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SCHÉMA
štátnej pomoci na úhradu škôd spôsobených usmrtením zvierat v dôsledku
nariadeného opatrenia

Číslo schémy: XA126/2008
Schéma pre štátnu pomoc (ďalej len „schéma“)
je vypracovaná v súlade s platnými pravidlami
upravujúcimi poskytovanie štátnej pomoci (ďalej
len „pomoc“) pre malý a stredný podnik pôsobiaci
v prvotnej výrobe poľnohospodárskych výrobkov. Podmienky poskytovania pomoci malému

a strednému podniku pôsobiacemu v prvotnej
výrobe poľnohospodárskych výrobkov sú upravené v nariadení Komisie (ES) č. 1857/2006
o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy o štátnej pomoci pre malé a stredné podniky pôsobiace v poľnohospodárskej výrobe, ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie (ES) č. 70/2001 uverejnené v Úradnom
vestníku EÚ pod č. L 358/3, 16. 12. 2006.
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Schéma je vypracovaná v súlade s § 45 zákona
č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.
A. Preambula
Predmetom schémy je poskytovanie pomoci
malému a strednému podniku – chovateľovi hospodárskych zvierat so sídlom v Slovenskej republike pôsobiacemu v prvotnej výrobe poľnohospodárskych výrobkov uvedených v prílohe I Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva,
na úhradu škôd spôsobených usmrtením zvierat
v dôsledku nariadeného opatrenia vydaného Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky (ďalej len „nariadené opatrenie“).
B. Právny základ
Právnym základom pre poskytnutie pomoci sú:
– článok 10 ods. 2 až 8 nariadenia Komisie (ES)
č. 1857/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88
zmluvy o štátnej pomoci pre malé a stredné
podniky pôsobiace v poľnohospodárskej výrobe, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES)
č. 70/2001 (ďalej len „nariadenie Komisie“).
– § 45 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej
starostlivosti (ďalej len „zákon o veterinárnej
starostlivosti“),
– zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o štátnej pomoci“).
C. Účel pomoci
Účelom pomoci je podporiť sektor chovu hospodárskych zvierat a znížiť riziko poľnohospodárskej výroby v dôsledku chorôb zvierat.
D. Poskytovateľ pomoci
Poskytovateľ pomoci a vykonávateľ schémy
je
Ministerstvo pôdohospodárstva SR
(ďalej len „ministerstvo“)
Dobrovičova 12
Bratislava 812 66
Slovenská republika
Tel.: + 421 2 592 66 111
Internetová stránka: www.land.gov.sk
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Pôsobnosť ministerstva je ustanovená zákonom
č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
E. Príjemcovia pomoci
Oprávnený príjemca pomoci je
fyzická alebo právnická osoba oprávnená na podnikanie v prvotnej výrobe poľnohospodárskych
výrobkov uvedených v prílohe I Zmluvy o založení
Európskeho spoločenstva (ďalej len „Zmluva
o ES“) – chovateľ hospodárskych zvierat (ďalej
len „chovateľ“), založená podľa:
– § 5 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní,
– § 12 a) zákona č. 219/1991 Zb., ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov,
– § 11 zákona č. 181/1995 Z. z. o pozemkových
spoločenstvách,
– § 56 a § 221 Obchodného zákonníka,
– § 20f Občianskeho zákonníka,
ktorá je malým a stredným podnikom (ďalej len
„MSP“) podľa prílohy I nariadenia Komisie (ES)
č. 364/2004 z 25. februára 2004, ktorým sa mení
a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 70/2001 z 12.
januára 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88
Zmluvy o ES na štátnu pomoc MSP, ktoré bolo
zverejnené v Úradnom vestníku ES pod č. OJ L
63, 28.2.2004, str. 22 až 29.
F. Oprávnené náklady
Oprávnenými nákladmi podľa článku 10 ods.
2 až 8 nariadenia Komisie sú škody spôsobené
usmrtením zvierat – trhová hodnota usmrtených
zvierat1) (ďalej len „škody“) na základe nariadeného opatrenia vydaného v zmysle § 8 ods. 3,
písm. e) zákona o veterinárnej starostlivosti.

1)

Trhová cena je cena, ktorú by majiteľ za bežných okolností
dostal za zviera, ktoré sa tesne predtým nakazilo alebo bolo
utratené, zohľadňujúc telesnú kondíciu, kvalitu a vek zvieraťa.

