
bielkovín
(%) na 4
desatinné
miesta z
ekologickej
výroby

0 ######### #########

Počet riadkov prispôsobte svojej potrebe
Ak subjekt nemá IČO, použite rodné
číslo
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V kolónke "krajina" stačí dvojpísmenové kódové označenie ( SK, CZ, PL, AT, IT, DE, HU...)
Množstvo mlieka udajte v celých číslach, pri prepočte litrov mlieka na kg použite koeficient 1,03
Obsah tuku a bielkovín v mlieku udajte ako jednoduchý aritmetický priemer od daného dodávateľa v danom mesiaci, obsah tuku a bielkovín za celý
mesiac od všetkých dodávateľov spolu ako vážený aritmetický
priemer.
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Príloha č. 3
Pôdohospodárska platobná
agentúra

Žiadosť o uznanie organizácie
výrobcov v sektore mlieka
a mliečnych výrobkov

Hraničná 12
815 26 Bratislava

podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 55/2015 Z. z.
Podateľňa PPA

A. Údaje o žiadateľovi
Žiadateľ (obchodne meno, názov):
Právna forma a druh vlastníctva:

Osoba oprávnená konať v mene organizácie:

IČO:

Identifikačné číslo pre DPH:

Sídlo: (ulica, č. domu, PSČ, mesto, obec):
Tel. č.:

Fax:

E - mail:

Korešpondenčná adresa (ak je iná ako adresa sídla):
Kontaktná osoba (meno a priezvisko):

Tel. č.:
E - mail:

B. Obsah a podmienky žiadosti
Žiadame o uznanie Organizácie výrobcov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov podľa § 10, § 10b
ods. 1 zákona č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami
v znení neskorších predpisov, nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 55/2015 Z. z. a čl. 152,
čl. 154 a čl. 161 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 v platnom
znení.
Plnenie požiadaviek pre schválenie organizácie výrobcu
Kritérium
Počet členov
Členmi vyrobené mlieko v poslednom
kalendárnom roku pred podaním žiadosti
(rok 2
)

Skutočný stav

Poznámka
Podmienka
najmenej 5
Informácia o koncentrácii ponuky
mlieka v kg
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C. Obsah stanov
Obsah stanov:

Miesto v stanovách
(napr.: strana, odstavec, § )

1.

V stanovách organizácie výrobcov:
a) sú stanovené ciele zamerané najmä na produkciu, kvalitu, koncentráciu
ponuky, sprostredkovanie, obchodovanie alebo uvádzanie mlieka
a mliečnych výrobkov na trh,
b) spôsob vzniku, zániku členstva,
c) povinnosti a práva členov,
d) sú účtovné a rozpočtové pravidlá nevyhnutné na činnosť organizácie,
e) miesto, spôsob a doba archivácie dokladov,
f) zánik organizácie.

D. Vyhlásenia
Čestne vyhlasujem a zaväzujem sa, že:
- som si vedomý toho, že uznávanie organizácie výrobcov je podmienené splnením všetkých
požiadaviek, ktoré vyplývajú z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013
v platnom znení, vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 511/2012, ako aj národnej legislatívy SR,
ktoré budem dodržiavať,
- organizácia výrobcov bola založená z podnetu výrobcov mlieka a bude plniť ciele ustanovené
v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, zabezpečuje adekvátne obchodné,
rozpočtové a účtovné postupy, ako aj výrobno-technickú infraštruktúru pri plnení cieľov, ktoré na seba
prebrala,
- všetky údaje v tejto žiadosti a jej prílohách sú skutočné a pravdivé,
- agentúre písomne oznámim všetky zmeny a skutočnosti súvisiace s podanou žiadosťou
a podmienkami schválenia organizácie výrobcov do 30 pracovných dní odo dňa zmeny,
- organizácia výrobcov zabezpečí v stanovenom termíne oznámenia podľa vykonávacieho nariadenia
komisie (EÚ) č. 511/2012 a zákona č. 491/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov a poskytne údaje
pre účely štatistiky a ostatných trhových informácií pre platobnú agentúru alebo ňou poverené
inštitúcie,
- v prípade zmluvných rokovaní podľa čl. 149 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 1308/2013 bezodkladne oznámi platobnej agentúre, ak Protimonopolný úrad rozhodne
o znovuotvorení, alebo nekonaní rokovania organizácie výrobcov o dodávkach mlieka,
- organizácia výrobcov umožní všetkým oprávneným orgánom kontrolovať priestory, dokumenty
a záznamy za účelom overenia informácií súvisiacich so schválením a činnosťou organizácie
výrobcov.

