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1

ÚVOD

Spoločná organizácia trhu s vínom je upravená nariadeniami EÚ a predpismi SR:
•

•

•

•

•

•

•
•
•

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 EP a Rady (EÚ) č. 1308/2013“),
delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/592 z 30. apríla 2020 o dočasných
výnimočných opatreniach, ktoré sa odchyľujú od určitých ustanovení nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 a ktoré sú zamerané na riešenie narušenia trhu v
sektore ovocia a zeleniny a sektore vinohradníctva a vinárstva v dôsledku pandémie
COVID-19 a opatrení s ňou spojených v platnom znení (ďalej len „delegované nariadenie
Komisie č. 2020/592“),
delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1149 z 15. apríla 2016, ktorým sa dopĺňa
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o vnútroštátne
podporné programy v sektore vinohradníctva a vinárstva a ktorým sa mení nariadenie
Komisie (ES) č. 555/2008 v platnom znení (ďalej len „delegované nariadenie Komisie
č. 2016/1149“),
vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1150 z 15. apríla 2016, ktorým sa stanovujú
pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 pokiaľ
ide o vnútroštátne podporné programy v sektore vinohradníctva a vinárstva v platnom znení
(ďalej len „vykonávacie nariadenie Komisie č. 2016/1150“),
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013
o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa
zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000,
(ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 v platnom znení (ďalej len „nariadenie EP a Rady
(EÚ) č. 1306/2013“),
zákon č. 280/2017 Z. z. 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 Z. z.“),
zákon č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon č. 313/2009 Z. z.“),
zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“),
zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
č. 431/2002 Z. z.“),
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•
•
•
•
•
•
•
•

2

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 83/2017 Z. z. o podmienkach poskytovania
podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom v znení neskorších predpisov (ďalej len
„nariadenie vlády SR č. 83/2017 Z. z.“),
vnútroštátny podporný program v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom na roky 2019
– 2023,
vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 350/2009 Z. z., ktorou
sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve
v znení neskorších predpisov(ďalej len „vyhláška č. 350/2009 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. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon č. 305/2013 Z. z.“),
zákon NR č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný
poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov (ďalej len „exekučný poriadok“),
zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „daňový poriadok“),
zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže
využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon proti byrokracii“).

DEFINÍCIE A POUŽITÉ POJMY

Žiadateľ

podnikateľ - fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá užíva na území SR
zaregistrovanú vinohradnícku plochu v zmysle § 8 ods. 3 zákona č. 313/2009 Z. z.

ÚKSÚP

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky

3

CIEĽ

Cieľom podpory na poistenie úrody je:
• podporovať zodpovedný prístup ku krízovým situáciám, zvýšiť ochranu pestovateľov
pred stratami v dôsledku rôznych katastrof,
• zvýšenie nízkeho záujmu výrobcov o poistenie úrody a zvýšenie poistenej plochy, zvýšením
počtu žiadateľov,
•
zabezpečenie minimalizovania strát príjmov výrobcov.
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NA AKÉ OPATRENIA
NA POISTENIE ÚRODY?

4

JE

MOŽNÉ

POSKYTNÚŤ

PODPORU

Podporu na poistenie úrody možno poskytnúť na opatrenia proti škodám na úrode spôsobenými:
a) nepriaznivými poveternostnými udalosťami, ktoré možno prirovnať k prírodným katastrofám;
b) inými nepriaznivými poveternostnými udalosťami;
c) zvieratami, chorobami viniča alebo zamorením škodcami.
Najmenšia súvislá vinohradnícka plocha, na ktorú možno poskytnúť podporu na poistenie úrody
je 0,1 ha.