G. Forma pomoci
Kompenzácia škôd (ďalej len „dotácia“) poskytnutá podľa tejto schémy je priamou formou
štátnej pomoci v zmysle § 5 ods. 1 písm. a) zákona
o štátnej pomoci. Pomoc sa poskytuje chovateľovi
jednorazovo formou dotácie.
H. Výška a intenzita pomoci
Dotácia sa poskytuje chovateľovi na plnú úhradu škôd, pričom tá sa zníži o čiastku, ktorá bola
alebo má byť chovateľovi vyplatená formou poistného plnenia, ak chovateľ mal uzavretú poistnú
zmluvu na choroby zvierat podľa § 45 ods.1 zákona o veterinárnej starostlivosti. Výška pomoci
sa vypočíta podľa bodu F tejto schémy z trhovej
hodnoty usmrtených zvierat.
I. Podmienky poskytnutia pomoci
Dotácia sa poskytuje chovateľovi na kompenzáciu škôd v dôsledku nariadeného opatrenia na
zvieratách, ktorý splnil podmienky uvedené v
§ 45 ods.2 písm. a) až d) zákona o veterinárnej
starostlivosti a zároveň spĺňa aj tieto podmienky:
a) ku dňu poskytnutia dotácie neoprávnene nepoužíva a nezadržiava prostriedky štátneho
rozpočtu,
b) ku dňu poskytnutia dotácie nie je v likvidácii
alebo na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz, neprebieha konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, alebo návrh na vyhlásenie
konkurzu nebol zamietnutý pre nedostatok
majetku a nevedie sa proti nemu exekučné konanie,
c) ku dňu poskytnutia dotácie nemá blízku osobu
člena štatutárneho orgánu, ktorá podniká v
obdobnom predmete činnosti a je s ním majetkovo a personálne prepojená a má nedoplatky
na daniach a neoprávnene používa a zadržiava
prostriedky štátneho rozpočtu,
d) ku dňu dotácie neporušil zákaz nelegálneho
zamestnávania podľa zákona č. 82/2005
Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona č. 125/2006 Z. z.,