24 z 39

Obchodné meno /názov organizácie/žiadateľa:
Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene organizácie/žiadateľa:

Funkcia:

Dátum:
Pečiatka a podpis
(osvedčený)

Prílohy

1. Stanovy organizácie výrobcov (originál alebo osvedčená kópia).
2. Výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra
organizácie výrobcov, originál alebo overenú kópiu, nie starší ako
tri mesiace.
3. Zoznam členov organizácie výrobcov (Meno, IČO, adresa, kontakt).
4. Výpis z obchodného alebo živnostenského registra nie starší ako tri
mesiace, alebo osvedčenie o zápise do evidencie SHR
preukazujúce, že členovia sú podnikateľmi (kópia).
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Príloha č. 4
Pôdohospodárska platobná
agentúra

Žiadosť o uznanie združenia
organizácie výrobcov v sektore
mlieka a mliečnych výrobkov

Hraničná 12
815 26 Bratislava

podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 55/2015 Z. z.
Podateľňa PPA

A. Údaje o žiadateľovi
Žiadateľ (obchodne meno, názov):
Právna forma a druh vlastníctva:

Osoba oprávnená konať v mene:

IČO:

Identifikačné číslo pre DPH:

Sídlo: (ulica, č. domu, PSČ, mesto, obec):
Tel. č.:

Fax:

E - mail:

Korešpondenčná adresa (ak je iná ako adresa sídla):
Kontaktná osoba (meno a priezvisko):

Tel. č.:
E - mail:

B. Obsah a podmienky žiadosti
Žiadame o uznanie Združenia organizácii výrobcov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov podľa
§ 10 a § 10b ods. 1 zákona č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi
výrobkami v znení neskorších predpisov, nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 55/2015 Z. z. a
čl. 156 a čl. 161 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013.
Plnenie požiadavky, združovať najmenej dve schválené organizácie výrobcov v sektore mlieka
Zoznam organizácií výrobcov.- členov združenia

IČO

Číslo rozhodnutia
schválenia
organizácie výrobcov

Rozhodnutie
zo dňa

1.
2.

Ak tabuľka nepostačuje, úplný zoznam organizácii výrobcov- členov združenia uveďte v prílohe.
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C. Obsah stanov Združenia organizácii výrobcov
Obsah stanov:

Miesto v stanovách
(napr.: strana, odstavec, § )

1.

V stanovách združenia organizácie výrobcov:
g) sú stanovené ciele zamerané najmä na produkciu, kvalitu, koncentráciu
ponuky, sprostredkovanie, obchodovanie alebo uvádzanie mlieka
a mliečnych výrobkov na trh,
h) spôsob vzniku, zániku členstva,
i)

povinnosti a práva členov,

j)

sú účtovné a rozpočtové pravidlá nevyhnutné na činnosť združenia,

k) miesto, spôsob a doba archivácie dokladov,
l)

zánik združenia.

D. Vyhlásenia

Čestne vyhlasujem a zaväzujem sa, že:

-

-

-

-

som si vedomý toho, že uznávanie združenia organizácii výrobcov je podmienené splnením všetkých
požiadaviek, ktoré vyplývajú z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013
v platnom znení, vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 511/2012, ako aj národnej legislatívy SR,
ktoré budem dodržiavať,
združenie výrobcov bude plniť ciele ustanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 1308/2013, zabezpečovať adekvátne obchodné, rozpočtové a účtovné postupy ako aj výrobnotechnickú infraštruktúru pri plnení cieľov, ktoré na seba prebrala,
všetky údaje v tejto žiadosti a jej prílohách sú skutočné a pravdivé,
platobnej agentúre písomne oznámim všetky zmeny a skutočnosti súvisiace s podanou žiadosťou
a podmienkami schválenia združenia výrobcov do 30 pracovných dní odo dňa zmeny,
združenie organizácii výrobcov zabezpečí v stanovenom termíne oznámenia podľa vykonávacieho
nariadenia komisie (EÚ) č. 511/2012 v znení neskorších predpisov a poskytne údaje pre účely
štatistiky a ostatných trhových informácií pre platobnú agentúru alebo ňou poverené inštitúcie,
bezodkladne oznámi platobnej agentúre, ak Protimonopolný úrad rozhodne o znovuotvorení, alebo
nekonaní rokovania združenia výrobcov o dodávkach mlieka,
združenie výrobcov umožní všetkým oprávneným orgánom kontrolovať priestory, dokumenty
a záznamy, za účelom overenia informácií súvisiacich so schválením a činnosťou organizácie
výrobcov.
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Obchodné meno /názov združenia organizácii/žiadateľa:
Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene združenia organizácii/žiadateľa:

Funkcia:

Dátum:
Pečiatka a podpis
(osvedčený)

Prílohy
1. Stanovy združenia organizácii výrobcov (originál alebo osvedčená
kópia).
2. Výpis z registra záujmových združení právnických osôb, originál
alebo overená kópia, nie starší ako tri mesiace.
3. Kópia výpisu z obchodného registra príslušných organizácii výrobcov,
ktorí sú členmi združenia organizácie výrobcov, nie starší ako tri
mesiace.
4 Kópia rozhodnutia o uznaní Organizácii výrobcov v sektore mlieka
a mliečnych výrobkov.
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Príloha č. 5
Pôdohospodárska platobná
agentúra

Žiadosť o uznanie medziodvetvovej
organizácie v sektore mlieka
a mliečnych výrobkov

Hraničná 12
815 26 Bratislava

podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 55/2015 Z. z.
Podateľňa PPA

A. Všeobecné údaje
Žiadateľ (obchodne meno, názov):
Právna forma a druh vlastníctva:

Osoba oprávnená konať v mene organizácie:

IČO:

Identifikačné číslo pre DPH:

Sídlo: (ulica, č. domu, PSČ, mesto, obec):
Tel. č.:

Fax:

E - mail:

Korešpondenčná adresa (ak je iná ako adresa sídla):
Kontaktná osoba (meno a priezvisko):

Tel. č.:
E - mail:

B. Obsah a podmienky žiadosti
Žiadame o uznanie medziodvetvovej organizácie v sektore mlieka a mliečnych výrobkov podľa § 10 ods. 1 a 2, § 10b
ods. 2, § 10c ods.1 písm. b zákona č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami
v znení neskorších predpisov, podľa čl. 157, 158 a 163 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 a
§ 3, § 4 ods. 1, 3 až 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 55/2015 Z. z..

Plnenie požiadaviek schválenia:
1.Členovia medziodvetvovej organizácie
Združujú sa zástupcovia (názov)
a) 1.
2.
3.
b) 1.
2.
3.

IČO

Podmienky podľa čl. 157 ods. 3
nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) č. 1308/2013

