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Èiastka 19

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky è. 1773/2004-100 z 23. júna 2004, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. apríla 2002 è. 811/3/2002 - 100,
ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mäsové výrobky
a jedlé tuky ivoèíneho pôvodu (oznámenie è. 310/2002 Z. z.)
Dodatok k usmerneniu ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky na úseku tátnej správy
rozdelenia mnostiev cukrovej repy na výrobu cukru è. 38/2004
Metodický pokyn organizaèného zabezpeèenia likvidácie tátnych podnikov rezortu pôdohospodárstva
Metodický pokyn, ktorým sa upravuje postup pri správe a vymáhaní poh¾adávok tátu zabezpeèovaný
po zruení tátnych fondov Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Štatút Riadiaceho výboru na organizovanie trhu s výrobkam

84

VÝNOS
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
è. 1773/2004-100 z 23. júna 2004,
ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. apríla 2002 è. 811/3/2002 - 100,
ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca
mäsové výrobky a jedlé tuky ivoèíneho pôvodu
(oznámenie è. 310/2002 Z. z.)
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej
republiky pod¾a § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 152/1995 Z. z.
o potravinách ustanovujú:

Èl. I
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky zo 17. apríla 2002 è. 811/3/
1

2002 - 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového
kódexu Slovenskej republiky upravujúca mäsové
výrobky a jedlé tuky ivoèíneho pôvodu (oznámenie è. 310/2002 Z. z.) sa mení takto:

Doterajie odseky 4 a 6 sa oznaèujú ako
odseky 3 a 5.
Èl. II.

V § 13 sa vypúa odsek 3.

Tento výnos nadobúda úèinnos 15. júla 2004.

Minister zdravotníctva
Slovenskej republiky

Minister pôdohospodárstva
Slovenskej republiky

Rudolf Zajac, v. r.

Zsolt Simon, v. r.
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D O D AT O K
k usmerneniu ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky
na úseku tátnej správy rozdelenia mnostiev cukrovej repy na výrobu cukru
è. 38/2004

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej
republiky pod¾a § 3 a 11 zákona è. 473/2003 Z. z.
o Pôdohospodárskej platobnej agentúre, podpore
podnikania v pôdohospodárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva tento dodatok
k usmerneniu ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky na úseku tátnej správy rozdelenia
mnostiev cukrovej repy na výrobu cukru è. 38/
2004, uverejnenému vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky v èiastke 9
z 23. marca 2004:
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Èl. I
V èlánku 4 sa vypúajú slová a stráca úèinnos 1. júla 2004.
Èl. II
Toto usmernenie nadobúda úèinnos 12. júla
2004.
Zsolt Simon, v. r.
minister
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METODICKÝ POKYN
organizaèného zabezpeèenia likvidácie tátnych podnikov
rezortu pôdohospodárstva
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej
republiky vydáva tento metodický pokyn:
Èl. I
Všeobecné ustanovenia
(1) Pod¾a § 15a ods. 3 zákona è. 111/1990
Zb. o tátnom podniku v znení neskorích predpisov, zápisom tátneho podniku v likvidácii do obchodného registra prechádza zakladate¾ská funkcia na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. Úèelom tohto metodického pokynu je
upravi spôsob a rozsah usmeròovania procesu
likvidácie tátnych podnikov Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ïalej len
ministerstvo) nariadených do 31. decembra 1999
a formou odporúèaných postupov usmerni èinnos likvidátorov s cie¾om zabezpeèi efektívne
nakladanie s majetkom tátu v súlade s úèelom
likvidácie tátneho podniku v rozsahu vymedzenom ustanoveniami § 15 a 15f zákona è. 111/
1990 Z. z. o tátnom podniku v znení neskorích
predpisov (ïalej len zákon o tátnom podniku).
(2) Zakladate¾ rozhodne o zruení tátneho
podniku likvidáciou na základe dôvodov uvedených v § 22 ods. 1 zákona o tátnom podniku.
(3) Likvidáciu tátneho podniku (ïalej len
podnik) nariadi ministerstvo na základe návrhu
Rezortnej privatizaènej komisie ministerstva a po
prerokovaní s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo hospodárstva).
(4) Úèelom likvidácie podniku je prevod majetku tátu na iné osoby za úèelom speòaenia
majetku a vyporiadania vetkých práv a záväzkov