e) ku dňu poskytnutia dotácie nepoberá dotáciu
alebo inú pomoc na to isté podporné opatrenie
z rozvojových programov poľnohospodárstva
a rozvoja vidieka alebo z iných verejných zdrojov.
Ďalšie podmienky poskytnutia pomoci:
– Platby sa musia vykonať v súvislosti s chorobami pre ktoré existujú národné právne
alebo správne predpisy, či už vnútroštátne,
alebo na úrovni Spoločenstva. Choroby sa
musia v programe jasne identifikovať a program musí obsahovať opis príslušných opatrení.
– Pomoc sa nesmie vzťahovať na ochorenie,
pri ktorom právne predpisy Spoločenstva
ustanovujú špeciálne poplatky za kontrolné
opatrenia.
– Pomoc sa nesmie vzťahovať na opatrenia,
pri ktorých právne predpisy Spoločenstva
ustanovujú, že náklady na takéto opatrenia
musí znášať poľnohospodárska usadlosť,
s výnimkou, keď náklady na také opatrenie
pomoci sú úplne vykompenzované povinnými poplatkami výrobcov.
– Pomoc sa musí udeliť vzhľadom na ochorenia uvedené v zozname veterinárnych ochorení vytvorenom Svetovou organizáciou pre
nákazy zvierat a (alebo) v prílohe k rozhodnutiu Rady 90/424/EHS (14).
– Schémy pomoci sa musia zaviesť do troch
rokov po vzniknutí nákladov alebo strát.
Pomoc sa musí vyplatiť do štyroch rokov po
ich vzniku.
J. Kumulácia pomoci
1. Maximálna výška pomoci a intenzita pomoci
určené v článku H. tejto schémy sa uplatnia bez
ohľadu na to, či sa podpora, financuje iba zo štátnych zdrojov, alebo ju čiastočne refunduje Európske spoločenstvo (ďalej len „ES“).
2. Pomoc sa nesmie kumulovať so žiadnou inou
pomocou v zmysle článku 87 ods. 1 Zmluvy o ES,
ani s inými finančnými príspevkami poskytnutými
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ES, súvisiacimi s tými istými oprávnenými nákladmi, ak by v dôsledku takej kumulácie výška pomoci presiahla maximálnu intenzitu pomoci podľa
bodu H. tejto schémy.
3. Pomoc poskytovaná podľa tejto schémy sa
nesmie kumulovať s pomocou de minimis v zmysle nariadenia (ES) č. 1535/2007 z 20. decembra
2007 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES
na pomoc de minimis v sektore poľnohospodárskej výroby, s ohľadom na tie isté oprávnené náklady, ak by v dôsledku takej kumulácie výška
pomoci presiahla výšku pomoci stanovenú v článku H. schémy.
K. Mechanizmus poskytovania pomoci
Žiadateľom o dotáciu je priamo chovateľ (ďalej len „žiadateľ“).
Žiadosť o dotáciu (ďalej len „žiadosť“) sa
predkladá Sekcii poľnohospodárstva, Ministerstvo pôdohospodárstva SR, najneskôr do desiatich
dní odo dňa doručenia oznámenia o zrušení nariadených opatrení vydaného orgánom veterinárnej
správy, inak nárok na úhradu oprávnených nákladov zaniká.
Sekcia poľnohospodárstva prekontroluje žiadosť a v prípadne nedostatkov vyzve žiadateľa
na jej doplnenie. V prípade, že súčasťou žiadosti
nie je kópia vypočítaného poistného plnenia, túto
prílohu doplní chovateľ do 30 dní. Po splnení
všetkých kritérií (podmienok), sekcia poľnohospodárstva predloží návrh na úhradu nákladov
a škôd na poradu vedenia ministerstva a zabezpečí
platbu kompenzácie.
K žiadosti žiadateľ prikladá:
a) potvrdenie o nariadení opatrení podľa odseku
2 písm. d) zákona o veterinárnej starostlivosti,
vydané orgánom veterinárnej správy
b) potvrdenie orgánu veterinárnej správy o splnení
nariadených opatrení podľa odseku 2 zákona
o veterinárnej starostlivosti
c) potvrdenie o hodnote pre každý druh, plemeno
a kategóriu zvierat vypočítanej ako súčin
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hmotnosti usmrtených zvierat a trhovej ceny
zvierat,
d) potvrdenie o registrácii chovu zvierat vedených
v centrálnej evidencii zvierat podľa § 19 ods.
1 zákona o veterinárnej starostlivosti,
e) obratová súpiska zvierat za mesiac, v ktorom
bolo nariadené ich usmrtenie, ak ide o subjekty
s podvojným účtovníctvom,
f) kópiu poistnej zmluvy o poistení zvierat na
choroby uvedené v prílohe č.1 alebo choroby
včiel podľa prílohy č.4 zákona o veterinárnej
starostlivosti, alebo čestné vyhlásenie chovateľa, že zvieratá nemá poistené na tieto choroby,
g) potvrdenie nie staršie ako 30 dní o tom, že
žiadateľ o dotáciu neoprávnene nepoužíva,
alebo nezadržiava prostriedky štátneho rozpočtu vydané daňovým úradom,
h) potvrdenie o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z.
o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní
a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona č. 125/2006 Z. z., nie staršie ako tri
mesiace,
i) výpis z obchodného registra, nie starší ako
60 dní, ak ide o právnickú osobu,
j) výpis zo živnostenského registra, nie starší ako
60 dní, ak ide o fyzickú osobu,
k) úradne overenú kópiu o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka a kópiu potvrdenia o pridelení identifikačného čísla, ak ide
o samostatne hospodáriaceho roľníka,
l) kópiu osvedčenia o registrácii a pridelení daňového identifikačného čísla DPH, ak ide
o osobu zaregistrovanú podľa § 4 ods. 5 zákona č.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
m) kópiu zmluvy alebo potvrdenie o zriadení účtu
v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.
L. Ročný rozpočet
Objem finančných prostriedkov určených na
realizáciu schémy zverejní poskytovateľ na svojej
internetovej stránke: www.land.gov.sk
Predpokladaný celkový rozpočet na poskytnutie pomoci je na jeden rok od roku 2008 : 50, 0 mil.

Predpokladaný celkový rozpočet na poskytnutie pomoci je na obdobie rokov 2008 – 2013
: 300 mil. Sk
M. Transparentnosť a monitorovanie
1. Ministerstvo informuje chovateľa, že mu poskytuje pomoc podľa § 45 zákona o veterinárnej
starostlivosti.
2. Ministerstvo kontroluje dodržiavanie všetkých podmienok stanovených v tejto schéme.
3. Ministerstvo a chovateľ uchovávajú doklady
týkajúce sa poskytnutej pomoci počas 10 rokov
od dátumu prijatia pomoci podľa tejto schémy.
4. Ministerstvo zabezpečí vypracovanie ročných monitorovacích správ o poskytnutí pomoci
podľa tejto schémy v termíne do 15. februára nasledujúceho kalendárneho roka po roku, v ktorom bola pomoc poskytnutá.
5. Ministerstvo podľa tejto schémy uchováva
podrobné záznamy o pomoci poskytnutej v rámci
schémy. Tieto záznamy budú obsahovať všetky
informácie potrebné na určenie toho, či sú splnené
podmienky stanovené v nariadení vlády, ako aj
informácie o stave spoločnosti z hľadiska plnenia
definície malého a stredného podniku.
6. Ministerstvo financií Slovenskej republiky
postúpi Európskej komisii súhrnné informácie
o poskytnutej pomoci podľa tejto schémy v rámci ročnej správy o poskytnutej pomoci za Slovenskú republiku.
7. Údaje o poskytnutej pomoci na úhradu nákladov a škôd v dôsledku nariadeného opatrenia
na zvieratách zverejní ministerstvo na svojej internetovej stránke .
N. Kontrola
1. Vykonávanie kontroly pomoci vychádza
z legislatívy ES – nariadenia Rady (ES)

č. 659/1999 z 22. marca 1999, ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy
o ES a z legislatívy Slovenskej republiky (zákon
č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
Subjektmi zapojenými do finančnej kontroly sú:
a)
b)
c)
d)
e)

Útvary kontroly ministerstva,
Ministerstvo financií Slovenskej republiky,
Správa finančnej kontroly,
Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ SR),
Európska komisia.

