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KALENDÁR
veľtrhov a výstav 2010

Pod gesciou Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej republiky sa v roku 2010 budú v Slovenskej republike a zahraničí realizovať nasledovné veľtrhy a výstavy:
A. Veľtrhy, výstavy a chovateľské dni v Slovenskej republike:

1. DANUBIUS GASTRO, Bratislava, 21. - 24.
január 2010
17. ročník medzinárodného veľtrhu gastronómie
2. KÔŇ 2010, Trenčín, august 2010
7. ročník medzinárodnej výstavy koní
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3. AGROKOMPLEX 2010 v Nitre, august
2010
37. ročník medzinárodného poľnohospodárskeho a potravinárskeho veľtrhu
4. NÁRODNÁ VÝSTAVA HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT, Nitra, august 2010
5. ročník národnej výstavy hospodárskych
zvierat
5. CELOŠTÁTNA VÝSTAVA DROBNÝCH
ZVIERAT, Nitra, 3. - 5. december 2010
Celoštátna výstava s medzinárodnou účasťou
6. OVENÁLIE 2010 vo Východnej, jún 2010
2. ročník celoslovenských ovčiarskych slávností
7. Chovateľský deň pinzgauského dobytka
v Podturni, máj 2010
15. ročník pinzgauského chovateľského dňa
8. Chovateľský deň hospodárskych zvierat
v Kremničke, jún 2010
13. ročník stredoslovenského chovateľského
dňa

B. Veľtrhy a výstavy v zahraničí
1. GRŰNE WOCHE, Berlín, Nemecko, 15. 24. január 2010
75. ročník medzinárodného veľtrhu poľnohospodárstva, potravinárstva a záhradníctva
2. BIOFACH, Norinberg, Nemecko, 17. - 20.
február 2010
21. ročník svetového veľtrhu biopotravín, biopoduktov a bioosív
3. SALIMA Brno, Česká republika, 2. - 5.
marec 2010
Medzinárodný potravinársky veľtrh
4. ALIMENTARIA Barcelona, Španielsko,
22. - 26. marec 2010
19. ročník medzinárodnej výstavy potravín
a nápojov
5. PLMA Amsterdam, Holandsko, 18. - 19.
máj 2010
Medzinárodný odborný veľtrh - "svet obchodných značiek"

9. Chovateľský deň hospodárskych zvierat
v Čaklove, september 2010
11. ročník regionálneho chovateľského dňa

6. Medzinárodný poľnohospodársky veľtrh,
Nový Sad, máj 2010
77. ročník medzinárodného poľnohospodárskeho veľtrhu

10.Regionálna výstava oviec a kôz v Kamenici, 9. jún 2010
Výstava oviec a kôz chovaných v regióne východného Slovenska

7. SIAL Paríž, Francúzsko, 17. - 21. október
2010
Medzinárodný veľtrh potravinárskych výrobkov

11. JABLKO ROKA 2010, Nitra, október 2010
9. ročník celoslovenskej súťaže
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OZNÁMENIE
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
o výške priamych platieb na rok 2009
(č. 1434/2009-100)

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 12 nariadenia vlády Slovenskej
republiky č. 20/2009 Z. z. o podmienkach poskya) Jednotná platba na plochu (SAPS):
b) Platba na pestovanie energetických plodín:
c) Osobitná platba na cukor:
d) Osobitná platba na ovocie a zeleninu:
e) Prechodná platba na rajčiaky:

tovania podpory v poľnohospodárstve formou
priamych platieb oznamuje výšku sadzieb pre jednotlivé priame platby:
121,60 €/ha
45 €/ha
546,69 €/ha
40,50 €/ha
831,48 €/ha

Vladimír Chovan, v. r.
minister
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METODICKÝ POKYN
k výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
č. 1065/2009-100 z 8. júla 2009
o poskytovaní dotácií na chov historicky významného genofondu koní
a na dostihovú prevádzku