spojení s výrobou surového mlieka

spojení aspoň s jednou z fáz:
spracovanie výrobkov v sektora
mlieka, alebo obchodovanie s nimi
vrátane distribúcie
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2. Medziodvetvová organizácia bola založená z podnetu všetkých alebo niektorých zástupcov,
ktorí sú jej členmi.
3. Medziodvetvová organizácia vykonáva jednu alebo viaceré z nasledovných činností,
v jednom alebo viacerých regiónoch Únie a zohľadňuje pri tom záujmy členov týchto
medziodvetvových organizácií a záujmy spotrebiteľov (čl. 157 ods. 3 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013):
a. zlepšovanie vedomostí a transparentnosti výroby a trhu vrátane uverejňovania štatistických
údajov o cenách, objemoch a trvaní zmlúv týkajúcich sa dodávok surového mlieka, ktoré už
boli uzatvorené, a poskytovania analýzy možného budúceho vývoja trhu na regionálnej,
vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni;
b. pomoc pri zlepšení koordinácie spôsobu, akým sa produkty sektoru mlieka a mliečnych
výrobkov umiestňujú na trh, najmä prostredníctvom výskumných a trhových štúdií;
c. podpora spotreby a poskytovanie informácií o mlieku a mliečnych výrobkoch na vnútornom
i vonkajšom trhu;
d. prieskum potenciálnych exportných trhov;
e. vypracovanie štandardných vzorov zmlúv, ktoré sú zlučiteľné s pravidlami Únie pre predaj
surového mlieka nákupcom a/alebo dodávku spracovaných výrobkov distribútorom a
maloobchodníkom, so zohľadnením potreby dosiahnuť spravodlivé konkurenčné
podmienky a zamedziť narušeniu trhu;
f. poskytovanie informácií a uskutočňovanie výskumu, ktorý je potrebný na prispôsobenie
výroby na výrobky, ktoré viac vyhovujú požiadavkám trhu a chuti a očakávaniam
spotrebiteľov, najmä pokiaľ ide o kvalitu výrobku a ochranu životného prostredia;
g. udržiavanie a rozvoj výrobného potenciálu sektoru mlieka a mliečnych výrobkov okrem
iného podporou inovácií a programov aplikovaného výskumu a vývoja s cieľom využiť plný
potenciál mlieka a mliečnych výrobkov, najmä preto, aby sa vytvárali výrobky s pridanou
hodnotou, ktoré budú príťažlivejšie pre spotrebiteľov;
h. hľadanie spôsobov na obmedzenie používania veterinárnych prípravkov, zlepšenie riadenia
ostatných zásahov, zvýšenie bezpečnosti potravín a zlepšenie zdravia zvierat;
i. vývoj metód a nástrojov na zlepšovanie kvality výrobkov vo všetkých fázach výroby a
uvádzania na trh;
j. využívanie potenciálu ekologického poľnohospodárstva a ochrana a podpora takéhoto
poľnohospodárstva, ako aj výroba výrobkov s označením pôvodu, označeniami kvality
a zemepisnými označeniami a
k. propagovanie integrovanej výroby alebo iných environmentálne vhodných spôsobov
výroby.“
(*Krížikom označte vykonávané činnosti)

3. Podiel na trhu
Podľa ods. 2 § 10b zákona č. 491/2001 Z. z. členovia medziodvetvovej organizácie majú aspoň
33% podiel na hospodárskych činnostiach na trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami
v Slovenskej republike, na ktoré je medziodvetvová organizácia zameraná
Počet zástupcov

Podiel na trhu v %

Zástupcovia spojení s výrobou surového mlieka
Zástupcovia spojení so spracovaním mlieka a mliečnych
výrobkov
Zástupcovia spojení s obchodovaním s mliekom
a mliečnymi výrobkami
Zástupcovia spojení s distribúciou mlieka
a mliečnych výrobkov
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C. Vyhlásenia

-

-

Čestne vyhlasujem a zaväzujem sa, že:
samotná medziodvetvová organizácia nie je zapojená do produkcie mlieka, spracovania alebo
obchodovania s mliekom a mliečnych výrobkov,
som si vedomý toho, že uznávanie medziodvetvovej organizácie je podmienené splnením všetkých
požiadaviek, ktoré vyplývajú z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013
v platnom znení, ako aj národnej legislatívy SR, ktoré budem dodržiavať,
všetky údaje v tejto žiadosti a jej prílohách sú skutočné a pravdivé,
platobnej agentúre písomne oznámim všetky zmeny a skutočnosti súvisiace s podanou žiadosťou
a podmienkami schválenia medziodvetvovej do 30 pracovných dní odo dňa zmeny,
medziodvetvová organizácia umožní všetkým oprávneným orgánom kontrolovať priestory,
dokumenty a záznamy za účelom overenia informácií súvisiacich so schválením a činnosťou
organizácie výrobcov.

Názov medziodvetvovej organizácie/žiadateľa:

Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene medziodvetvovej organizácie/žiadateľa:

Funkcia:
Dátum:
Pečiatka a podpis
(osvedčený)

Prílohy
1. Výpis z registra záujmových združení právnických osôb (originál alebo

osvedčená kópia).
2. Výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra alebo registra
záujmových združení právnických osôb nie starší ako tri mesiace, preukazujúci, že
členovia medziodvetvovej organizácie sú podnikateľmi alebo záujmovými
združeniami právnických osôb (originál alebo osvedčená kópia).
3. Zoznam členov medziodvetvovej organizácie s uvedením ich členskej základne
s adresou, IČO a podkladom, že členovia majú podiel aspoň 33% na
hospodárskych činnostiach na trhu v Slovenskej republike, na ktoré je zameraná
medziodvetvová organizácia.
31 z 39