zrueného podniku. Pri vyporiadaní záväzkov sa
prednostne uspokoja poh¾adávky zamestnancov
podniku, poh¾adávky tátu a poh¾adávky ostatných verite¾ov.
(5) Vstup podniku do likvidácie a likvidátor sa
na základe návrhu ministerstva zapisuje do obchodného registra. Ku dòu zápisu likvidácie v obchodnom registri zanikajú orgány podniku (riadite¾
a dozorná rada) a pôsobnos kona vo vetkých
veciach podniku prechádza na likvidátora. Poèas likvidácie pouíva podnik svoje obchodné meno
s dodatkom v likvidácii.
(6) Ak podnik vstupuje do likvidácie po 1. januári 2000, zakladate¾ská funkcia prechádza na
ministerstvo hospodárstva.
(7) Na základe návrhu Rezortnej likvidaènej
komisie ministerstva (ïalej len komisia) môe
ministerstvo zlúèi viaceré podniky v likvidácii do
jedného podniku v likvidácii. Povinnosou likvidátora zlúèených podnikov je splni záväzky voèi zamestnancom vyplývajúce z pracovnoprávnych vzahov alebo z obdobných pracovných nárokov, daòové povinnosti a ïalie záväzky voèi tátnemu rozpoètu, poistným fondom a garanènému fondu za
podniky v likvidácii, ktoré zanikajú zlúèením.
Èl. II
Postup ministerstva pri vyhlásení likvidácie
(1) Návrh na zruenie podniku likvidáciou na
rokovanie Rezortnej privatizaènej komisie ministerstva predkladá odbor právny a majetkových
vzahov ministerstva. Prílohou návrhu sú
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a) súvaha, výkaz ziskov a strát za posledné dva
roky,
b) stanoviská dozornej rady podniku a príslušnej
odborovej organizácie, ak v podniku pôsobia,
c) vyjadrenie riadite¾a podniku s uvedením, èi na
podnik nie je podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo vyhlásený konkurz,
d) ak je podnik navrhovaný do likvidácie hospodáriaci na pôde, aj stanovisko Slovenského
pozemkového fondu.
(2) Odbor právny a majetkových vzahov ministerstva po prerokovaní v Rezortnej privatizaènej
komisii ministerstva, prerokuje zánik podniku aj
s ministerstvom hospodárstva.
(3) Za likvidátora mono menova len bezúhonnú fyzickú osobu (poaduje sa výpis z registra
trestov), ktorá je plne spôsobilá na právne úkony,
má vysokokolské vzdelanie ekonomického alebo
právnického smeru, predloí doklad o úspenom
absolvovaní pecializovaného kurzu likvidátora
firmy a s menovaním súhlasí. Likvidátorom nemôe
by riadite¾ podniku vstupujúceho do likvidácie
ani ním vymenovaný zástupca.
(4) Po obdraní súhlasu pod¾a § 15a ods. 2 zákona o tátnom podniku komisia predloený návrh
posúdi a navrhne termín zruenia podniku.
(5) Po prerokovaní v komisiách ministerstva
a písomnom stanovisku ministerstva hospodárstva,
odbor právny a majetkových vzahov ministerstva
vypracuje rozhodnutie o zruení podniku a nariadení likvidácie, návrh na zápis likvidácie a likvidátora do obchodného registra. V rozhodnutí urèí
lehotu na ukonèenie likvidácie.
(6) Termín vstupu podniku hospodáriaceho na
pôde do likvidácie, odbor právny a majetkových
vzahov ministerstva oznámi Slovenskému pozemkovému fondu.
(7) Odbor právny a majetkových vzahov
ministerstva metodicky usmeròuje proces likvidácie podnikov v zakladate¾skej pôsobnosti ministerstva a realizuje závery prijaté na rokovaniach
komisie
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a) schva¾uje úvodnú súvahu, likvidaèný plán a rozpoèet likvidácie,
b) v odôvodnených prípadoch predluje termín
ukonèenia likvidácie,
c) vydáva súhlas likvidátorom na pouívanie súkromného motorového vozidla na úèely likvidácie,
d) odporúèa ministerstvu hospodárstva schválenie
iadostí na speòaovanie majetku iným spôsobom ako vo verejnej drabe,
e) vydáva písomné súhlasy s predajom nehnute¾ného majetku v správe Slovenského pozemkového fondu v súlade s § 15f zákona o tátnom podniku. V písomnom súhlase uvedie schválené podmienky obchodnej verejnej súae,
f) vydáva súhlas s odpisom dubiózneho majetku
a nevymoite¾ných poh¾adávok z úètovnej evidencie podniku,
g) predkladá príslunej sekcii návrh na vyplatenie
odmeny likvidátorovi.
(8) Okrem úkonov uvedených v odseku 7
odbor právny a majetkových vzahov ministerstva
vykonáva túto èinnos
a) na základe tvrroèných správ likvidátorov vyhodnocuje priebeh likvidácie,
b) pri zistení nedostatkov zavinených likvidátorom
(neodôvodnené predlovanie termínu likvidácie,
postup v rozpore s likvidaèným plánom a pod.),
predkladá návrh na jeho odvolanie,
c) navrhuje sekcii kontroly ministerstva vykonanie
kontrol priebehu likvidácií so zameraním na
nakladanie s majetkom tátu,
d) vypracúva polroèné správy o priebehu likvidácií
podnikov v zakladate¾skej pôsobnosti ministerstva, ktoré v urèených termínoch predkladá
na rokovanie porady vedenia ministerstva.
Èl. III
Práva a povinnosti likvidátora
(1) Likvidátor je oprávnený kona v mene podniku odo dòa zápisu vstupu podniku do likvidácie
a likvidátora v obchodnom registri. Pri zmene osoby likvidátora, nový likvidátor koná v mene podniku odo dòa menovania zakladate¾om za likvidátora.

