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VÝNOS
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
z 31. augusta 2004 è. 2108/2004-100
o poskytovaní pomoci z finanèných zdrojov Európskej únie na podporu spotreby
mlieka a mlieènych výrobkov pre iakov s povinnou kolskou dochádzkou

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo) pod¾a § 26 zákona è. 473/2003 Z. z. o Pôdohospodárskej platobnej agentúre, o podpore podnikania v pôdohospodárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

§1
Tento výnos ustanovuje v rámci spoloènej organizácie trhu s mliekom a mlieènymi výrobkami
podrobnosti o poskytovaní pomoci z finanèných
zdrojov Európskej únie na podporu spotreby mlie1

ka a mlieènych výrobkov (ïalej len pomoc),
ktoré sú uvedené v právne záväzných aktoch Európskych spoloèenstiev1) pre iakov s povinnou
kolskou dochádzkou v kolách uvedených
v osobitnom predpise2) (ïalej len iaci).
§2
(1) Pomoc mono poskytnú uchádzaèovi
o zabezpeèovanie spracovate¾sky oetreného
mlieka pre iaka najviac v mnostve 0,25 litra na
iaka a deò, alebo mlieèneho výrobku prepoèítaného na ekvivalentný objem mlieka3) (ïalej len
mlieèny výrobok), pod¾a osobitných predpisov4)
a právne záväzného aktu Európskych spoloèenstiev5), v sumách uvedených v právne záväzných
aktoch Európskych spoloèenstiev1).
(2) Pomoc mono poskytnú na mlieène výrobky, ktorých zoznam pod¾a kategórií5) je uvedený v prílohe è.1.

1)

2)

3)

4)

5)

2

Èlánok 14 nariadenia Rady (ES) 1255/1999 zo dòa 17. mája
1999 o spoloènej organizácii trhu s mliekom a mlieènymi výrobkami (Ú. v. ES L160/57, 26.6.1999).
Nariadenie Komisie (ES) è. 2707/2000 zo dòa 11. decembra,
ktoré ustanovuje pravidlá na uplatòovanie nariadenia Rady
(ES) è. 1255/1999 pokia¾ ide o pomoc spoloèenstva týkajúcu
sa poskytovania mlieka a mlieènych výrobkov iakom vo vzdelávacích intitúciách (Ú. v. ES L311/37-42,12.12.2000).
Nariadenie Komisie (ES) è. 1787/2003 z 29.septembra 2003,
ktoré mení a dopåòa nariadenie(ES) 1255/1999 o spoloènom
organizovaní trhu s mliekom a mlieènymi výrobkami(Ú. v.
EÚL270/121-122, 21.10.2003).
Nariadenie Komisie (ES) è. 816/2004, ktoré mení a dopåòa
nariadenie (ES) è. 2707/2000 ustanovujúce pravidlá pre aplikáciu nariadenia Rady (ES) è. 1255/1999 týkajúce sa pomoci
spoloèenstva na dodávanie mlieka a niektorých mlieènych
výrobkov pre iakov vo vzdelávacích intitúciách (Ú. v. EÚL1
53/19-29, 30.4.2004).
§ 2 a 34 zákona è.29/1984 Zb. o sústave základných kôl a stredných kôl (kolský zákon) v znení neskorích predpisov.
Èlánok 5 bod 2 nariadenia Komisie(ES) è. 2707/2000 (Ú. v.
ES L311/38, 12.12.2000), v znení nariadenia Komisie (ES)
è. 816/2004 (Ú. v. EÚ L153/19, 30.4.2004).
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 152/
1995 Z. z. o potravinách v znení neskorích predpisov, výnos
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 22. marca 2000
è. 636/1/2000-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového
kódexu SR upravujúca mlieko a výrobky z mlieka, nariadenie
vlády Slovenskej republiky è. 312/2003 Z. z. o zdravotných
poiadavkách na výrobu a uvádzanie na trh surového mlieka,
tepelne oetreného mlieka a mlieènych výrobkov.
Èlánok 1 bod 2 a príloha I k nariadeniu Komisie (ES) è. 816/
2004 (Ú. v. EÚ L153/19, 30.4.2004).