2. Ministerstvo v súlade s § 19 zákona o štátnej
pomoci kontroluje oprávnenosť vynaložených nákladov a dodržiavanie podmienok poskytnutia pomoci.
3. Príjemca pomoci v súlade s § 19 zákona
o štátnej pomoci umožní ministerstvu vykonanie
kontroly a dodržania podmienok poskytnutia pomoci.
4. Príjemca pomoci vytvorí zamestnancom kontrolného orgánu vykonávajúcim kontrolu primerané
podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly
a poskytne im potrebnú súčinnosť a všetky vyžiadané informácie a listiny týkajúce sa najmä realizácie dotácie.
5. Európska komisia je podľa čl. 22 nariadenia
Rady (ES) č. 659/1999 z 22. marca 1999, ktoré
ustanovuje podrobné pravidlá na používanie čl. 93
Zmluvy o ES, oprávnená kontrolovať poskytnutie
pomoci podľa schémy a za tým účelom je oprávnená overiť si potrebné skutočnosti aj u príjemcu
pomoci. Príjemca pomoci umožní toto overenie.
O. Platnosť a účinnosť schémy
Schéma nadobúda platnosť a účinnosť dňom
jej uverejnenia vo vestníku Ministerstva pôdohospodárstva SR.
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Ministerstvo prostredníctvom Ministerstva financií Slovenskej republiky v súlade s čl. 20 nariadenia Komisie oznámi Európskej komisii (ďalej
len „EK“), že zriadilo túto schému na poskytovanie
pomoci MSP pôsobiacim v prvotnej výrobe poľnohospodárskych výrobkov a zašle EK súhrnné
informácie týkajúce sa tejto schémy za účelom ich
uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.
Súčasne so súhrnnými informáciami oznámi EK
adresu internetovej stránky, na ktorej uverejní úplné
znenie tejto schémy.
EK do 10 pracovných dní od prijatia súhrnných
informácií zašle potvrdenie o prijatí s identifikačným číslom a uverejní súhrn na internete.
Zmeny v schéme je možné vykonať formou písomných dodatkov ku schéme, pričom účinnosť
každého dodatku nastáva dňom ich uverejnenia
na internetovej stránke ministerstva.
Zmeny v európskej legislatíve podľa bodu B.
tejto schémy alebo v akejkoľvek s ňou súvisiacej
legislatíve musia byť premietnuté do schémy v priebehu šiestich mesiacov od nadobudnutia ich účinnosti.
P. Trvanie schémy
Platnosť schémy skončí 31. decembra 2013.

pod číslom 9 vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo dňa 11. februára 2008 ročník XXXX čiastka 3.
S. Prílohy
(do príloh možno nazrieť na internetovej stránke
www.land.gov.sk)
1. nariadenie Komisie (ES) č. 1857/2006 z 15.
decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88
zmluvy o štátnej pomoci pre malé a stredné
podniky (MSP) pôsobiace v poľnohospodárskej prvovýrobe, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 70/2001 (Ú. V. EÚ L 358, 16.
12. 2006).
2. zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 99/2008 Z. z.,
3. Plán veterinárnej prevencie a ochrany štátneho
územia Slovenskej republiky na príslušný rok,
4. zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci
v znení neskorších predpisov,
5. príloha č. 1 a 4 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti,

R. Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa Schéma štátnej pomoci na úhradu
nákladov a škôd spôsobených usmrtením zvierat
v dôsledku nariadeného opatrenia publikovaná
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6. vzor žiadosti o poskytnutie dotácie podľa tejto
schémy,
7. príloha I Zmluvy o ES.
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METODICKÝ POKYN
Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej republiky
č. 2796/2008-350
k realizácii ustanovení § 23 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 369/2007 Z. z.
o niektorých podporných opatreniach v pôdohospodárstve v znení nariadenia vlády
Slovenskej republiky č. 159/2008 Z. z.