A. Vysvetlenie pojmov
(1) Historicky významný genofond (plemená) koní podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 1 ods.
2 písm. a) výnosu Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej republiky č. 1065/2009 - 100 z 8. júla
2009 o poskytovaní dotácií na chov historicky významného genofondu koní a na dostihovú prevádzku (ďalej len "výnos") sa rozumejú génové
rezervy koní (lipicana, hucula, shagya-araba, arabského plnokrvníka, slovenského teplokrvníka, norika muránskeho typu) chované v Národnom žrebčíne Topoľčianky, štátny podnik, a v Lesoch Slovenskej republiky, štátny podnik, ktoré predstavujú vzácny a ucelený genofond koní, ktorý možno
považovať za národné kultúrne dedičstvo a bohatstvo slovenského národa. Pre zachovanie genofondu (lipicana, hucula, shagya-araba, arabského plnokrvníka, slovenského teplokrvníka) je
možné podporiť maximálne 500 koní (resp. 150 - norik muránskeho typu) v celej chovnej populácii,
pričom genofondom - génovou rezervou sa rozumie stanovený súbor jedincov - plemenných koní
(chovná populácia) rôzneho pohlavia a veku, ktorý
je nevyhnutný na zachovanie genotypu, chovného
cieľa a ich dostatočného počtu.
(2) Dostihy a dostihová prevádzka podľa
§ 1 ods. 3 písm. a) výnosu sa rozumie všetka činnosť súvisiaca so zabezpečením dostihov na
Slovensku a prevádzky Závodiska, š. p. Ide po-
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krytie prevádzkových nákladov vynaložených na
zabezpečenie dostihov a dostihovej prevádzky.
(3) Orgány dostihovej prevádzky sú osoby
menované Ministerstvom pôdohospodárstva
Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") na
zabezpečenie dostihov. Ich postavenie a kompetencie upravuje "Dostihový poriadok" schválený
ministerstvom pod č. 1398/2007 z 8. marca 2007
(ďalej len "Dostihový poriadok").
(4) Dostihové propozície sú komplexným
dokumentom schváleným sekciou poľnohospodárstva a rozvoja vidieka ministerstva o technických údajoch o dostihových pretekoch v príslušnom kalendárnom roku. Dostihové propozície
sú súborom stanovených a úradne overených
podmienok k účasti koní v dostihoch.
(5) Jazdecké propozície sú komplexným dokumentom schváleným sekciou poľnohospodárstva a rozvoja vidieka ministerstva o organizačno-technických podmienkach jazdeckých pretekov v príslušnom kalendárnom roku.
(6) Overenie a podpora výkonností koní v
dostihoch a jazdeckých súťažiach podľa § 1
ods. 3 písm. b) a c) výnosu sa rozumie vyplatenie
prémií a odmien majiteľom a chovateľom koní za
umiestnenie koňa v dostihoch a jazdeckých pretekoch podľa ministerstvom schválených Do-

stihových propozícií a všeobecných ustanovení k
nim pre príslušnú dostihovú a jazdeckú sezónu.
(7) Chov koní podľa § 1 ods. 1 písm. a)
a § 1 ods. 2 písm. a) výnosu sa rozumie v zmysle
§ 2 ods. 5 zákona č. 194/1998 Z. z. o šľachtení
a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
(ďalej len "zákon č. 194/1998 Z. z.") skupina hospodárskych zvierat (plemená koní uvedené v § 1
ods. 1 písm. a) a § 1 ods. 2 písm. a) výnosu) alebo
jednotlivé zvieratá chované v určitom zariadení
a mieste u chovateľa, kde sa vykonávajú činnosti
súvisiace s plemenitbou a šľachtením. Podľa § 2
ods. 2 zákona č. 194/1998 Z. z. plemenitbou je
cieľavedomé rozmnožovanie hospodárskych
zvierat.
(8) Chovateľ koní je pre účel tohto metodického pokynu právnická osoba (Národný žrebčín
Topoľčianky, štátny podnik, Lesy Slovenskej
republiky, štátny podnik), ktorá chová skupinu koní v určitom zariadení a mieste, kde sa vykonávajú
činnosti súvisiace s plemenitbou a šľachtením.
Okrem toho sa chovateľom koňa (koní) na účely
toho metodického pokynu rozumie fyzická osoba,
ktorá je zaregistrovaná v plemennej knihe pre
príslušné plemeno koňa (koní), ktorý je (ktorí sú)
účastníkom/ účastníkmi pretekov.
(9) Plemenná kniha je kniha, kartotéka alebo
údajové médium, ktoré vedie uznaná chovateľská
organizácia, v prípade koňovitých zvierat aj poverená plemenárska organizácia, a v ktorom sú
zapísané alebo podmienečne zapísané čistokrvné
plemenné zvieratá určitého plemena s uvedením
ich predkov. Do plemennej knihy žrebcov sa zapisujú žrebce po splnení špecificky daných podmienok stanovených v zákonných normách Radou
plemennej knihy, splnení ustanovenia chovateľského programu a štatútu, prihlásením žrebca do
plemennej knihy a predložením osvedčenia o pôde. Do plemennej knihy kobýl sa v prvej etape
zapisujú všetky kobyly príslušného plemena,

