Pôdohospodárska platobná agentúra
Otázky týkajúce sa podpôr v sektore vinohradníctva a vinárstva
Opatrenie: Reštrukturalizácia vinohradov
Otázka: Naša spoločnosť plánuje vysádzať 9 ha vinohradu na Tokaji a 20 ha v Malokarpatskej
vinohradníckej oblasti. Môže byť podaná jedna žiadosť o podporu na reštrukturalizáciu na obe
lokality, alebo sa preferujú dve žiadosti o podporu na reštrukturalizáciu?
Odpoveď: V zmysle § 10 (7) nariadenia vlády SR č. 83/2017 Z. z. je potrebné na každú súvislú
vinohradnícku plochu podať žiadosť o podporu na reštrukturalizáciu samostatne tzn. že je potrebné
podať minimálne 2 žiadosti o podporu za predpokladu, že 9 ha v Malokarpatskej vinohradníckej oblasti
tvorí súvislú plochu a taktiež 20 ha v Tokaji predstavuje súvislú vinohradnícku plochu. Minimálna
súvislá vinohradnícka plocha, na ktorej možno vykonať opatrenie reštrukturalizácie, je stanovená
na 0,10 ha.

Otázka: Kedy je potrebné predkladať na platobnú agentúru rozhodnutie o povolení na opätovnú
výsadbu?
Odpoveď: Rozhodnutie o povolení na opätovnú výsadbu je potrebné na platobnú agentúru predložiť
až po vyklčovaní vinohradu.

Otázka: Povinnou prílohou k žiadosti o podporu na reštrukturalizáciu je v zmysle § 15 (3) e)
nariadenia vlády SR č. 83/2017 Z. z. originál výpisu z listu vlastníctva k pozemku, ktorý je predmetom
žiadosti o podporu na reštrukturalizáciu, nie starší ako 3 mesiace, použiteľný na právne úkony. Je
potrebné predkladať výpis priamo zo Správy katastra alebo stačí výpis z www.katasterportal.sk?
Odpoveď: Výpis z www.katasterportal.sk má iba informatívny charakter a nie je možné ho použiť
na právne účely. A keďže platobná agentúra vydáva záväzné rozhodnutia o poskytnutí podpory,
pri predkladaní príloh k žiadosti o podporu na reštrukturalizáciu je potrebné predložiť originál výpisu
z listu vlastníctva zo Správy z katastra.

Otázka: Je potrebné k žiadosti o podporu na reštrukturalizáciu predložiť na 100 % nájomný vzťah
k pozemkom?
Odpoveď: V zmysle § 139 ods. 2 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb. o hospodárení
so spoločnou vecou rozhodujú podieloví spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov tzn.
každá jedna parcela, ktorá je predmetom žiadosti o podporu na reštrukturalizáciu, musí mať doložený
nájomný vzťah k pozemku minimálne na 51 %.

Otázka: Môžu byť do reštrukturalizácie vinohradov začlenené pozemky tých vlastníkov, ktorým
nájomca poslal nájomnú zmluvu poštou, pričom vlastník pozemku nájomnú zmluvu nepodpísal
a nevrátil ju nájomcovi, tak ako je to uvedené v zákone č. 504/2003 Z. .z., § 12, ods. 5?
Odpoveď: § 15 nariadenia vlády SR č. 83/2017 Z. z. jasne definuje ako povinnú prílohu k žiadosti
o podporu na reštrukturalizáciu nájomnú zmluvu resp. zmluvu o výpožičke k pozemku, ktorý je
predmetom žiadosti o podporu, uzavretú na dobu min. 10 rokov od podania žiadosti o podporu. V § 12
ods. 5 zákona č. 504/2003 Z. z. sa síce uvádza, že ak užívateľ pozemku preukáže, že vlastníkovi uzavretie
nájomnej zmluvy navrhol a ten ho neodmietol alebo nevyzval na jeho vrátenie, predpokladá sa, že
medzi nimi vznikol nájomný vzťah, ak nie je uzavretá ďalšia nájomná zmluva s treťou osobou. Platobná

agentúra však nemá oprávnenie a ani možnosti na skúmanie, či vlastník pozemku uzavretie nájomnej
zmluvy neodmietol resp. nevyzval užívateľa na jeho vrátenie resp. či nemá vlastník uzavretú zmluvu s
ďalšou osobou. A keďže platobná agentúra vydáva záväzné rozhodnutia o poskytnutí podpory, pri
predkladaní príloh k žiadosti o podporu na reštrukturalizáciu budeme akceptovať iba písomne uzavretú
a podpísanú nájomnú zmluvu.

Otázka: Je potrebné predkladať písomný súhlas vlastníka pozemku, ak nedôjde k zmene druhu
pozemku? Ak áno, je akceptovateľný súhlas vlastníka, ktorý je obsiahnutý v rámci nájomnej zmluvy?
Odpoveď: Písomný súhlas vlastníka pozemku je potrebné v zmysle § 15 (3) g) nariadenia vlády SR
č. 83/2017 Z. z. predkladať iba v prípade, ak dôjde k zmene druhu pozemku podľa § 9 – 11 zákona
č. 220/2004 Z. z. tzn. pri opatrení presun vinohradu. Je akceptovateľný aj súhlas obsiahnutý v nájomnej
zmluve, avšak nájomná zmluva musí mať v tomto prípade osvedčený podpis vlastníka.