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej
republiky (ďalej len „ministerstvo“) v súlade s § 3
ods. 2 písm. b) zákona č. 543/2007 Z. z o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a podľa
ustanovení § 23 nariadenia vlády Slovenskej
republiky č. 369/2007 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 159/2008 Z. z. zo
16. apríla 2008 (ďalej len „nariadenie vlády SR“),
za účelom jednotného postupu pri uplatňovaní žiadostí o dotáciu, vydáva nasledovný metodický pokyn.
Článok 1
V súlade s § 23 nariadenia vlády SR, obhospodarovateľom lesa sa v zmysle poznámky pod čiarou č. 31 nariadenia vlády SR (§ 2 písm. p) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov) rozumie právnická osoba alebo
fyzická osoba, ktorá hospodári na lesných pozemkoch.
Obhospodarovateľ lesa musí takisto spĺňať
podmienky ustanovené v § 4 zákona č. 326/2005
Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon o lesoch“).

Článok 2
V súlade so zákonom č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších prepisov (ďalej len
„zákon o štátnej pomoci“) sa štátna pomoc a minimálna pomoc môže poskytovať len subjektom,
na ktoré sa tento zákon vzťahuje. Podľa § 1 ods.
1 písm. a) zákona o štátnej pomoci sa môže minimálna pomoc poskytnúť podnikateľom a združeniu podnikateľov. V súlade s uvedeným ustanovením zákona o štátnej pomoci bol aj v schéme
minimálnej pomoci č. DM-12/2008 (ďalej len
„schéma“) zadefinovaný oprávnený prijímateľ minimálnej pomoci ako fyzická alebo právnická
osoba obhospodarujúca vlastné alebo prenajaté
lesy, založená podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, pričom podnikateľom podľa Obchodného zákonníka je
a) osoba zapísaná v obchodnom registri,
b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
c) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných
predpisov,
d) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa
osobitného predpisu.
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Podľa písm. c) ide o pozemkové spoločenstvá
založené podľa § 11 zákona č. 181/1995 Zb.
o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon č. 181/1995 Z. z.“),
ktoré sú registrované na príslušných obvodných
lesných úradoch. Potvrdenie o registrácii vydá príslušný obvodný lesný úrad.
Okrem toho je v schéme uvedené, že minimálnu
pomoc podľa tejto schémy nie je možné poskytnúť podniku v ťažkostiach.

č. 83/1990 Zb. prispôsobiť svoje právne pomery
ustanoveniam uvedeného zákona č. 181/1995 Z.
z. do šiestich mesiacov odo dňa účinnosti tohto
zákona a podať návrh na zápis do registra pozemkových spoločenstiev, teda uskutočniť preregistráciu.
Išlo teda o zákonnú povinnosť a ten subjekt,
ktorý si túto povinnosť nesplnil, nie je oprávneným
subjektom o dotáciu na opatrenia podľa § 23
nariadenia vlády SR.

Článok 3
Článok 5
Podľa § 12 ods. 2 zákona o štátnej pomoci sa
podnikom v ťažkostiach rozumie podnikateľ,
ktorý dlhodobo vykazuje znižovanie ziskovosti alebo zvyšovanie strát alebo dlhodobo vykazuje stratu, znižovanie obratu, rast zásob, nadbytočnú výrobnú kapacitu, klesajúcu tendenciu prehľadu
o peňažných tokoch (cash-flow), narastajúce dlhy
alebo klesajúcu hodnotu čistého obchodného imania.
Článok 4
Podnikanie občianskych združení podľa zákona č. 83/1990 Zb. z 27. marca 1990 o združovaní občanov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 83/1990 Zb.“) je sporné. Zákon
č. 83/1990 Zb. v § 1 ods. 3 písm. b) jasne stanovuje, že sa nevzťahuje na „združovanie občanov
k zárobkovej činnosti alebo k zabezpečeniu riadneho výkonu určitých povolaní“.
V minulosti sa vyskytli prípady, že obhospodarovateľmi lesa boli aj subjekty založené podľa
zákona č. 83/1990 Zb.
Ako vyplýva z § 31 zákona č. 181/1995 Z. z.,
spoločenstvá fyzických osôb, ktoré boli založené
podľa osobitných predpisov (napr. zákonom
č. 83/1990 Zb.) sa považujú za pozemkové spoločenstvá založené podľa uvedeného zákona.
V súlade s § 31 ods. 2 zákona č. 181/1995 Z. z.
boli povinné spoločenstvá založené podľa zákona
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V súlade so zákonom č. 181/1995 Z. z. existujú
pozemkové spoločenstvá s právnou subjektivitou
a bez právnej subjektivity.
Pozemkové spoločenstvá bez právnej subjektivity podľa § 10 ods. 1 zákona č. 181/1995 Z. z.
zakladajú vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti (ďalej len „spoločníci“) zápisom do zoznamu
spoločníkov. Podmienkou zápisu je aj písomné
vyhlásenie spoločníkov o združení sa. Na vznik
spoločenstva bez právnej subjektivity je potrebný
zápis spoločníkov vlastniacich najmenej dve tretiny
spoločnej nehnuteľnosti a súhlas Slovenského
pozemkového fondu za vlastnícke podiely spoločnej nehnuteľnosti v jeho správe.
Podľa § 10 ods. 2 zákona č. 181/1995 Z. z.,
spoločníci sú povinní oznámiť vznik spoločenstva
bez právnej subjektivity príslušnému obvodnému
lesnému úradu, ktorý vedie register pozemkových
spoločenstiev. Spoločníci súčasne oznámia, kto je
splnomocnený v ich mene konať navonok.
Z vyššie uvedeného ako aj z obsahu ustanovenia § 32 ods. 5 písm. e) nariadenia vlády SR
vyplýva, že v prípade pozemkových spoločenstiev
bez právnej subjektivity tieto nemôžu byť žiadateľmi o dotáciu podľa § 23 nariadenia vlády SR.
V § 32 ods. 5 písm. e) nariadenia vlády SR sa
jasne uvádza, že žiadateľ o dotáciu v prípade, že
ide o pozemkové spoločenstvo predloží Pôdohospodárskej platobnej agentúre výpis z registra po-