ktorých majitelia ich prihlásia do plemennej knihy
a ktoré sú evidované v rámci centrálnej evidencie,
s výnimkou tých, ktoré jednotliví majitelia vylúčia.
V ďalšej etape sú zapisované priebežne jednotlivé
kobyly po splnení špecificky daných podmienok
stanovených v zákonných normách Radou plemennej knihy a v chovateľskom programe, pokiaľ neboli na základe rozhodnutia chovateľa z plemennej
knihy individuálne vylúčené. Vylúčené kobyly môžu
byť znovu zapísané.
Plemenná kniha obsahuje:
a) životné číslo koňa (elektronickú čipovú značku
koňa),
b) základné číslo a meno v plemennej knihe,
c) dátum narodenia (deň, mesiac, rok),
d) plemeno a pohlavie,
e) základná farba a popis odznakov (výpalov), základné telesné rozmery,
f) výsledná klasifikácia pri zápise do plemennej
knihy,
g) životné a základné číslo a meno otca a matky,
h) meno a adresa chovateľa,
i) meno a adresa majiteľa, telefón, e-mail - aktuálny stav,
j) dátum zápisu do plemennej knihy,
k) dátum a dôvod vyradenia z plemennej knihy,
l) u koní narodených do roku 2003 výsledok overenia pôvodu podľa krvných skupín a ďalších
polymorfných znakov, narodených od 1. januára 2004 výsledok overenia pôvodu na základe
DNA analýzy,
m) výsledky v chove, príp. výsledky výkonnostných skúšok.
Závodisko, š.p. je oprávnené viesť plemennú
knihu anglického plnokrvníka a klusáka na základe
zákona č. 194/1998 Z. z. a vyhlášky Ministerstva
pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 18/
2001 Z. z. vykonávaní kontroly úžitkovosti, kontroly dedičnosti a testovania úžitkových vlastností
kontroly zdravia, kontroly dedičnosti a testovania
zdravia, hodnotenia zovňajšku hospodárskych
zvierat o založení a vedení plemennej knihy, založení a vedení Plemenného registra. Plemennú knihu vydáva Úrad plemennej knihy Závodiska, š.p.
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každé štyri roky a obsahuje zoznam chovných kobýl podľa abecedy s uvedením ich výsledkov v chove na území Slovenskej republiky, zoznam chovných kobýl usporiadaných podľa ich otcov, zoznam narodených žriebät, zoznam žrebcov pôsobiacich v plemennom chove v uvedenom období,
zoznam žrebcov s výsledkami ich plemenitby za
uvedené obdobie, zoznam importovaných koní
a zoznam exportovaných koní.
(10) Majiteľ koňa (koní) je fyzická alebo
právnická osoba, ktorá je vlastníkom koňa (koní)
a ktorej je kôň (kone) majetkom, alebo ho má
v zmluvnom prenájme.
(11) Majiteľské prémie sú prémie stanovené
dostihovou autoritou v Dostihových propozíciách
(podľa osobitného kľúča) a schválené ministerstvom, ktoré vyplatí dostihová autorita majiteľovi
koňa (koní) za víťazstvo a umiestnenie v dostihoch.
Nárok na prémie majú všetci majitelia zaregistrovaní u dostihovej autority v Slovenskej republike do začiatku dostihovej sezóny. Podmienkou získania majiteľskej prémie je štart aspoň jedného koňa zaregistrovaného zahraničnou dostihovou autoritou. Majiteľské prémie môžu byť vyplatené z dotácií poskytnutých Závodisku, š.p.
v súlade s § 1 ods. 3 písm. b) výnosu.
(12) Chovateľské prémie sú prémie stanovené dostihovou autoritou v Dostihových propozíciách (podľa osobitného kľúča) a schválené
ministerstvom, ktoré vyplatí dostihová autorita Slovenskej republiky slovenskému chovateľovi koňa
(koní) za víťazstvo a umiestnenie v dostihoch. Nárok na prémie majú slovenskí chovatelia koní
v súlade s Dostihovými propozíciami podľa umiestnenia v dostihoch. Chovateľské prémie môžu byť
vyplatené výhradne z finančných prostriedkov
z výnosov Závodiska, š.p. (napr. tržby za zápisné,
tržby za reklamu, sponzorské dary, tržby z odplaty
stávkovej kancelárie, tržby za prenájom a pod.)
alebo podľa osobitných predpisov (nariadenie
(ES) č. 1535/2007) o minimálnej pomoci a podľa
schémy o minimálnej pomoci, ktorú schvaľuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky.
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(13) Vedením plemenných kníh podľa § 1
ods. 1 písm. c) výnosu sa v zmysle § 3 ods. 1
písm. g) zákona č. 194/1998 Z. z. rozumejú predpísaným spôsobom získané a evidované údaje,
ktoré identifikujú chovateľa, chov, plemeno, skupinu v plemennej knihe, hospodárske zviera a jeho
skupinu, pôvod, úžitkovosť a plemennú hodnotu
a ich uchovávanie. Vedením centrálneho registra
plemenárskych údajov koní je poverený Národný
žrebčín "Topoľčianky", štátny podnik.
(14) Oprávnené náklady podľa § 1 ods. 3
písm. a) výnosu sú všetky variabilné náklady
vzniknuté z poskytovania služby vo verejnom záujme.
(15) Investičné náklady podľa § 1 ods. 1
písm. b), § 1 ods. 2 písm. b) a § 1 ods. 3 písm. d)
výnosu sa rozumejú náklady na investíciu, pričom
investíciou sa rozumie premena peňažných prostriedkov (peňažného kapitálu) na hmotný a nehmotný majetok. Ide o čisté - rozvojové investície,
ktoré súvisia so zväčšovaním množstva investičného majetku (rozširovanie kapitálových statkov)
a obnovovacie investície, ktorými sa zabezpečuje
nahradenie opotrebovaných a spotrebovaných
statkov pri vykonávaní hospodárskej činnosti štátnych podnikov. Medzi tieto investície nepatria finančné investície, predovšetkým v podobe cenných
papierov a vkladov.
(16) Správa majetku štátu na účely tohto
výnosu je súhrn oprávnení a povinností správcu k
tej časti majetku štátu, ktorý mu štát zveril do správy. Správca je oprávnený a povinný majetok štátu
užívať na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti
alebo v súvislosti s ním, nakladať s ním podľa zákona, udržiavať ho v riadnom stave, využívať všetky právne prostriedky na jeho ochranu a dbať,
aby nedošlo k jeho poškodeniu, strate, zneužitiu
alebo zmenšeniu.
Podľa § 10 ods. 3 písm. d) a e) zákona č. 92/
1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu
na iné osoby v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 229/1991 Zb. o úprave

vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov
v znení zákona č. 595/2006 Z. z., nie je majetok
Národného žrebčína "Topoľčianky", štátny podnik
a Závodiska, š. p. privatizovateľným majetkom.
(17) Majetok štátu sa na účely výnosu rozumie hmotný a nehmotný investičný majetok v
správe Národného žrebčína "Topoľčianky", štátny
podnik a Závodiska, š. p. a Lesov Slovenskej republiky, štátny podnik.
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)

Ide najmä o:
pozemky,
budovy,
stavby,
umelecké diela,
samostatné hnuteľné veci, prípadne súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technickoekonomické určenie, ktorých ocenenie je vyššie
ako 1700 € a doba použiteľnosti dlhšia ako
jeden rok,
pestovateľské celky trvalých porastov s dobou
plodnosti dlhšou ako tri roky,
základné stádo,
zložky majetku, ktorých ocenenie je vyššie ako
2400 € v jednotlivom prípade a doba použiteľnosti dlhšia ako jeden rok

(18) Zachovaním a rozvojom majetku štátu
podľa § 1 ods. 1 písm. b), § 1 ods. 2 písm. b) a § 1
ods. 3 písm. d) výnosu sa rozumie cieľavedomá
a plánovaná činnosť na udržanie majetku štátu
v prevádzkyschopnom stave a zabezpečenie zveľadenia majetku štátu jeho opravou, údržbou, obnovou, modernizáciu, rekonštrukciou, výstavbou
a obstarávaním nového majetku a jeho častí,
technického vybavenia a technológií, prostredníctvom ktorého štát poskytuje službu širokej verejnosti a má verejnoprospešný charakter.
(19) Národný žrebčín "Topoľčianky", š. p.
(právnická osoba) je národným centrom chovu
koní na Slovensku a nositeľom šľachtiteľského
programu troch autochtónnych plemien (hucul,
lipicán a shagya arab). Pre tieto plemená je uzna-

