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Smernica
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
č. 1699/2002-100 z 12. júna 2002
o poskytovaní podpory v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 103
zo 6. februára 2002 k transformácii Štátneho podporného fondu pôdohospodárstva a potravinárstva Slovenskej republiky do kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky ustanovuje:
Článok 1
Podprogramy a podmienky poskytovania úveru
alebo záruky prostredníctvom Slovenskej
záručnej a rozvojovej banky
(1) Podpora sa poskytuje na základe zmlúv o zverení
finančných prostriedkov medzi Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len “ministerstvo”)

a Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou (ďalej len
“záručná banka”) z mimorozpočtových zdrojov ministerstva prostredníctvom záručnej banky na tieto podprogramy:
a) nákup majetku od úpadcu,
b) nákup techniky a technológie,
c) poskytovanie záruk na bankové úvery.
(2) Podpora podľa odseku 1 sa poskytuje fyzickej
osobe s trvalým pobytom v Slovenskej republike a právnickej osobe so sídlom v Slovenskej republike, ktorá podniká v poľnohospodárstve alebo potravinárstve, ak spĺňa
podmienky obsiahnuté v článku 4 a 5 týchto smerníc.
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Článok 2
Úvery

Článok 4
Žiadosť o poskytnutie podpory

(1) Úvery prostredníctvom záručnej banky sa poskytujú na

(1) Žiadosť o poskytnutie podpory, ktorú podáva
právnická osoba a fyzická osoba podľa článku 1 smerníc
prvýkrát v kalendárnom roku, obsahuje:

a) nákup nehnuteľného majetku vrátane súvisiaceho
hnuteľného majetku od úpadcu prostredníctvom
správcu konkurznej podstaty, exekútora alebo likvidátora s dobou splatnosti do desať rokov,
b) nákup novej poľnohospodárskej techniky a technológie s dobou splatnosti do sedem rokov,
c ) nákup novej potravinárskej techniky a technológie,
na investície na zdokonalenie hygieny prevádzky
spĺňajúcej normy Európskej únie s dobou splatnosti do sedem rokov.
(2) Úver podľa odseku 1 bodu c) možno poskytnúť
podnikateľovi, ak okrem splnenia podmienok podľa článkov 4 a 5 týchto smerníc preukáže, že zavádza systém
kvality podľa noriem radu ISO alebo má zavedený systém
HACCP v súlade s osobitným predpisom 1) alebo preukáže, že je držiteľom veterinárneho kontrolného čísla
pre vývoz do členských štátov Európskej únie na časť
subjektu alebo celý subjekt (nachádza sa na zozname
závodov schválených na vývoz do členských štátov Európskej únie, vydávanom Európskou Komisiou).
Článok 3
Záruky
(1) Záruka podľa existujúcich zmluvných produktov2 )
sa poskytuje prostredníctvom záručnej banky na
a) podporu poľnohospodárskych subjektov podľa čl. 1
bod 2) týchto smerníc na finančné úvery a jednorazové nenávratné finančné príspevky,
b) zabezpečenie sezónnych poľnohospodárskych
prác,
c ) vystavenie Stand-by Letter of Credit /SLC/ na zabezpečenie splnenia úverovej zmluvy na nákup
agrochemikálií a hnojív pre malých a stredných podnikateľov z rezortu pôdohospodárstva,
d) poskytovanie bankových záruk na zmenkové obchody.
(2) Podpora nových vyhlásených produktov na základe zmluvy o zverení finančných prostriedkov medzi
ministerstvom a záručnou bankou sa poskytuje na
a) nákup nehnuteľného majetku vrátane súvisiaceho
hnuteľného majetku od úpadcu prostredníctvom
správcu konkurznej podstat y, exekútora, respektíve likvidátora,
b) nákupu novej poľnohospodárskej a potravinárskej
techniky a technológie.
1)

2)

2

Výnos Minist erstva pôdohos podárs tva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 557/1998-100 zo 16.12.1997, ktorým sa vydáva
prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky (8. hlava – zásady
správnej výrobnej praxe).
Zmluva o zverení finančných prostriedkov medzi Ministerstvom pôdohospodárstva SR a Slovenskou záručnou
a rozvojovou bankou.