ZÁKLADNÉ PODMIENKY
NA POISTENIE ÚRODY

5
5.1

PRE

POSKYTNUTIE

PODPORY

PODANIE ŽIADOSTI O PODPORU NA POISTENIE ÚRODY

Podporu na poistenie úrody môže Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná
agentúra“) poskytnúť žiadateľovi, ktorý v termíne do 15. mája 2021 predloží platobnej agentúre
žiadosť o podporu na poistenie úrody uvedenú v Prílohe č. 1 (rozhoduje dátum poštovej pečiatky
alebo dátum prijatia žiadosti v podateľni platobnej agentúry) spolu s nižšie uvedenými
povinnými prílohami (okrem dokladov o úhrade poistného).
Žiadosť o podporu na poistenie úrody podaná po tomto termíne bude zo strany platobnej
agentúry zamietnutá.
Žiadosť o podporu na poistenie úrody je možné zaslať
1) poštou na adresu:
Pôdohospodárska platobná agentúra
Sekcia organizácie trhu a štátnej pomoci
Odbor poľnohospodárskych komodít
Hraničná 12
815 26 Bratislava
alebo
2) elektronickým podaním prostredníctvom elektronickej podateľne www.slovensko.sk.
Prostredníctvom služby „Všeobecná agenda“, zvoľte poskytovateľa „Pôdohospodárska
platobná agentúra“. Prosím, nezabudnite kvalifikovaným elektronickým podpisom podpísať
aj samotný formulár žiadosti o podporu na poistenie úrody. Žiadateľom vyplnené - zhotovené
dokumenty v prípade, že nebudú podpísané, nebudú v rámci podania akceptované. V prípade
povinných príloh, pri ktorých nariadenie vlády SR č. 83/2017 Z. z. stanovuje predkladanie
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originálov/úradne overených kópií, budú uznané len dokumenty podpísané kvalifikovaným
elektronickým podpisom správneho orgánu.
Povinnými prílohami žiadosti o podporu na poistenie úrody sú:
a) aktuálne Osvedčenie o registrácii vinohradu, ktorý je predmetom žiadosti o podporu
na poistenie (originál alebo kópia)
b) poistná zmluva (originál alebo kópia),
c) najmenej tri cenové ponuky od potenciálnych dodávateľov a zdôvodnenie výberu
dodávateľa k oprávneným výdavkom - k poistným službám (Príloha č. 3),
d) potvrdenie príslušného okresného súdu, že žiadateľ nie je v likvidácii, nie starší ako
3 mesiace,
e) potvrdenie príslušného okresného súdu, že voči žiadateľovi nie je vedené
reštrukturalizačné konanie, nie je v reštrukturalizácii, nie je voči nemu vedené konkurzné
konanie, na jeho majetok nie je vyhlásený konkurz, nebolo voči nemu rok pred podaním
žiadosti o podporu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku a na jeho
majetok nebol rok pred podaním žiadosti o podporu zrušený konkurz pre nedostatok
majetku, nie starší ako 3 mesiace,
f) kópia osvedčenia o zápise žiadateľa do evidencie ako samostatne hospodáriaceho roľníka
alebo iný doklad o oprávnení žiadateľa na podnikanie, len v prípade samostatne
hospodáriaceho roľníka,
g) čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že mu v príslušnom kalendárnom roku nebola
poskytnutá dotácia na úhradu platby poistného podľa osobitného predpisu, t. j. Výnosu
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 (oznámenie č. 368/2014 Z. z.),
h) čestné vyhlásenie, že žiadateľ má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
i) čestné vyhlásenie žiadateľa, že nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia napr. podľa
exekučného poriadku alebo daňového poriadku,
j) kópia zmluvy o vedení účtu žiadateľa v banke alebo potvrdenie banky o vedení účtu
žiadateľa v banke s uvedením medzinárodného bankového čísla účtu,
k) doklady o úhrade poistného v danom kalendárnom roku (originály),
l) potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a colného úradu, že žiadateľ o podporu
nemá daňový nedoplatok alebo nedoplatok na cle, nie starší ako 3 mesiace, len v prípade
ak z technických dôvodov nie je platobnej agentúre umožnené získať príslušný výpis
bezodkladne,
m) výpis z obchodného registra, alebo výpis zo živnostenského registra, alebo osvedčenie
o živnostenskom oprávnení, len v prípade ak z technických dôvodov nie je platobnej
agentúre umožnené získať príslušný výpis bezodkladne,
n) výpis z registra trestov právnickej osoby nie starší ako 3 mesiace, len v prípade ak
z technických dôvodov nie je platobnej agentúre umožnené získať príslušný výpis
bezodkladne.
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Žiadatelia, ktorým sa poskytujú verejné finančné prostriedky, zodpovedajú za hospodárenie
s verejnými finančnými prostriedkami a sú povinní v zmysle § 19 zákona č. 523/2004 Z. z.
pri ich používaní zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia.
Primeranosť nákladov preukáže žiadateľ zdôvodnením výberu poskytovateľa poistných
služieb (Príloha č.3) a doložením troch cenových ponúk.
Ak žiadateľ nepreukáže hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť vynaloženia verejných finančných
prostriedkov, môže platobná agentúra posudzovať primeranosť výdavkov na základe priemernej
ceny daného výdavku na trhu, t. j. vyhradzuje si právo výšku výdavku znížiť, ak sa cena daného
výdavku výrazne odlišuje od priemernej ceny daného výdavku na trhu.
Ak žiadateľ nepredloží spolu so žiadosťou o podporu na poistenie úrody povinné prílohy,
platobná agentúra v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. rozhodne o prerušení správneho konania
a vyzve žiadateľa na ich doplnenie príp. na odstránenie zistených nedostatkov. Ak nebudú
chýbajúce doklady doplnené a nedostatky podania odstránené v stanovenej lehote, platobná
agentúra rozhodne o zastavení správneho konania.
Doklady o úhradách platieb poistného za príslušný kalendárny rok nemusia byť predložené spolu
so žiadosťou o podporu na poistenie úrody a na platobnú agentúru sa predkladajú až po ich
uhradení poisťovni najneskôr však do 31. decembra 2021.
5.2