zemkových spoločenstiev s právnou subjektivitou,
nie starší ako 60 dní, a kópiu potvrdenia o pridelení
identifikačného čísla.
Pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou sa zakladá zmluvou o založení spoločenstva
s právnou subjektivitou vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti. Spoločenstvo vzniká dňom
registrácie spoločenstva v registri pozemkových
spoločenstiev, ktorý vedie príslušný obvodný lesný
úrad.
Názov spoločenstva musí obsahovať označenie
„pozemkové spoločenstvo“ alebo skratku „pozem.
spol.“. Spoločenstvo zodpovedá za svoje záväzky
celým svojím majetkom. Členovia spoločenstva
ručia za záväzky spoločenstva podľa veľkosti svojich podielov spoločnej nehnuteľnosti a podľa veľkosti svojich podielov na spoločnom majetku.
Článok 6
Oprávnenie prevádzkovať živnosť vzniká fyzickým osobám pri ohlasovacích živnostiach dňom
ohlásenia, alebo pokiaľ je v ohlásení uvedený
neskorší deň začatia živnosti, týmto dňom. Za deň
ohlásenia sa považuje deň, ktorým má ohlásenie
všetky náležitosti podľa § 45 a 46 Živnostenského
zákona. Pri koncesovaných živnostiach vzniká
oprávnenie prevádzkovať živnosť dňom doručenia koncesnej listiny.
Preukazom živnostenského oprávnenia je živnostenský list osvedčujúci splnenie podmienok
ustanovených Živnostenským zákonom na prevádzkovanie ohlasovacích živností, do vydania
živnostenského listu rovnopis ohlásenia s preukázaným doručením, koncesná listina, ktorou bola
udelená koncesia, výpis zo živnostenského registra.
Štátnu správu v živnostenskom podnikaní vykonávajú živnostenské úrady.

Článok 7
Finančné prostriedky alokované v rozpočtovej
kapitole ministerstva v programe 090 02 08 „Štátna pomoc“ sa použijú na činnosti podľa § 23 nariadenia vlády SR v roku 2008 v zmysle uznesenia
vlády Slovenskej republiky č. 990 z 21. novembra
2007. Finančné prostriedky sa použijú v súlade
so schémou na zabránenie zhoršovania zdravotného stavu lesných porastov s prevládajúcim zastúpením smreka.
Pod pojmom „porasty s prevládajúcim zastúpením smreka“ sa rozumejú porasty, v ktorých zastúpenie smreka je rovné alebo vyššie ako 50 %.
Článok 8
Oprávnenými nákladmi v zmysle § 23 ods. 2
a 3 nariadenia vlády SR sú nasledovné náklady
uskutočnené od 1. januára 2008:
I. Náklady na nákup prípravkov proti škodlivým
organizmom (nákup feromónových odparníkov
a lapačov na lykožrúta smrekového, lykožrúta
lesklého a lykožrúta severského, nákup insekticídov, fungicídov, adhezív a pomocných farbív,
nákup biopreparátov na báze Beauveria bassiana) a aplikáciu prípravkov (stavba lapačov,
kladenie a evidencia klasických lapákov, aplikácia insekticídov, fungicídov, adhezív a pomocných farbív) vrátane pozemnej aplikácie
biopreparátov na báze Beauveria bassiana.
II. Náklady na asanáciu zvyškov po ťažbe a následným mechanickým ošetrením alebo chemickým ošetrením, alebo pálením (mechanická
asanácia naletených stromov a klasických
lapákov – odkôrňovanie a asanácia kôry, drážkovanie kôry, uhadzovanie haluziny a jej pálenie, mechanická (napr. štiepkovanie), resp.
chemická asanácia.
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Článok 9
Prílohou žiadosti v zmysle § 23 ods. 4 nariadenia
vlády SR je kalkulácia predpokladaných oprávnených nákladov na rastlinolekársku starostlivosť
v lesoch podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 25
nariadenia vlády SR, ktorá bude tvoriť súčasť projektu podľa vzoru uverejneného na stránkach Národného lesníckeho centra - Lesníckej ochranárskej služby www.los.sk.
–
–
–
–