a) žiadosť podpísanú štatutárnym zástupcom podnikateľa s odtlačkom pečiatky s presnou špecifikáciou žiadaného titulu, presnou špecifikáciou účelu
a vyplneným zoznamom príloh k žiadosti,
b) identifikačný list podnikateľa (vzor identifikačného
listu je uvedený v prílohe č. 1),
c ) doklad o oprávnenosti podnikania s úradným
osvedčením správnosti údajov nie starším ako tri
mesiace (podľa príslušnosti, napríklad výpis z obchodného registra, živnostenského registra, registračný list od obce, spoločenská zmluva, stanovy, zakladateľská listina),
d) podnikateľský zámer,
e ) písomné čestné prehlásenie podnikateľa:
1. o plnení záväzkov voči daňovému úradu a voči
obci,
2. o splnení zmluvných záväzkov voči Fondu národného majetku,
3. o splnení povinností voči Slovenskému pozemkovému fondu,
4. pri podpore podľa článku 1 ods. 1 bod a) o tom,
že ani on, ani osoba jemu blízka3 ) nie sú členmi
štatutárneho orgánu úpadcu a nie sú s ním majetkovo a personálne prepojení,
5. o tom, že ku dňu podania žiadosti nemá nedoplatky na daniach a odvodoch a neoprávnene nepoužíva alebo nezadržiava prostriedky
štátneho rozpočtu a že nemá nedoplatky na
zdravotné poistenie, nemocenské poistenie,
dôchodkové poistenie a na príspevok na poistenie v nezamestnanosti ,
f) účtovné závierky za posledné tri účtovné obdobia,
g) faktúry, kúpne zmluvy na nákup hnuteľného alebo
nehnuteľného majetku, prípadne súpis nakupovaného majetku, platné certifikáty alebo prehlásenie
o zhode podľa osobitného predpisu4 ), doklady o vyťažiteľnosti nakupovanej techniky (rozsah obrábanej pôdy, zmluvy o vykonávaných službách),
zmluvné preukázanie odbytu.
(2) Žiadosť poľnohospodárskych subjektov okrem
náležitostí uvedených v odseku 1 obsahuje aj vyplnené
tabuľky Podnikateľského zámeru na rok východiskový
uvedený v prílohe č. 2 a Podnikateľského zámeru na rok
cieľový uvedený v prílohe č. 3.
(3) Žiadosť potravinárskych subjektov okrem náležitostí uvedených v odseku 1 obsahuje aj stanovisko
Štátnej veterinárnej a potravinovej správy k predloženému podnikateľskému zámeru, ktoré preukáže využitie
kapacít v referenčnom období roku:

3)
4)

§ 116 Občianskeho zákonníka.
Zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na
výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení
niektor ých zákonov v znení neskorších predpisov.

2001 minimálne 65 %,
2002 minimálne 70 %,
2003 minimálne 80 %.
(4) Na poskytnutie podpory prevádzkam spracovateľom živočíšnych komodít žiadosť obsahuje okrem náležitostí uvedených v odseku 1 a odseku 3 aj program
zabezpečenia odstránenia nedostatkov vyplývajúcich
z auditu Štátnej veterinárnej správy Slovenskej republiky
v roku 2001 podľa osobitného predpisu5 ).

Spoločné

Článok 5
a záverečné ustanovenia

(1) Vzájomné kompetencie záručnej banky a ministerstva sú riešené v ustanoveniach zmluvy o zverení finančných prostriedkov a zmluvy o spolupráci.
5)

§ 2 ods.4 Výnosu MPSR č. 468/2001-100 zo 7. marca
2001, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných
a hygienických podmienkach pre jednotlivé druhy prevádzkarní a zariadení.