Príloha č. 6
Pôdohospodárska platobná
agentúra

Oznámenie organizácie
výrobcov/združenia organizácie výrobcov
v sektore mlieka a mliečnych výrobkov

Hraničná 12
815 26 Bratislava

o zmluvných rokovaniach
podľa čl. 149 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, čl. 2 ods. 1
a ods. 2 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 511/2012
Podateľňa PPA

A. Všeobecné údaje
Organizácia /Združenie výrobcov (názov):
Právna forma:

Osoba oprávnená konať v mene organizácie/združenia:

IČO:

Identifikačné číslo pre DPH:

Sídlo: (ulica, č. domu, PSČ, mesto, obec):
Tel. č.:

Fax:

E - mail:

Korešpondenčná adresa (ak je iná ako adresa sídla):
Kontaktná osoba (meno a priezvisko):

Tel. č.:
E - mail:

B. Organizácia výrobcov, združenie organizácií výrobcov v sektore mlieka a mliečnych
výrobkov podľa čl. 149 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 a
§10e ods. 1, 2 a 3 zákona č. 491/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, oznamuje
zahájenie rokovania o zmluvách o dodávke surového mlieka svojich členov.
Obsah oznámenia
Plánovaný dátum zahájenia rokovania
o zmluve o dodávkach surového mlieka:.

Poznámky

Oznámenie sa podáva na PPA
najneskôr 15 dní pred zahájením
rokovania, §10e ods. 1 zákona
č. 491/2001

32 z 39

Organizácia výrobcov musí mať
najmenej 5členov a združenie najmenej 2
organizácie výrobcov mlieka

Počet všetkých členov schválenej
Organizácie/Združenia výrobcov mlieka:

Počet členov prvovýrobcov mlieka v mene
ktorých budú rokovania prebiehať:

Odhad celkového objemu
A) v kg surového mlieka za určite
obdobie,
B) (mesiac, štvrťrok, rok) ktorého
sa rokovania týkajú:

Z toho v:

A) ........................kg.
B) .......................... *

Uveďte množstvo mlieka v kg a termín
očakávanej
dodávky
NK (EU) č. 511/2012. čl. 2 ods. 2 ,
na podklade ktorého sa prepočíta
odhad ročnej dodávky na kalendárny
rok a porovná s 33% limitom na
vyjednávanie v členskej krajine

a) Slovenskej republike
Organizácia
výrobcov(združenie)
o objeme surového mlieka, ktorého
sa rokovania týkajú, povinne informuje
príslušný orgán vo všetkých členských
štátov v ktorých rokovania prebehnú.

b) v inej členskej krajine : 1.
(Uveďte členskú krajinu)

2.
3.

Uveďte dátum.

Očakávané obdobie dodávky surového
mlieka:

od:
do:

Odhad dodávky za jednotlivých členov uveďte v prílohe oznámenia podľa nasledujúceho
vzoru.
Vzor
Odhad objemu surového mlieka, ktorého sa rokovania v Slovenskej republike týkajú, pripadajúceho
na jednotlivých členov, v mene ktorých organizácia výrobcov alebo združenie organizácii výrobcov
o zmluvách rokuje. * Termín očakávanej dodávky ........................... musí byť rovnaký.
P. č.

Výrobca mlieka

IČO

Odhad dodávky
v kg

Poznámka

1.
2.
3.
4.
Spolu surové mlieko členov v mene
ktorých bude rokované o dodávkach v SR

x

x

Zoznam odhadu dodávky podľa členov pošlite aj v elektronickej podobe vo formáte Excel.
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C. Vyhlásenia
-