(2) Pracovný pomer likvidátora k podniku
v likvidácii vzniká na základe pracovnej zmluvy na
dobu urèitú, t.j. do ukonèenia likvidácie, resp.
zlúèenia podnikov v likvidácii pod¾a èl. VIII,
uzatvorenej s ministerstvom, v ktorej sa upravia
jeho práva, povinnosti a mzdové nároky
s oh¾adom na dodranie lehoty na skonèenie
likvidácie a na rozpoèet likvidácie.
(3) Likvidátor je povinný èo najefektívnejie
a najrýchlejie vyporiada majetok, práva,
poh¾adávky a záväzky zrueného podniku.
(4) Likvidátor predkladá tvrroène
zakladate¾ovi a ministerstvu hospodárstva správu
o stave majetku likvidovaného podniku, vrátane
rieenia poh¾adávok a záväzkov. Ku dòu
skonèenia likvidácie im predkladá úètovnú závierku
overenú audítorom s návrhom na vyporiadanie
likvidaèného zostatku spolu so závereènou
správou o priebehu likvidácie, za ktorej obsah
a úplnos zodpovedá v plnom rozsahu.
(5) Pri zmenách likvidátorov je odstupujúci
likvidátor povinný protokolárne odovzda
majetok, poh¾adávky a záväzky, vrátane úplnej
spisovej dokumentácie a archívnych písomností,
nastupujúcemu likvidátorovi pod¾a platných
právnych predpisov.
Èl. IV
Zaèatie likvidácie
(1) Riadite¾ tátneho podniku ku dòu zruenia
podniku likvidáciou protokolárne odovzdá
likvidátorovi majetok, práva, poh¾adávky
a záväzky, finanèné prostriedky v pokladni,
bankové úèty, komplexnú spisovú agendu, vetky
peèiatky, agendu k uplatneným retituèným
nárokom a náhradám, podnikový archív
a dokumentáciu o nehnute¾nom majetku (listy
vlastníctva, projektovú dokumentáciu a pod.).
Protokol podpísaný riadite¾om tátneho podniku
a likvidátorom, predloí likvidátor spolu
s likvidaèným plánom odboru právnemu
a majetkových vzahov ministerstva v dvoch
exemplároch. Ak do likvidácie vstupuje podnik
hospodáriaci na pôde, jeden exemplár likvidátor
predloí aj Slovenskému pozemkovému fondu.