Projekt bude pozostávať z nasledovných častí:
popis situácie,
plánované opatrenia,
tabuľkové prílohy,
potvrdenie územne príslušného obvodného
lesného úradu, že:
a) zastúpenie smreka v JPRL, ktoré sú predmetom žiadosti o dotáciu je rovné alebo
vyššie ako 50 %,
b) lesné pozemky, ktoré sú predmetom podpory, žiadateľ obhospodaruje (§ 4 ods. 1
a § 60 ods. 2 písm. a) zákona o lesoch),
c) žiadateľ hospodári v zmysle lesných hospodárskych plánov a zásad trvalo udržateľného
rozvoja.
d) žiadateľ plní povinnosti podľa § 21 a § 28
zákona o lesoch.
Článok 10

V súlade s § 60 ods. 2 písm. l) zákona o lesoch,
územne príslušný obvodný lesný úrad pošle do 5
pracovných dní Lesníckej ochranárskej službe
(ďalej len „LOS“) zoznam žiadateľov o dotáciu,
ktorí mu predložili projekt. LOS na základe tohto
zoznamu pošle žiadateľovi o dotáciu :
– vzor zápisníka pre evidenciu feromónových
lapačov a odchytov chrobákov;
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– príručku pre identifikáciu najvýznamnejších
škodlivých činiteľov zo skupiny hmyzu a húb;
– inštrukcie pre priame ochranné a obranné
opatrenia proti podkôrnemu hmyzu s dôrazom
na inštaláciu a prevádzkovanie feromónových
lapačov.
Článok 11
Vzor zmluvy medzi Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a žiadateľom o dotáciu je prílohou k schéme.
Článok 12
Dotácia sa poskytne len tým žiadateľom o dotáciu, ktorí plnia povinnosti podľa § 21 a § 28
zákona o lesoch.
Článok 13
Ostatné náležitosti a postupy pri predkladaní
žiadosti o dotáciu podľa § 23 nariadenia vlády
SR neupravené týmto metodickým postupom, sa
riadia ustanoveniami nariadenia vlády SR a schémy
uverejnenej na internetovej stránke MP SR
www. mpsr.sk.
Článok 14
Tento metodický pokyn nadobúda účinnosť
dňom uverejnenia vo Vestníku ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Ing. Ľubomír Partika, v. r.
generálny riaditeľ sekcie
pôdohospodárskej politiky a rozpočtu
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ŠTATÚT
komisií zriadených Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky
na posudzovanie a obhliadku strát na poľnohospodárskej produkcii v dôsledku
nepriaznivých poveternostných udalostí a prírodných katastrof
č.: 1694 / 2008-100

Štatút komisií zriadených Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky na posudzovanie a obhliadku strát na poľnohospodárskej
produkcii v dôsledku nepriaznivých poveternostných udalostí a prírodných katastrof (ďalej len
„komisie“) upravuje ich postavenie, úlohy, činnosť
a prijímanie záverov z vykonanej obhliadky strát.
Článok 1
Komisie
Komisie sú verejným orgánom na vykonávanie
obhliadky strát na poľnohospodárskej produkcii
v dôsledku nepriaznivých poveternostných udalostí
a prírodných katastrof, na uznanie výskytu nepriaznivých poveternostných udalostí a prírodných katastrof a prijímajú závery v zmysle § 11
ods. 5 písm. c) a § 13 ods. 5 písm. c) nariadenia
vlády SR č. 369/2007 Z. z. o niektorých podporných opatreniach v pôdohospodárstve v znení nariadenie vlády SR č. 159/2008 Z. z. zo 16. apríla
2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády
SR č. 369/2007 Z. z
Článok 2
Ustanovenie komisií
(1) Celkový počet komisií je 18, podľa sídiel
regionálnych pracovísk Pôdohospodárskej platobnej agentúry (ďalej len „platobná agentúra“).
Komisia je zložená z dvoch členov.