-

-

Čestne vyhlasujem a zaväzujem sa, že:
všetky údaje v tomto oznámení a jej prílohách sú skutočné a pravdivé,
poľnohospodári – členovia, v mene ktorých budú uvedené rokovania o zmluvách prebiehať,
nie sú členmi iných organizácii výrobcov, v mene ktorých sa o zmluvách rokuje,
pôdohospodárskej platobnej agentúre bezodkladne písomne oznámim všetky zmeny, ktoré
vzniknú po podaní tohto oznámenia v dôsledku vzniku alebo zániku členstva, v odhade
celkového objemu mlieka, ktorého sa rokovania týkajú, podaním nového oznámenia
s uvedením dôvodu jeho podania,
oznámenie o zmluvných rokovaniach je spracované z podkladov o očakávaných dodávkach
surového mlieka od jednotlivých členov príslušných organizácii výrobcov,
budem viesť evidenciu o všetkých zmluvných rokovaniach o dodávkach mlieka, archivovať
rovnopis oznámení a podkladov k oznámeniam od výrobcov po dobu najmenej 3 rokov
po skončení príslušného kalendárneho roka,
Pôdohospodárskej platobnej agentúre bezodkladne oznámim, ak Protimonopolný úrad
Slovenskej republiky rozhodne o znovuotvorení, alebo nekonaní rokovania organizácie
výrobcov/združenia o dodávkach mlieka a jeho dôvodoch.

Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene organizácie/združenia výrobcov mlieka:

Funkcia:

Dátum:
Pečiatka a podpis
(osvedčený)

Príloha
Odhad objemu surového mlieka, ktorého sa rokovania týkajú, pripadajúceho na jednotlivých členov
v mene ktorých organizácia výrobcov alebo združenie organizácii výrobcov o zmluvách rokuje.
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Príloha č. 7
Pôdohospodárska platobná
agentúra

Ročné oznámenie organizácie
výrobcov/združenia organizácie výrobcov
v sektore mlieka a mliečnych výrobkov

Hraničná 12
815 26 Bratislava

o dodávkach mlieka za rok 20.......
Podateľňa PPA

A. Všeobecné údaje
Organizácia výrobcov alebo Združenie organizácii výrobcov (názov):
Právna forma:

Osoba oprávnená konať v mene organizácie/združenia:

IČO:

Identifikačné číslo pre DPH:

Sídlo: (ulica, č. domu, PSČ, mesto, obec):
Tel. č.:

Fax:

E - mail:

Korešpondenčná adresa (ak je iná ako adresa sídla):
Kontaktná osoba (meno a priezvisko):

Tel. č.:
E - mail:

B. Organizácia výrobcov a združenie organizácii výrobcov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov
podľa čl. 2 ods. 3 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 511/2012 a §10e ods. 4 zákona
č. 491/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, oznamuje objem skutočne dodaného surového mlieka
v rámci zmlúv dojednaných organizáciou výrobcov alebo združením organizácií výrobcov
v predchádzajúcom kalendárnom roku.
Obsah oznámenia
Počet členov, výrobcov mlieka, schválenej organizácie
výrobcov alebo združenia organizácií výrobcov mlieka
k poslednému dňu predchádzajúceho kalendárneho roka
31. 12. 20..... :

Poznámky
Počet všetkých členov

Počet členov, výrobcov mlieka, ktorí dodávali surové
mlieko v rámci zmlúv dojednaných organizáciou
výrobcov alebo združením organizácií výrobcov
v predchádzajúcom kalendárnom roku.
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V kg surového mlieka.
spolu za všetkých
príslušných výrobcov
mlieka

Skutočná dodávka členov, výrobcov mlieka , ktorí
dodávali surové mlieko v rámci zmlúv dojednaných
organizáciou výrobcov alebo združením organizácií
výrobcov v predchádzajúcom kalendárnom roku.

Skutočné dodávky surového mlieka na základe zmlúv podľa jednotlivých členov
organizácie výrobcov, alebo združenia organizácii výrobcov za kalendárny rok, uveďte
v prílohe oznámenia podľa nasledujúceho vzoru:
*Vzor
Skutočná dodávka surového kravského mlieka pripadajúca na jednotlivých členov, ktorí dodávali surové
mlieko v rámci zmlúv dojednaných organizáciou výrobcov alebo združením organizácii výrobcov
v predchádzajúcom kalendárnom roku
P.č. Výrobca mlieka
IČO
IČO
Dodávka Prvonákupca
Poznámka
Názov
v kg
mlieka
1.
2.