nou chovateľskou organizáciou podľa zákona
č. 194/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Ministerstvo poverilo v roku 1998 Národný žrebčín "Topoľčianky", š. p. vykonávať úlohy spojené
so starostlivosťou o rozvoj šľachtenia a plemenitby
v chove koní. Zároveň poverilo tento podnik zabezpečovať vedenie centrálneho registra plemenárskych údajov koní chovaných v Slovenskej
republike prostredníctvom Centrálnej evidencie
koní na Slovensku. Je jedinou inštitúciou oprávnenou vystavovať identifikačné dokumenty (pasy)
koní, osvedčenia o pôvode všetkých uznaných
plemien koní na Slovensku, s výnimkou anglického
plnokrvníka a klusáka. Cieľom zmeny zákona
č. 92/1991 Zb. bolo vyňať z privatizácie tento
podnik. Zákon o úprave vlastníckych vzťahov
k pôde bol doplnený o ustanovenie, podľa ktorého
majetok vo vlastníctve štátu, na ktorom hospodári
Národný žrebčín "Topoľčianky", š. p. je vyňatý
zo správy Slovenského pozemkového fondu.
Okrem cenného genofondu ušľachtilých plemien
koní má tento podnik aj historickú, národnú, kultúrnu hodnotu - je kultúrnym dedičstvom národa.
Je členom všetkých európskych a svetových organizácií, ktoré pre uvedené plemená koní združujú najvýznamnejšie chovateľské centrá a zväzy.
Tieto organizácie pripravujú šľachtiteľské programy v chove koní pre FAO a Európsku úniu.
(20) Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik (právnická osoba) bol zriadený rozhodnutím
ministerstva o splynutí štátnych lesných podnikov
na Slovensku, t.j. Lesov Bratislava, š.p.; Lesov
Trenčín, š.p., Severoslovenských lesov, š.p., Žilina;
Stredoslovenských lesov, š.p., Banská Bystrica;
Lesov Košice, š.p.; Lesov Prešov š.p. a Semenársko-šľachtiteľského podniku Liptovský Hrádok, ako aj zakladacou listinou ministerstva. Lesy
Slovenskej republiky, štátny podnik boli založené
1. júla 1999. Hlavnou úlohou štátneho podniku je
spravovanie lesného a iného majetku vo vlastníctve
Slovenskej republiky. V zmysle Obchodného zákonníka je hospodárskou organizáciou s právom
trvalej podnikateľskej činnosti, trvalou prevádzkovou výrobou a obchodom. Podnik má oprávnenie na poskytovanie služieb, prác a ďalšej čin-
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nosti s cieľom získania trvalého zdroja finančných
príjmov. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik
Banská Bystrica je štátnym podnikom na uspokojovanie verejnoprospešných záujmov, čím získal
štatút podniku strategického významu, resp. prirodzeného monopolu v rámci Slovenskej republiky. Jedným z odštepných závodov je aj Odštepný závod Revúca. Jednou z náplní činnosti Odštepného závodu Revúca je aj chov koní na Stredisku chovu koní Dobšiná. Stredisko chovu koní
Dobšiná je zamerané na chov chladnokrvných koní plemena norik muránskeho typu. Chov koní na
OZ Revúca má vyše 50 ročnú históriu. Chovateľsky najvýznamnejšie boli roky 1995 a 1997,
kedy bol chov uznaný za šľachtiteľský a za génovú
rezervu norika muránskeho typu. V roku 2002 dostal štatút chráneného chovu.
(21) Závodisko, š.p. Bratislava (právnická