§3
(1) Vzor iadosti uchádzaèa o zabezpeèovanie
mlieènych výrobkov pod¾a § 2 ods.1 je uvedený
v prílohe è. 2.
(2) Pomoc mono poskytnú v súlade právne
záväzným aktom Európskych spoloèenstiev6)
uchádzaèovi o zabezpeèovanie mlieènych výrobkov, ktorým je
a) kola s právnou subjektivitou,
b) zriaïovate¾ koly7),
c) fyzická osoba - podnikate¾8), alebo právnická
osoba, ktorá v zastúpení jednej alebo viacerých
kôl alebo prísluného zriaïovate¾a koly zabezpeèuje pre iakov mlieène výrobky.
a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)

6)

7)

8)
9)

(3) Prílohou iadosti pod¾a odseku 1 je
zoznam dodávaných mlieènych výrobkov
pod¾a prílohy è.1,
informácia o názve mlieèneho výrobku a jeho
výrobcovi, charakteristike pouitej základnej
suroviny, základných pomocných prísadách
a pomocných látkach, základných znakoch
technologického postupu, senzorických, fyzikálnych a chemických vlastnostiach mlieèneho
výrobku,
informácia o spôsobe balenia mlieèneho výrobku, vrátane charakteristiky pouitého obalu,
informácia o spôsobe distribúcie mlieèneho
výrobku, vrátane spôsobu skladovania,
protokol vydaný schváleným laboratóriom9) na
úèely dôkazu parametrov mlieèneho výrobku
uvedených v dokumentácii,
úradne overenú kópiu zriaïovacej listiny koly,
ak ide o uchádzaèa pod¾a odseku 2 písm. a),
zoznam kôl, ktorých uchádzaè pod¾a odseku
2 písm. b) je zriaïovate¾om a zoznam kôl, pre
ktoré bude dodáva mlieène výrobky, ak ide
o uchádzaèa pod¾a odseku 2 písm. b),
Èlánky 6 a 9 nariadenia Komisie (ES) è. 2707/2000 (Ú. v.
ES L311/39, 12.12.2000).
§ 6, 9 a 10 zákona è. 596/2003 Z. z. o tátnej správe v kolstve
a kolskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§2 ods. 2 Obchodného zákonníka.
§22 a 23 zákona è. 264/1999 Z. z. o technických poiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

h) doklad, e je fyzická osoba - podnikate¾, alebo
právnická osoba, ak ide o uchádzaèa pod¾a odseku
2 písm. c),
i) doklad o tom, ktorú kolu alebo ktorého zriaïovate¾a zastupuje pri zabezpeèovaní mlieènych výrobkov, ak ide o uchádzaèa pod¾a
odseku 2 písm. c).
(4) Dodatok iadosti pod¾a odseku 1 o rozírení sortimentu mlieènych výrobkov sa predkladá
najneskôr do 30. apríla kalendárneho roka spolu
s prílohami pod¾a odseku 3 písm. b) a e). Na
dodatok iadosti sa primerane vzahuje vzor iadosti o zabezpeèovanie mlieènych výrobkov uvedený v prílohe è. 2.
§4
(1) iados o poskytnutie pomoci sa podáva
trikrát v kalendárnom roku, a to za obdobia
a) od 1. januára do 31. marca,
b) od 1. apríla do 30. júna,
c) od 1. septembra do 31. decembra.
(2) Vzor iadosti o poskytnutie pomoci je uvedený v prílohe è. 3.
a)
b)
c)
d)

(3) Prílohou iadosti o poskytnutie pomoci je
zoznam mlieènych výrobkov za prísluné obdobie s uvedením mnostiev, úhrad platených
iakmi, adries jednotlivých kôl a poètu iakov,
èestné vyhlásenie pod¾a právne záväzného aktu
Európskych spoloèenstiev10),
kópiu písomnej zmluvy o zabezpeèovaní mlieènych výrobkov, ak ide o osobu uvedenú v § 3
ods. 2 písm. c),
dodací list a faktúru k zabezpeèovaným mlieènym výrobkom.

(4) Platba pomoci sa vykoná pod¾a právne
záväzného aktu Európskych spoloèenstiev11) .
§5
Pod¾a právne záväzných aktov Európskych
spoloèenstiev1) mono súèasne s pomocou pod¾a
§ 1 poskytnú12) aj dotáciu z národných zdrojov,
ak sú splnené podmienky uvedené v § 2 ods. 1,
a to do výky 2 Sk na 0,25 l mlieka.
§6
(1) Súèet sumy spolufinancovanej z národných
zdrojov (§ 5), pomoci (§ 2) a maximálnej výky
úhrady platenej iakom nesmie presiahnu cenu
mlieèneho výrobku dohodnutú pod¾a osobitného
predpisu13).
(2) Maximálna výka úhrady platenej iakom
je urèená pod¾a právne záväzných aktov Európskych spoloèenstiev14) a je pre jednotlivé mlieène
výrobky uvedená v prílohe è.1.
§7
Tento výnos nadobúda úèinnos 15. septembra
2004.