Spolu

x

x

x

Skutočnú dodávku pripadajúcu na jednotlivých členov zašlite na PPA aj elektronicky vo formáte EXCEL

C. Vyhlásenia
Čestne vyhlasujem, a zaväzujem sa že:
- všetky údaje v tomto oznámení a jej prílohách sú skutočné a pravdivé,
- ročné oznámenie o dodávkach som spracoval na základe skutočných podkladov o dodávkach
surového kravského mlieka svojich členov, ktoré boli dodané v rámci zmlúv dojednaných
organizáciou výrobcov v predchádzajúcom kalendárnom roku,
- pôdohospodárskej platobnej agentúre bezodkladne písomne oznámim všetky zmeny, ktoré
vzniknú po podaní tohto oznámenia,
- budem viesť evidenciu o dodávkach mlieka, archivovať rovnopis ročných oznámení
s relevantnými podkladmi k oznámeniam od výrobcov a prvonákupcov mlieka po dobu
najmenej 5 rokov po skončení príslušného kalendárneho roka.
Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene organizácie/združenia výrobcov mlieka:

Funkcia:
Dátum:
Pečiatka a podpis
(osvedčený)

Prílohy
Skutočná dodávka surového kravského mlieka pripadajúca na jednotlivých členov, ktorí dodávali surové
mlieko ...
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Príloha č. 8
Príklady výpočtu maximálnych dohodnutých objemov
Predpoklady:

EÚ
MS A
MS B
MS C
MS D

Ročná
výroba
x 1000 t

3,5 %

150 000
10 000
20 000
3 000
223

5 250

33 %

45 %

3 300
[6 600]
990
100

Maximálny
dohodnutý
objem
(ročný)
5 250
3 300
5 250
990
100

Právny
základ
článok 126c
2 písm. c bod i)
2 písm. c bod ii)
2 písm. c bod i)
2 písm. c bod ii)
3

Príklady1
Č.

1
2
3

Zmluvné strany
PO vyrábajúca Na dodávku
v MS ....
spracovateľovi
v MS ....
A
A
B
B
A
B

4

B

5

A+C

6

B

7

B+C

Vysvetlenie

Výroba z MS A max 3 300
Dodávka do MS B max 5 250
A
Výroba z MS B max 5 250
Dodávka do MS A max 3 300
B
Výroba z MS A max 3 300
Výroba z MS C max 990
Dodávka do MS B max 5 250
A&C&D
Výroba z MS B max 5 250
Dodávka do MS A max 3 300
Dodávka do MS C max 990
Dodávka do MS D max 100
A & B & C& D Výroba z MS B max 5 250
Výroba z MS C max 990
Dodávka do MS A max 3 300
Dodávka do MS B max 5 250
Dodávka do MS C max 990
Dodávka do MS D max 100

Maximálny
dohodnutý
objem
(ročný)
3 300
5 250
3 300
3 300
3 300
& 990

3 300
& 990
& 100
Okrem toho
súčet z B + C
max 5 250!
Okrem toho
súčet do
A +B + C + D
max 5 250