osoba) ako dostihová autorita Slovenskej republiky (v medzinárodnom styku Turf Direktórium),
v zmysle vymedzeného predmetu činnosti organizuje a riadi dostihové dni (cvalovú a klusácku
dostihovú prevádzku na celom území Slovenskej
republiky), zabezpečuje výkon gescie v oblasti
chovu anglického plnokrvníka a klusáka, k týmto
plemenám vedie plemenársku a zootechnickú
evidenciu (spracováva a vydáva plemennú knihu
a jej dodatky), stanovuje metodiky skúšok výkonnosti týchto plemien. Je uznanou chovateľskou
organizáciou poverenou ministerstvom vykonávaním plemenárskych činností, spojených so zvyšovaním úrovne chovu plnokrvných koní a klusákov, a to po stránke testačnej, ako aj šľachtiteľskej. Distribuuje finančné prostriedky určené
na overovanie a podporu výkonnosti dostihových
a športových koní koní.
(22) Žiadateľ o poskytnutie dotácie je na
účely výnosu právnická osoba, ktorá predloží na
základe výzvy zverejnenej na internetovej stránke
Pôdohospodárskej platobnej agentúry žiadosť
o poskytnutie dotácie v zmysle § 4 výnosu. Ide
o Národný žrebčín "Topoľčianky", š. p., Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik a Závodisko,
š. p. Bratislava.
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(23) Prijímateľ dotácie je na účely výnosu
právnická osoba, ktorá na základe žiadosti o poskytnutie dotácie a výnosom stanovených príloh, po
podpísaní zmluvy o poskytnutí dotácie na zachovanie
historicky významného genofondu koní a na dostihovú prevádzku príjme dotačné finančné prostriedky.
24) Poskytovateľ dotácie je na účely tohto
výnosu ministerstvo. Pôsobnosť ministerstva je
ustanovená zákonom č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej
správy v znení neskorších predpisov.
(25) Platobný orgán je Pôdohospodárska platobná agentúra, ktorej žiadateľ o dotáciu predkladá žiadosť podľa § 4 výnosu.
(26) Pôdohospodárska platobná agentúra
(ďalej len "platobná agentúra") je rozpočtovou organizáciou ministerstva, ktorá vznikla 1. decembra
2003 na základe zákona č. 473/2003 Z. z. o Pôdohospodárskej platobnej agentúre, o podpore
podnikania v pôdohospodárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Zabezpečuje administráciu podporných
mechanizmov v sektore pôdohospodárstva.
(27) Finančný plán je plán aktivít z časového
hľadiska a z hľadiska ich finančného krytia. Obsahuje časový plán čerpania dotácie v priebehu
realizácie plánu chovu koní a dostihovej prevádzky
počas príslušného kalendárneho roka a súčasne
aj iných ako dotačných prostriedkov. Finančný
plán musí okrem oprávnených nákladov obsahovať aj neoprávnené náklady, ktoré sú vždy hradené zo strany žiadateľa. Neoprávnené náklady
sa vo finančnom pláne označujú červenou farbou.
K finančnému plánu týkajúceho sa oblasti dotácie
predkladá žiadateľ o dotáciu (Národný žrebčín
"Topoľčianky", štátny podnik) osobitne finančný
plán na rastlinnú a živočíšnu výrobu (chov hovädzieho dobytka) pre príslušný kalendárny rok, (OZ
Revúca) a finančný plán ostatných činností súvisiacich s prevádzkou OZ. Súčasťou finančného
plánu pre príslušný kalendárny rok je aj skutočnosť za uplynulý rok