SCHVÁLENIE ŽIADOSTI O PODPORU NA POISTENIE ÚRODY

Platobná agentúra po predložení všetkých povinných príloh k žiadosti o podporu na poistenie
úrody (s výnimkou dokladov o úhrade poistného) a po odstránení prípadných nedostatkov
podania podanú žiadosť o podporu schváli rozhodnutím.
5.3

POVINNOSTI ŽIADATEĽA O PODPORU NA POISTENIE ÚRODY

Ak sa žiadateľ rozhodne vziať späť svoju žiadosť o podporu na poistenie úrody, musí tak urobiť
písomnou formou. V prípade, ak žiadateľ vezme späť žiadosť o podporu na poistenie úrody bez
odôvodnenia, je povinný nahradiť náklady spojené s administratívnou a kontrolnou činnosťou,
ktorá bola vykonaná v súvislosti so žiadosťou o podporu na poistenie úrody. Náklady na úhradu
budú žiadateľovi stanovené v zmysle Sadzobníka administratívnych nákladov platobnej agentúry
(Príloha č. 2).
Žiadateľ o podporu nesmie na tieto opatrenia žiadať a prijímať inú podporu z verejných
prostriedkov.
Žiadateľ o podporu je povinný umožniť kontrolnému orgánu vykonať kontrolu na mieste
a spolupracovať s týmto kontrolným orgánom.
Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava
IČO: 30794323
7z9

Žiadateľ je povinný uchovávať doklady týkajúce sa poskytnutia podpory na poistenie úrody
po dobu 5 rokov od podania žiadosti o podporu.

6

DOKLADY O ÚHRADE POISTNÉHO A OPRÁVNENÉ NÁKLADY

Podpora na poistenie úrody bude žiadateľovi vyplatená po predložení dokladu o úhrade.
V prípade, že sa poistné uhrádza vo viacerých splátkach, podpora na poistenie úrody bude
žiadateľovi vyplácaná v priebehu roka vždy po predložení dokladu o úhrade príslušnej splátky.
Oprávnenými nákladmi sú náklady na úhradu poistného zaplatené v priebehu roka 2021.
Podporu na poistenie úrody možno poskytnúť aj na poistné alebo na časť poistného, ktorá bola
zaplatená pred schválením poskytnutia podpory na poistenie úrody a ktorá bola zaplatená
v kalendárnom roku, v ktorom bola podaná žiadosť o podporu na poistenie úrody, na základe
ktorej bolo jej poskytnutie schválené.
Ak žiadateľ o podporu na poistenie úrody neuhradil poistné jednorazovo, doklady o úhradách
jednotlivých platieb ročného poistného agentúre doručí najneskôr do 31. decembra 2021.
Úhrada poistného, ktorá nebola zrealizovaná v roku 2021 nie je považovaná za oprávnený
náklad.

7

POSKYTNUTIE PODPORY NA POISTENIE ÚRODY

O poskytnutí podpory na poistenie úrody rozhoduje platobná agentúra v zmysle zákona
č. 71/1967 Zb. a v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 280/2017 Z. z. vydaním
rozhodnutia o poskytnutí podpory na poistenie úrody. Aby nedošlo k prevodu financií na iný
účet je potrebné včas oznámiť platobnej agentúre akékoľvek zmeny týchto údajov. Rozhodnutie
o poskytnutí podpory na poistenie úrody obsahuje schválenú výšku podpory.
Proti tomuto rozhodnutiu môže žiadateľ podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia
rozhodnutia žiadateľovi na adresu Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26
Bratislava alebo do jej elektronickej schránky v zmysle zákona o e-Governmente v znení
neskorších predpisov. V prípade, ak sa žiadateľ nechce odvolať, je vhodné zaslať na platobnú
agentúru vzdanie sa práva na odvolanie voči konkrétnemu rozhodnutiu, čím sa proces vyplatenia
finančných prostriedkov skráti.
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VÝŠKA PODPORY NA POISTENIE ÚRODY

Výpočet výšky podpory sa stanovuje na základe skutočných vynaložených nákladov, ktoré boli
preukázané podpornými dokumentmi – poistnými zmluvami, dokladmi o úhradách poistného.
Podporu na poistenie úrody poskytne platobná agentúra vo výške stanovenej v súlade
s nariadením vlády SR č. 83/2017 Z. z.
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9

KONTAKT

Pôdohospodárska platobná agentúra
Sekcia organizácie trhu a štátnej pomoci
Odbor poľnohospodárskych komodít
Hraničná 12
815 26 Bratislava
Ing. Andrea Robová
e-mail: andrea.robova@apa.sk
mobil: +421918612147

MSc. Ladislav Smatana
e-mail: ladislav.smatana@apa.sk
mobil: +421918612416

10 PRÍLOHY
Príloha č. 1:
Príloha č. 2:
Príloha č. 3:

Žiadosť o podporu na poistenie úrody
Sadzobník administratívnych nákladov platobnej agentúry
Zdôvodnenie výberu poskytovateľa poistných služieb
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