(2) Likvidátor spracuje mimoriadnu
úètovnú závierku pod¾a prísluných ustanovení
zákona è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení
neskorích predpisov. Úètovné výkazy musia by
overené audítorom. Po ukonèení úètovnej
závierky, likvidátor bezodkladne poiada prísluný
daòový úrad o kontrolu správnosti odpoètu
odvodov a daní a ich plnenia. O výsledku kontroly
písomne informuje odbor právny a majetkových
vzahov ministerstva.
(3) Ku dòu vstupu do likvidácie vykoná riadite¾
a likvidátor inventarizáciu majetku, poh¾adávok a
záväzkov podniku v súlade s rozhodnutím o zruení
podniku a nariadením likvidácie. Inventarizácia
bude tvori prílohu protokolu o prevzatí majetku
a podpíe ju odovzdávajúci riadite¾ podniku
a preberajúci likvidátor.
(4) Likvidátor zabezpeèí formou oznámenia,
publikovaného v Obchodnom vestníku zverejnenie
vstupu podniku do likvidácie s výzvou, aby vetci
veritelia prihlásili svoje poh¾adávky alebo iné práva
v lehote, ktorá nesmie by kratia ako 90 dní od
vstupu podniku do likvidácie. Dodávate¾om energií a iných sluieb, zmluvným partnerom a financujúcim intitúciám oznámi zaèatie likvidácie formou doporuèených listov. O odoslaných listoch
vedie presnú evidenciu.
(5) Likvidátor sústredí v lehote do 60 dní od
vstupu do likvidácie peòané prostriedky podniku
na jeden úèet vo financujúcej banke.
(6) Likvidátor oboznámi vetkých zamestnancov zrueného podniku so zamý¾aným postupom pri uvo¾òovaní z pracovného pomeru. Vypracuje plán uvo¾òovania pracovníkov, ktorý vychádza z celkovej stratégie postupu likvidácie. Ak ide
o hromadné prepúanie pracovníkov, je likvidátor
povinný informova prísluný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny najneskôr mesiac pred hromadným prepúaním.
(7) Likvidátor je povinný do 30 dní od zahájenia
likvidácie zostavi likvidaèný plán, t.j. èasový
a vecný plán postupu likvidaèných prác a rozpoèet
likvidácie, ktorého súèasou sú
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a) protokol o odovzdaní majetku,
b) záznam o vykonaní inventarizácie majetku
s priloenými zoznamami,
c) mimoriadna úètovná závierka overená audítorom,
d) záznam o stave majetku,
e) preh¾ad o zmluvných vzahoch podniku,
f) èasový harmonogram likvidácie,
g) rozpoèet finanèných nákladov a príjmov likvidácie,
h) súpis nevyporiadaného majetku (budovy, pozemky a iné).
(8) Na základe vstupnej analýzy, likvidátor nariadi zastavenie výrobných procesov.
(9) Ak podnik v likvidácii nedisponuje vhodným
dopravným prostriedkom a likvidátor bude na
zabezpeèenie priebehu likvidácie pouíva súkromné motorové vozidlo, poiada o súhlas komisiu prostredníctvom odboru právneho a majetkových vzahov ministerstva. Po odsúhlasení predkladá tvrroèné vyúètovanie za pouitie súkromného motorového vozidla pod¾a platných predpisov o cestovných náhradách na podpis riadite¾ovi
uvedeného odboru.
Èl. V.
Zaèatie likvidácie podniku hospodáriaceho
na pôde
(1) Pri utlmovaní rastlinnej a ivoèínej výroby
a prebiehajúcich biologických reprodukèných procesoch postupuje likvidátor v súlade s nariadením
vlády Slovenskej republiky è. 95/1994 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
è. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení
zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 122/1993 Z. z. týkajúce sa dlníkov hospodáriacich na pôde.
(2) Ak ostali nedorieené uplatnené retituèné
nároky oprávnených osôb, likvidátor vysporiada
dohody o vydaní. Rovnako postupuje pri náhradách za vnesený ivý a màtvy inventár. Majetok
podliehajúci retitúcii nemôe likvidátor odovzda
Slovenskému pozemkovému fondu, ani inak scudzi.
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Èl. VI
Nakladanie s majetkom štátu
(1) Pri speòaovaní majetku tátu, ktorý bol
v správe podniku, postupuje likvidátor v súlade
s likvidaèným plánom schváleným zakladate¾om.
Predaj majetku vykonáva organizovaním verejnej
draby. Pri organizovaní verejnej draby postupuje
pod¾a ustanovení draobného poriadku, ktorý tvorí prílohu zákona o tátnom podniku. Po neúspenej verejnej drabe môe likvidátor organizova
najviac jednu opakovanú verejnú drabu.
(2) Iným spôsobom, ako je uvedené v odseku
1, môe likvidátor postupova len na základe písomného súhlasu ministerstva hospodárstva, udeleného po predchádzajúcom prerokovaní iadosti
v komisii. Pri predaji majetku v správe Slovenského pozemkového fondu postupuje pod¾a § 15f
zákona o tátnom podniku.
(3) Na prevod majetku tátu iným spôsobom
ako verejnou drabou, likvidátor predloí na
rokovanie komisie písomnú iados prostredníctvom odboru právneho a majetkových vzahov
ministerstva. Spolu so iadosou likvidátor predloí
a) výpis z obchodného registra podniku v likvidácii,
b) list vlastníctva, ak ide o nehnute¾nos, alebo inú
pecifikáciu majetku, ak ide o hnute¾nú vec
a doklad osvedèujúci spôsob nadobudnutia
tohto majetku tátom,
c) doklady preukazujúce výkon a priebeh neúspenej verejnej draby, ak bol pouitý tento
spôsob speòaovania majetku,
d) vyhlásenie likvidátora, e na predávaný majetok
nebol uplatnený retituèný nárok,
e) vyhlásenie likvidátora, e mu nie sú známe okolnosti zakladajúce právo alebo povinnos poda
návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo skutoènosti
potvrdzujúce podanie takého návrhu,
f) znalecký posudok o veciach navrhovaných na
predaj, ak ide o predaj nehnute¾ného majetku,
strojového a technologického zariadenia, motorových vozidiel, zariadení výpoètovej a reprografickej techniky; pri predaji iných hnute¾ných