Zsolt Simon, v. r.
minister

11)

12)

13)

10)

Èlánok 2 bod 3 nariadenia Komisie (ES) è. 2707/2000 (Ú. v.
ES L311/38, 12.12.2000).

14)

Èlánok 12 nariadenia Komisie (ES) è. 2707/2000 (Ú. v. ES
L311/40, 12.12.2000).
Èlánok 14 ods. 2 nariadenia Rady (ES) 1255/1999 (Ú. v. ES
L 160/57, 26. júna 1999).
§ 2 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 18/
1996 Z. z. o cenách v znení neskorích predpisov.
Èlánok 14 ods. 1 nariadenia Komisie(ES) è. 2707/2000 (Ú. v.
ES L311/38, 12.12.2000) v platnom znení.
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Príloha č. 1
k výnosu č. 2108/2004-100
Zoznam mliečnych výrobkov podľa § 2 ods. 2

P.č.

názov

Maximálna
výška úhrady
kategória objem
platená žiakom
s DPH

1. tepelne ošetrené plnotučné mlieko neochutené pasterizované
2. tepelne ošetrené plnotučné mlieko ochutené čokoládou alebo inak, obsah.min.90%
hmotnosti plnotučného mlieka, ultravysokotepelne ohriate (UHT)
3. jogurt biely
4. jogurt biely
5. tepelne ošetrené polotučné mlieko neochutené pasterizované
6. tepelne ošetrené polotučné mlieko ochutené čokoládou alebo inak, obsah.min.90%
hmotnosti polotučného mlieka, ultravysokotepelne ohriate (UHT)
7. tepelne ošetrené polotučné mlieko neochutené pasterizované voľné
8. tepelne ošetrené polotučné mlieko ochutené čokoládou alebo inak, obsah.min.90%
hmotnosti polotučného mlieka, pasterizované
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I
I

ml
250
250

Sk
4,80
5,50

I
III
V
V

150
125
250
250

4,00
3.30
1,50
4.70

V
V

250
200

1.00
4.40

Príloha č. 2
k výnosu č. 2108/2004-100
VZOR

Žiadosť o zabezpečovanie mliečnych výrobkov
(§ 3 ods. 1 )
I. Registračné číslo uchádzača (nevypĺňa uchádzač)
II. Údaje o uchádzačovi

Právna forma

IČO

III. Údaje o prijatí žiadosti
Regionálnym pracoviskom
Pôdohospodárskej platobnej
agentúry
Rodné číslo

Názov/ Obchodné meno/ Meno a priezvisko

J.č.
Prijal a kontroloval
Dňa

Ulica a číslo súpisné / orientačné

Podpis

PSČ

Podacie miesto (odtlačok pečiatky)

Obec

Okres
Telefónne číslo
Fax

E-mail

IV. Údaje o osobitnom účte uchádzača
Názov banky alebo pobočky zahraničnej
banky

Číslo osobitného účtu / kód banky alebo pobočky zahraničnej
banky

V. Adresa uchádzača ( ak je iná ako adresa trvalého pobytu/sídlo)
Ulica a číslo súpisné
PSČ

Obec

VI. Údaje o osobe oprávnenej konať za uchádzača
Meno a priezvisko

Telefónne číslo
E-mail
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VII. Vyhlásenie:
a) všetky informácie uvedené v tejto žiadosti vrátane príloh sú správne, úplné a pravdivé,
b) súhlasím s používaním a šírením mojich osobných údajov uvedených v tejto žiadosti a jeho prílohách
v Integrovanom administratívnom a kontrolnom systéme podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov,
c) súhlasím s tým, že údaje uvedené v tejto žiadosti môžu byť využívané na štatistické účely a anonymné
podnikovo-hospodárske hodnotenia,
d) nie som v likvidácii alebo na môj majetok nebol vyhlásený konkurz, neprebieha konkurzné alebo vyrovnávacie konanie alebo návrh na vyhlásenie konkurzu nebol zamietnutý pre nedostatok majetku (neplatí pre
neregistrované fyzické osoby).
VIII. Záväzok
Zaväzujem sa
a) vrátiť všetky mne neoprávnene vyplatené platby, vrátane úrokov a sankcií podľa zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov,
b) poskytnúť súčinnosť a umožniť vykonanie všetkých kontrol, vrátane kontrol na mieste,
c) poskytnúť ďalšie požadované doklady a informácie, ktoré sú potrebné na posúdenie správnosti údajov v tejto žiadosti,
d) oznámiť písomne každú zmenu údajov v tejto žiadosti na príslušné regionálne pracovisko Pôdohospodárskej platobnej agentúry do desať pracovných dní od jej vzniku.
IX. Prílohy:
Podľa § 3 ods. 3 výnosu.