(2) Žiadosti o poskytnutie podpory podľa čl. 2 ods. 1
až 3 a čl. 3 sa predkladajú v dvoch vyhotoveniach príslušnému regionálnemu odboru ministerstva do 31. októbra kalendárneho roka.
(3) Žiadosť o úver alebo záruku bude posudzovaná
podľa bankových princípov a schvaľovaná v bankovom
výbore záručnej banky. Súčasťou žiadosti bude stanovisko ministerstva k podnikateľskému zámeru.
(4) Podpora podnikateľom z odvetvia potravinárstva
sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 231/1999
Z.z. o štátnej pomoci v znení zákona č. 434/2001 Z.z.
(5) Tieto smernice nadobúdajú účinnosť 12. júna 2002.

Minister
PPa
avel K
oncoš, vv.. rr..
Koncoš,
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Príloha č.1
k smernici č. 1699/2002-100

Identifikačný list podnikateľa
k žiadosti o poskytnutie podpory v oblasti v poľnohospodárstva a potravinárstva

I. Identifikačné údaje
01. Účel podpory:
02. Predpokladaná výška nákladov na podnikateľský zámer v Sk:
03. Požadovaná výška podpory v Sk:
- úver SZRB:
- záruka SZRB na komerčný úver:
04. Meno a priezvisko:
(vyplňuje fyzická osoba)
05. Obchodné meno žiadateľa:
06. Adresa žiadateľa:
PSČ:

Okres:

07. Telefón:

Fax :

E-mail:

08. IČO:
II. Finančné krytie podnikateľského zámeru
Celkový investičný náklad (bez DPH) v Sk:
z toho: vlastné zdroje v Sk:
Dodávateľský úver v Sk:
Bankový úver v Sk:
Dotácie zo ŠR v Sk:

V ....................................
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dňa ................................ Podpis podnikateľa ...........................

Príloha č.2
k smernici č.1699/2002-100

Rastlinná výroba
pšenica ozimná
z toho potrav.
osivo
jačmeň jarný
z toho sladov.
osivo
kukurica na zrno
repka ozimná
slnečnica
sója
cukrová repa
hrozno
jablká
broskyne
marhule
zelenina (druh)
zemiaky spolu
strukoviny

PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER NA ROK VÝCHODISKOVÝ
…………………
existujúci podnikatelia -údaje posledného uceleného kalendárneho roka
začínajúci podnikatelia – údaje z prvého uceleného roku podnikania
ha
ha úroda
úroda v t
spotreba t
predaj t

tržby v tis.Sk

SPOLU RV
Živočíšna výroba
kravy spolu
z toho bez TP
teľatá - narodenie
teľatá v t
mladý HD
výkrm HD
mlieko v tis. l
HD spolu
prasnice
ciciaky
predvýkrm ošíp.
výkrm ošíp.
kance v t
ošípané spolu
bahnice
jahňatá
jarky
ovce spolu
kozy
kozľatá
kozy spolu
nosnice
kurčatá
brojlery
hydina spolu
Iné zvieratá

Stavy HZ

Úžitkovosť

Produkcia

predaj

tržby

SPOLU ŽV
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Príloha č.3
k smernici č. 1699/2002-100

PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER NA ROK CIEĽOVÝ
…………………
existujúci podnikatelia-údaje posledného uceleného kalendárneho roka v podnikateľskom zámere
začínajúci podnikatelia – údaje posledného uceleného kalendárneho roka v podnikateľskom zámere
Rastlinná výroba
pšenica ozimná
z toho potrav.
osivo
jačmeň jarný
z toho sladov.
osivo
kukurica na zrno
repka ozimná
slnečnica
sója
cukrová repa
hrozno
jablká
broskyne
marhule
zelenina (druh)
zemiaky spolu
strukoviny

ha

ha úroda

úroda v t

spotreba t

predaj t

tržby v tis.Sk

SPOLU RV
Živočíšna výroba
kravy spolu
z toho bez TP
teľatá - narodenie
teľatá v t
mladý HD
výkrm HD
mlieko v tis. l
HD spolu
prasnice
ciciaky
predvýkrm ošíp.
výkrm ošíp.
kance v t
ošípané spolu
bahnice
jahňatá
jarky
ovce spolu
kozy
kozľatá
kozy spolu
nosnice
kurčatá
brojlery
hydina spolu
Iné zvieratá
SPOLU ŽV
Ostatná výroba
CELKOM
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Stavy HZ

Úžitkovosť

Produkcia

predaj

tržby