Otázka: Ak žiadateľ vysadí vinohrad na jar 2017, kedy môže očakávať finančné prostriedky zo strany
platobnej agentúry?
Odpoveď: Ak vinohrad bude vysadený na jar 2017, v zmysle § 11 - 13 nariadenia vlády SR č. 83/2017
Z. z. sa opatrenia zmena odrôd, zmena sponu a presun vinohradu považujú za ukončené ak:
- oporná konštrukcia je dokončená s aspoň jedným nosným drôtom,
- miera ujatia výsadby dosiahne najmenej 80 % ku koncu vinárskeho roka, ktorý nasleduje po vinárskom
roku, v ktorom sa uskutočnila výsadba,
- stav viniča po uskutočnení opatrenia je uspokojivý,
- je v súlade so schváleným projektom reštrukturalizácie vinohradu a žiadosťou o podporu
na reštrukturalizáciu.
Z uvedeného vyplýva, že kontrola vysadeného vinohradu bude realizovaná až v mesiacoch máj – júl
2018. Vyplatenie finančných prostriedkov prebehne až po vykonaní kontroly na mieste.

Otázka: Môže žiadateľ v rámci reštrukturalizácie vinohradov zmeniť už schválenú žiadosť o podporu?
Odpoveď: Áno, v zmysle § 16 (5) nariadenia vlády SR č. 83/2017 Z. z. môže žiadateľ o podporu na
reštrukturalizáciu požiadať platobnú agentúru o zmenu schválenej žiadosti o podporu. O schválení
požadovanej zmeny rozhodne platobná agentúra rozhodnutím.

Otázka: Má výška nákladov žiadateľa na reštrukturalizáciu vinohradu vplyv na výšku podpory
na reštrukturalizáciu?
Odpoveď: Nie, v zmysle prílohy č. 1 k nariadeniu vlády SR č. 83/2017 Z. z. je výška podpory stanovená
štandardnou stupnicou jednotkových nákladov a závisí iba od vyklčovanej plochy resp. priemerného
počtu jedincov viniča vysadených v rámci reštrukturalizácie na plochu 1 ha pre Bratislavský kraj resp.
ostatné kraje SR. Skutočné náklady žiadateľa na schválené opatrenie reštrukturalizácie nemajú žiadny
vplyv na výšku podpory.

Opatrenie: Investície do vinárskych podnikov
Otázka: Môže žiadateľ v rámci opatrenia Investície zmeniť už schválený projekt?
Odpoveď: Áno, v rámci opatrenia Investície žiadateľ môže zmeniť schválený projekt, avšak až po
písomnom odsúhlasení platobnou agentúrou. Zmena schváleného projektu, ktorá by mala za následok
zvýšenie nároku na čerpanie prostriedkov z rozpočtu EÚ, nie je možná.

Otázka: Aký dátum má žiadateľ uviesť v Oznámení o ukončení investície v časti 4. Údaje o začatí
investície a v časti 5. Údaje o ukončení investície?
Odpoveď: Žiadateľ môže začať s investíciou až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia platobnej
agentúry. Ukončenie investície môže nastať najskôr po dodaní tovaru a uhradení poslednej splátky s
dôrazom na podmienku zaslania oznámenia o ukončení investície najneskôr do jedného mesiaca po jej
ukončení.

Otázka: V projekte na realizáciu investície do vnútorného vybavenia a do označovania je potrebné
uviesť miesto realizácie. Stačí uviesť sídlo spoločnosti/firmy?
Odpoveď: V projekte žiadame uviesť presné miesto realizácie projektu. V prípade, že sa projekt bude
realizovať na inej adrese ako je sídlo spoločnosti je potrebné predložiť výpis zo živnostenského registra,
kde bude táto prevádzka zapísaná.

Otázka: Prepláca platobná agentúra v rámci opatrenia investície do označovania, náklady na výrobu
informačných a propagačných materiálov?
Odpoveď: Platobná agentúra v rámci opatrenia investície neprepláca informačné a propagačné
materiály, náklady na propagačné materiály si žiadateľ môže uplatniť v rámci opatrenia propagácia.
Otázka: Prepláca platobná agentúra v rámci opatrenia investície do označovania, náklady na výrobu
etikiet?
Odpoveď: V rámci opatrenia investície do označovania môže platobná agentúra preplatiť výdavky na
grafické návrhy novej série etikiet, max. do výšky 5 000 EUR na jednu sériu, pričom celková výška
výdavkov na grafické návrhy nesmie prekročiť 15 000 EUR. Okrem toho môže preplatiť výdavky na
zariadenie na etiketovanie fliaš vinárskych produktov, ktoré môže byť súčasťou plniacej linky
(oprávneným výdavkom je iba etiketovacia časť linky) spolu s príslušenstvom ako sú napr. senzory na
presnú aplikáciu etikiet. Výdavky na nákup samotných etikiet si žiadateľ podľa NV č. 83/2017 nemôže
uplatniť.