V ..............................................
Dňa: ........................................
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Podpis uchádzača a odtlačok
pečiatky

Príloha č. 3
k výnosu č. 2108/2004-100
VZOR

Žiadosť o poskytnutie
pomoci
(§ 4 ods. 2)
I. Údaje o žiadateľovi

Právna forma

IČO

II. Údaje o prijatí žiadosti
Regionálnym pracoviskom
Pôdohospodárskej platobnej
agentúry
Rodné číslo

Názov/ Obchodné meno/ Meno a priezvisko

J.č.
Prijal a kontroloval
Dňa

Ulica a číslo súpisné / orientačné

Podpis

PSČ

Podacie miesto (odtlačok pečiatky)

Obec

Okres

III. Údaje o osobitnom účte žiadateľa
Názov banky alebo pobočky zahraničnej
banky

Číslo osobitného účtu / kód banky alebo pobočky zahraničnej
banky

IV. Údaje o osobe oprávnenej konať za žiadateľa
Meno a priezvisko

Telefónne číslo
E-mail

V. Požadovaná výška pomoci
(podľa článku 4 Nariadenia Komisie (ES) č. 2707/2000 zo dňa 11. decembra , ktoré ustanovuje pravidlá na
uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 pokiaľ ide o pomoc spoločenstva týkajúcu sa poskytovania
mlieka a mliečnych výrobkov žiakom vo vzdelávacích inštitúciách (Ú. v. ES L311/37-42,12.12.2000) v znení
Nariadenia Komisie (ES) č. 816/2004 (Ú. v. EÚ L153/19-29, 30.4.2004).
VI. Vyhlásenie žiadateľa
a) všetky informácie uvedené v žiadosti vrátane príloh sú správne, úplné a pravdivé,
b) sú mi známe podmienky poskytovania pomoci a som si vedomý požiadaviek vzťahujúcich sa na pomoc,
o ktorú žiadam,
c) súhlasím s používaním a šírením mojich osobných údajov uvedených v žiadosti a jej prílohách v Integrovanom administratívnom a kontrolnom systéme podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných
údajov,
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d) súhlasím s tým, že údaje uvedené v žiadosti budú využité na štatistické účely a anonymné podnikovo-hospodárske hodnotenia,
e) nie som v likvidácii alebo na môj majetok nebol vyhlásený konkurz, neprebieha konkurzné alebo vyrovnávacie konanie alebo návrh na vyhlásenie konkurzu nebol zamietnutý pre nedostatok majetku,
f) som si vedomý svojej trestnej zodpovednosti a povinnosti vrátiť pridelenú pomoc pri uvedení nesprávnych
údajov alebo pri nedodržaní podmienok pomoci,
g) som si vedomý toho, že vylákaním príspevku alebo iného plnenia zo štátneho rozpočtu, rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, ktorého poskytnutie alebo použitie je podľa zákona alebo iného právneho predpisu viazané na podmienky, ktoré nespĺňam, a to uvedením do omylu v otázke ich splnenia, dopúšťam sa trestného
činu subvenčného podvodu.
VII. Záväzok
Zaväzujem sa
a) dodržať všetky podmienky na poskytnutie pomoci,
b) vrátiť všetky mne neoprávnene vyplatené platby vrátane úrokov a sankcií podľa zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov,
c) poskytnúť súčinnosť a umožniť vykonanie všetkých kontrol, vrátane kontrol na mieste,
d) poskytnúť ďalšie požadované doklady a informácie, ktoré sú potrebné na posúdenie oprávnenosti žiadosti,
e) oznámiť každú zmenu údajov uvedených v žiadosti písomne na príslušné regionálne pracovisko
Pôdohospodárskej platobnej agentúry do desať pracovných dní od jej vzniku,
f) každé nedodržanie predpokladov pre poberanie pomoci v prípade vyššej moci písomne oznámiť príslušnému regionálnemu pracovisku Pôdohospodárskej platobnej agentúry do desať pracovných dní.
VIII. Prílohy:
Podľa § 4 ods. 3 výnosu.

V .....................................
Dňa ..................................

Podpis žiadateľa:
Odtlačok pečiatky
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