(28) Analýza nákladov - žiadateľ o poskytnutie dotácie podľa § 1 ods. 1 písm. a) ods. 2
písm. a) a ods. 3 písm. a) je povinný ako prílohu
žiadosti predložiť analýzu nákladov, ktoré by vznikli
dobre hospodáriacemu podniku s porovnateľným
zameraním a vybavením v súlade s rozhodnutím
Súdneho dvora Európskych spoločenstiev z 24.
júla 2003 v právnej veci Altmark Trans Gmbh
a Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgessellschaft Altmark Gmbh. Ide o porovnanie nákladov porovnateľného podniku vynaložené na realizáciu činností, ktoré sú predmetom
dotácie a preukázanie, že tieto služby sa poskytujú
za najvýhodnejšiu cenu.
(29) Plánom chovu koní sa rozumie dokument, v ktorom príjemca dotácie uvádza stav
chovaných koní ku koncu predchádzajúceho
kalendárneho roka s rozdelením podľa jednotlivých plemien, pohlaví a veku (napr. lipican - žriebätá
do jedného roku, žriebätá do dvoch rokov, žriebätá do troch rokov, kobyly troj- až štvorročné,
kobyly päť- až deväťročné, kobyly staršie ako
deväť rokov, žrebce a pod.) a plán chovu - novonarodených koní, predpokladanú mortalitu a natalitu a náklady na chov 500 koní.
(30) Podnikateľský zámer predstavuje podnikateľský plán štátneho podniku. Ide o stanovenie
si cieľov, cesty a prostriedkov podnikateľskej činnosti. Podnikateľský zámer bude obsahovať: a)
predstavenie firmy (právna forma, účel založenia,
pôvod kapitálu, organizačná a riadiaca štruktúra,
atď.), b) predstavenie predmetu činnosti firmy
(služby, ktorú vykonáva), c) definovanie trhu, na
ktorom firma pôsobí, d) finančné plány (vyčíslenie
potreby kapitálu, očakávaného zisku).
(31) Dotáciou sa rozumie podpora, ktorej cieľom je zabezpečenie verejnoprospešnej aktivity.
Ide o nenávratné finančné prostriedky zo štátneho
rozpočtu (rozpočtovej kapitoly ministerstva).
Dotácie sa poskytujú na rozvoj podniku alebo na
úhradu nákladov. Ich zmyslom je vyrovnanie finančnej nerovnováhy podniku.

Podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/ 2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších
predpisov, z výdavkov štátneho rozpočtu možno
v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok poskytovať dotácie právnickým osobám a fyzickým osobám. Dotácie vo
svojej vecnej pôsobnosti poskytuje správca kapitoly (ministerstvo) alebo orgán štátnej správy, ktorý
je svojimi príjmami a výdavkami zapojený na jeho
rozpočet, alebo ak tak ustanoví osobitný zákon,
iná rozpočtová organizácia.
Dotácie s výnimkou dotácií na úhradu nákladov
preneseného výkonu štátnej správy obciam a vyšším územným celkom, dotácií na náhradu straty
pri zabezpečovaní výkonov vo verejnom záujme,
dotácií na financovanie spoločných programov
Slovenskej republiky a Európskej únie a dotácií
verejným vysokým školám sa poskytujú spravidla
na základe žiadosti.
Rozsah a ďalšie podmienky poskytovania dotácií a spôsob ich poskytovania ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá správca kapitoly (ministerstvo), ktorý je orgánom štátnej
správy, ak nie sú ustanovené osobitným zákonom.
Ak správca kapitoly nie je orgánom štátnej správy,
môže poskytovať dotácie za podmienok ustanovených zákonom.
Použitie dotácií podlieha povinnému ročnému
zúčtovaniu so štátnym rozpočtom, ktorého spôsob
určuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky.
Pri zúčtovaní finančných vzťahov so štátnym rozpočtom sa nevyčerpané prostriedky nevracajú, ak
ich suma nepresiahne 5 eur.
(32) Činnosti vykonávané Národným žrebčínom "Topoľčianky", š. p., Lesmi Slovenskej
republiky, štátny podnik, Závodisko, š.p. Bratislava - Činnosti vykonávané štátnymi podnikmi
nie sú činnosťami, na ktoré sa vzťahuje čl. 87 ods. 1
Zmluvy o ES (štátna pomoc), pretože sú splnené
všetky štyri kritériá prípadu "Altmark" (judikatúra
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Súdneho dvora). Ide o činnosti vo verejnom záujme definované v § 1 výnosu.
B. Mechanizmus poskytnutia podpory
(33.1.) Pôdohospodárska platobná agentúra
uverejní výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na jej internetovej stránke.
Oprávnenými žiadateľmi sú Národný žrebčín "Topoľčianky", š. p., Lesy Slovenskej republiky, štátny
podnik a Závodisko, š. p. Bratislava, ktorí sú
oprávnení predložiť žiadosti o poskytnutie dotácie
na chov historicky významného genofondu koní
a na dostihovú prevádzku.
(33.2.) Národný žrebčín "Topoľčianky", š. p.,
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik a Závodisko, š. p. Bratislava predloží Pôdohospodárskej
platobnej agentúre žiadosť o poskytnutie dotácie.
(33.3.) Pôdohospodárska platobná agentúra
zaeviduje žiadosti a predloží ich spolu s prílohami
sekcii poľnohospodárstva a rozvoja vidieka ministerstva na posúdenie a zaujatie stanoviska.
(33.4.) Sekcia poľnohospodárstva a rozvoja
vidieka ministerstva vypracuje bezodkladne stanovisko k predloženej žiadosti, ktoré odovzdá Pôdohospodárskej platobnej agentúre.
(33.5.) Na základe prijatého stanoviska Pôdohospodárska platobná agentúra požiada sekciu
pôdohospodárskej politiky a rozpočtu ministerstva
o vykonanie rozpočtového opatrenia na účet platobného orgánu.
(33.6.) Sekcia pôdohospodárskej politiky
a rozpočtu ministerstva oznámi platobnému orgánu
prevod finančných prostriedkov z účtu kapitoly
poskytovateľa na účet platobného orgánu. O vykonaní prevodu finančných prostriedkov
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(33.7.) Pôdohospodárska platobná agentúra
vyzve Národný žrebčín "Topoľčianky", š. p., Lesy
Slovenskej republiky, štátny podnik a Závodisko,
š. p. Bratislava na podpísanie zmluvy o poskytnutí
dotácie.
(33.8.) Po podpísané zmluvy o poskytnutí dotácie medzi Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a Národným žrebčínom "Topoľčianky", š. p.,
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik a Závodiskom, š. p. Bratislava, Pôdohospodárska platobná agentúra prevedie dotáciu jednorazovo na
účet prijímateľa dotácie.
(33.9.) Prijatú dotáciu prijímateľ dotácie použije na platby súvisiace s predmetom zmluvy a v
súlade s ustanoveniami výnosu a metodického pokynu.
(33.10.) Dotáciu je prijímateľ povinný použiť
podľa podmienok stanovených v zmluve o poskytnutí dotácie a podľa zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.
(33.11.) Prijímateľ dotácie zúčtuje poskytnutú
dotáciu platobnému orgánu podľa § 8 ods. 2
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v termíne do 15. marca nasledujúceho kalendárneho roka po roku, v ktorom mu
bola dotácia poskytnutá a súčasne v tomto termíne
vráti na účet platobného orgánu nevyčerpané
prostriedky vyplývajúce z finančného zúčtovania.
(33.12.) Údaje o poskytnutej dotácii zverejní
platobný orgán a poskytovateľ na svojej webovej
stránke www.apa.sk, www.mpsr.sk.
Ľubomír Partika, v. r.
generálny riaditeľ sekcie
pôdohospodárskej politiky a rozpočtu
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