(2) Vedúcim komisie je zamestnanec regionálneho pracoviska platobnej agentúry, ktorého
určí najvyšší predstavený - vedúci regionálneho
pracoviska platobnej agentúry, vo výnimočných prípadoch generálny riaditeľ platobnej agentúry.
(3) Členom komisie je zástupca Ústredného
kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho (ďalej len „ÚKSUP“), ktorého určí najvyšší predstavený ÚKSUP.
Článok 3
Činnosť komisií
(1) Komisionálnu obhliadku strát na poľnohospodárskej produkcii v dôsledku nepriaznivých poveternostných udalostí a prírodných katastrof
(ďalej len „obhliadka“) zabezpečuje, vedie a za
jej činnosť zodpovedá vedúci príslušnej komisie.
Komisia dbá, aby sa obhliadka vykonala včas,
v stanovenom termíne a hospodárne, bez zbytočných časových prieťahov, len na stanovený účel
a s dôrazom na dôvody zriadenia komisie.
(2) Komisia počas obhliadky posudzuje straty
na poľnohospodárskej produkciia príčiny týchto
strát, ktoré boli platobnej agentúre oznámené pestovateľom poľnohospodárskych plodín (ďalej len
„pestovateľ“) do 10 pracovných dní odo dňa
vzniku poškodenia plodín prostredníctvom oznámenia o strate na poľnohospodárskych plodinách
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spôsobenej nepriaznivou poveternostnou udalosťou a prírodnou katastrofou (ďalej len „oznámenie“).
(3) Na obhliadku pripravuje dopravné prostriedky a potrebnú dokumentáciu vedúci komisie po vzájomnej dohode s členom komisie. Komisia, prípadne jej člen môže/môžu na základe
poverenia vykonávať svoju činnosť aj v inom regióne - okrese.
(4) Vedúci a člen komisie sa pri výkone obhliadky správajú zodpovedne tak, aby zabezpečili
maximálnu hospodárnosť a účelovosť použitia
prostriedkov štátneho rozpočtu (ďalej len „ŠR“)
na kompenzáciu strát spôsobených na poľnohospodárskej produkcii v dôsledku nepriaznivých
poveternostných udalostí a prírodných katastrof.

(7) Za kompletnosť záznamu a správnosť
rozhodnutia komisie o výskyte nepriaznivej poveternostnej udalosti a prírodnej katastrofy zodpovedá osobne vedúci a člen komisie.
Článok 4
Rozhodnutie komisie
Z obhliadky komisie sa vyhotoví záznam. Ak
sa v komisii jednohlasne nerozhodne o spoločnom
závere, rozhodne vedúci komisie. Podpísaný záznam vedúcim a členom komisie podpíše pestovateľ a jednu kópiu záznamu dostane pre účely
žiadosti o dotáciu.
Článok 5
Záverečné ustanovenie

(5) Vedúci komisie včas zabezpečí na obhliadku účasť pestovateľa. Na obhliadku môže
vedúci prizvať starostu obce, v katastri ktorej sa
nepriaznivé poveternostné udalosti a prírodné
katastrofy vyskytli, zástupcu Poľnohospodárskej
a potravinárskej komory, súdneho znalca, prípadne ďalších expertov. Záznam z obhliadky straty
na poľnohospodárskej produkcii (ďalej len „záznam“) vyhotovuje vedúci alebo člen komisie.
Záznam podpisuje vedúci komisie a člen komisie,
ktorí sa obhliadky zúčastnili.
(6) Komisia je povinná urobiť jednoznačný záver o výskyte nepriaznivej poveternostnej udalosti
a prírodnej katastrofy.
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(1) Členstvo v komisii je nezastupiteľné.
(2) Štatút komisií je záväzný pre všetkých členov
komisie.
Článok 6
Účinnosť
Tento štatút nadobúda účinnosť 23. 06. 2008.

Zdenka Kramplová, v. r.
ministerka

Poznámky
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Vestník Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky. Vydáva Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Dobrovičova 12,
812 66 Bratislava v Ústave vedecko-technických informácií pre pôdohospodárstvo Nitra, vo Vydavateľstve NOI, Priemyselná 4,
P.O.Box 108, 820 05 Bratislava 25. Vychádza podľa potreby. Telefón: 02/44 88 04 24, Fax: 02/44 88 04 23, e-mail: hrobarikova@uvtip.sk,
hanasova@uvtip.sk. Predplatné Vestníka MP SR sa vyberá formou preddavkov v sume 3000.- Sk. Záverečné vyúčtovanie sa vykoná
v závere roka na základe skutočného počtu a rozsahu vydaných čiastok. Frankové reklamácie sa uznávajú do 15 dní po doručení
reklamovanej čiastky. Objednávky a reklamácie vybavuje redakcia. Podávanie novinových zásielok povolené RPP Bratislava -poštou
BA 12, pod č. j. R 3/93 zo dňa 9. 2. 1993. Expedícia: L.K. Permanent, s r. o. Bratislava.
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