Oznámenie o predkladaní žiadostí o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie
jednotky na rok 2022
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy
zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov
Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, smerujúcich do oblasti
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle zákona 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 v zn. n. p.
oznamuje
podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 152/2013 Z. z. o podmienkach
poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb
v zn. n. p. (ďalej len „NV SR č. 152/2013 Z. z.“) žiadateľom možnosť predkladania
žiadosti o
doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky.
Termín predkladania žiadostí: 15. február 2022 - 28. február 2022.
Na žiadosti, ktoré budú predložené po uvedenej lehote, PPA nebude prihliadať.
Postup predkladania žiadostí:
Pred podaním žiadosti o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky (ďalej len
„VDJ“) musí žiadateľ podať Identifikačný list (ďalej len „IL“).
Žiadateľom, ktorí si podali žiadosť aj v roku 2021 budú platobnou agentúrou na
emailové schránky uvedené v žiadosti z roku 2021 zaslané predgenerované údaje vo
formáte „XML“ a „PDF“, ktoré môžu priamo použiť resp. upraviť podľa potreby
a aktuálneho stavu.
Noví žiadatelia musia vyplniť IL a VDJ samostatne.
Spôsob predkladania žiadostí:
1. Elektronicky prostredníctvom portálu slovensko.sk (t.j. Ústredného portálu
verejnej správy) (https://www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka), za využitia
elektronických formulárov podpísané KEP (NOVÉ)
Na vypĺňanie formulárov (IL,VDJ) prostredníctvom slovensko.sk odporúčame
využiť ako pomôcky:
 Príručka pre elektronické podávanie žiadosti o VDJ
portálu slovensko.sk
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2. Elektronicky prostredníctvom podania Všeobecná agenda podpísané KEP
IL a VDJ vrátane povinných príloh je potrebné priložiť ako prílohy vo
formáte „PDF“ (je možné podať jedným podaním).
Na elektronické podanie formulárov prostredníctvom podania Všeobecná agenda
odporúčame využiť ako pomôcku:
 Usmernenie pre elektronické predkladanie žiadosti na DJ (vrátane prílohy
Návod všeobecná agenda)
3. Písomne listinnou formou
Písomné podanie na zverejnených formulároch VDJ a IL vrátane povinných príloh
je možné podať spolu jedným podaním, ktoré je potrebné doručiť poštovou
prepravou alebo osobne na príslušné regionálne pracovisko.
Povinnou prílohou je zoznam dojčiacich kráv a zoznam oviec a kôz.
Vzhľadom na epidemiologickú situáciu súvisiacu s ochorením Covid-19 si dovoľujeme
požiadať žiadateľov, aby primárne využívali elektronické formy podania žiadosti (za
elektronické podanie sa nepovažuje podanie mailom) alebo podanie prostredníctvom
poštovej prepravy.
V záujme zachovania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci preto v nevyhnutných
prípadoch pred osobnou návštevou je potrebné kontaktovať príslušné regionálne
pracovisko za účelom dohody presného termínu návštevy.
Podmienky poskytnutia platby: dodržanie podmienok ustanovených v NV SR č.
152/2013 Z. z.
Pri vypĺňaní právnych foriem žiadateľa a foriem vlastníctva v žiadosti slúžia žiadateľovi
ako pomôcky nasledovné prílohy oznámenia:
 Právne formy JRŽ
 ciselnik-foriem-vlastnictva
V prípade potreby žiadateľa oznámiť platobnej agentúre prípady vyššej moci a
mimoriadnych okolností odporúčame žiadateľovi využiť prílohu:


Oznámenie o prípadoch vyššej moci a mimoriadnych okolností