Vznik niektorých situácií v príkladoch je dosť nepravdepodobný, ale napriek tomu sú tieto príklady užitočné pre
vysvetlenie logiky výpočtu.
1
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Poznámky
1. Maximálny dohodnutý objem sa má posudzovať pre každý členský štát (MS - member
state) zapojený do rokovaní v porovnaní s limitmi jednotlivých MS pre výrobu
a pre dodávky; rozhodujúci je najnižší z týchto limitov. Absolútne maximálny dohodnutý
objem pre jednu organizáciu výrobcov (PO - producer organization) je 3,5 % produkcie
EÚ (v príkladoch 5 250), aj keď sa mlieko vyrába vo viac než jednom MS alebo dováža
do viac než jedného MS.
2. Pre výpočet maximálnych dohodnutých objemov sa objemy výroby mlieka pre EÚ a pre
každý MS zverejnia vo forme ročných hodnôt (článok 126 ods. 5). Aby sa mohli
dohodnuté objemy, ktoré nahlásili PO posúdiť, musia príslušné orgány vypočítať
maximálne objemy so zohľadnením časového obdobia dodávky uvedenej v oznámení
(článok 2 ods. 2 vykonávacieho nariadenia a článok 3 delegovaného nariadenia).
Príklad: Ako sa predpokladalo vyššie, ročná výroba v MS A bola 10 000, takže
maximálny dohodnutý objem (ročný) je 3 300.
PO vypracuje oznámenie o dohodnutom objeme 1 500 s časovým obdobím dodávky 4
mesiace pre výrobu a dodávku v MS A. Hoci je dohodnutý objem (1 500) nižší ako
maximálny dohodnutý objem (ročný) (3 300), dohodnutý objem prekročil 33% limit,
pretože sa musí brať do úvahy časové obdobie na dodávku. Maximálny dohodnutý objem
pre časové obdobie na dodávku trvajúce 4 mesiace by mal byť 1 100 (= 4/12 z 33 % (čl.
126c ods. 2 písm. c bod ii) z 10 000 (ročná výroba MS A)).
Podobne by mal 33% limit rešpektovať aj dohodnutý objem 4 000 pre časové obdobie
dodávky trvajúce 18 mesiacov, keďže maximálny dohodnutý objem pre časové obdobie
dodávky trvajúce 18 mesiacov by mal predstavovať 4 950 (= 18/12 z 33 % (čl. 126c ods. 2
písm. c bod ii) z 10 000 (ročná výroba MS A)).
3. V prípade značných sezónnych výkyvov by mal MS zohľadňovať sezónnu variabilitu
produkcie mlieka (čl. 3 delegovaného nariadenia). Preto by sa malo oznámenie poslať
všetkým zainteresovaným MS.
Príklad: Ako sa predpokladalo vyššie, ročná výroba v MS C bola 3 000, takže maximálny
dohodnutý objem (ročný) je 990. Predpokladajme, že sezónne výkyvy vo výrobe boli
značné, napr.
Výroba na mesiac v % (napr. na základe priemerných mesačných % za posledné 3 roky)
Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec Spolu
2
4
8
14
15
13
12
11
8
6
4
3
100
PO vypracuje oznámenie o dohodnutom objeme 360 s časovým obdobím dodávky
3 mesiace (apríl, máj a jún) pre výrobu a dodávku v MS C. Výsledný maximálny
dohodnutý objem na 3 mesiace na základe pomerného prístupu ako v príklade
k poznámke 2 by mal byť obmedzený hodnotou 248 (= 3/12 z 33 % (čl. 126c ods. 2 písm. c
bod ii) z 3 000 (ročná výroba MS C)). Ale keďže sa prejavuje značná sezónna variabilita, MS
ju musí pri výpočte maximálneho dohodnutého objemu zohľadniť. Počas príslušného
časového obdobia dodávky predstavoval odhadovaný objem výroby 42 % (= 14+15+13).
Preto, ak sa zohľadní sezónna variabilita výroby, dohodnutý limit pre časové obdobie
dodávky (apr-jún) by mal byť 416 (= 42 % z 33 % (čl. 126c ods. 2 písm. c bod ii) z 3 000 (ročná
výroba MS C)).
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PO vypracuje oznámenie o dohodnutom objeme 200 s časovým obdobím dodávky
3 mesiace (okt-dec) pre výrobu a dodávku v MS C. Berúc do úvahy sezónnu variabilitu
vo výrobe by mal dohodnutý limit pre časové obdobie dodávky (okt-dec) predstavovať
128 (= 13 % (6+4+3) z 33 % (čl. 126c ods. 2 písm. c bod ii) z 3 000 (ročná výroba MS C)). Preto
sa dohoda nemôže zrealizovať, ak objem prekročí limity.
4. Nie každá dohoda je úspešná a jej výsledkom je dodávka. Z praktických dôvodov
a na účely zmiernenia administratívneho zaťaženia operátorov, ako aj príslušných
orgánov, sa môže MS rozhodnúť, že nie každá jednotlivá dohoda sa oznámi v zmysle
článku 2 ods. 1 vykonávacieho nariadenia, ak prvky oznámenia zostanú nezmenené
(rovnaký objem, rovnaké časové obdobie dodávky, rovnaké zainteresované MS). Ale
oznámenie uvedené v článku 2 ods. 3 sa musí vypracovať vždy a uvádzajú sa v ňom
skutočne dodané objemy surového mlieka, takže tým aj objemy úspešne dohodnuté
na ročnom základe.
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