vecí, vypracuje návrh kúpnej ceny komisia
zriadená likvidátorom,
g) iadosti záujemcov o kúpu s navrhovanou výkou kúpnej ceny,
h) súhlas Slovenského pozemkového fondu pri
predaji majetku, ktorý je v jeho správe.
(4) Ak likvidátor podniku hospodáriaceho na
pôde predáva stavby a nimi zastavané pozemky
v správe Slovenského pozemkového fondu, ktoré
nespeòail ani v opakovanej verejnej drabe, môe
ich preda v obchodnej verejnej súai postupom
pod¾a § 15f zákona o tátnom podniku.
(5) Likvidátor predloí iados o súhlas na predaj nehnute¾ného majetku v správe Slovenského
pozemkového fondu v obchodnej verejnej súai
ministerstvu. Spolu so iadosou predloí
a) doklady preukazujúce výkon a priebeh verejných draieb s uvedením vyvolávacích cien,
b) nájomné zmluvy a iné archy k predávanému
majetku,
c) struènú charakteristiku predbených záujemcov
o odkúpenie nehnute¾ného majetku,
d) znalecký posudok,
e) návrh podmienok a kritérií obchodnej verejnej
súae.
(6) Spôsob vyporiadania poh¾adávok a záväzkov navrhne likvidátor v likvidaènom pláne.
V tvrroèných správach o stave majetku likvidovaného podniku informuje zakladate¾a aj o prieahoch pri rieení poh¾adávok a záväzkov.
(7) Preda alebo postúpi poh¾adávky a záväzky podniku môe likvidátor iba na základe súhlasu ministerstva hospodárstva udeleného po
predchádzajúcom prerokovaní v komisii.
(8) Odpisy dubiózneho majetku, vrátane nevymoite¾ných poh¾adávok z úètovnej evidencie,
vykoná likvidátor len po odsúhlasení v komisii.
V písomnom súhlase komisie odporuèí spôsob
likvidácie (odstránenia) nehnute¾ného majetku.

Èl. VII
Konkurz a vyrovnanie
(1) Likvidátor je zodpovedný za priebené
vyhodnocovanie dosiahnutých príjmov z predaja
majetku. Ak zistí, e zostávajúci majetok v správe
podniku nepostaèuje na dosiahnutie úèelu likvidácie (podnik je v predåení), podá bezodkladne návrh na vyhlásenie konkurzu. Pred podaním návrhu
informuje odbor právny a majetkových vzahov
ministerstva. Likvidátor tátneho podniku hospodáriaceho na pôde informuje o návrhu aj Slovenský pozemkový fond.
(2) Likvidátor informuje ministerstvo aj o vetkých podaných návrhoch na vyhlásenie konkurzu
zo strany verite¾ov.
(3) Ak je na tátny podnik v likvidácii vyhlásený
konkurz pod¾a § 13a zákona è. 328/1991 Zb.
o konkurze a vyrovnaní v znení neskorích predpisov, likvidácia sa poèas trvania konkurzu preruuje. Likvidátor vykonáva svoju pôsobnos iba
v rozsahu, v akom neprela na správcu konkurznej
podstaty. Za túto èinnos má likvidátor nárok na
náhradu potrebných nákladov a na odmenu, ktorú
urèí súd na návrh správcu.
(4) Ak súd zamietne návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo zruí konkurz,
likvidátor vypracuje závereènú správu o priebehu
likvidácie, v ktorej uvedie, ako bolo naloené
s majetkom likvidovaného podniku, vrátane súpisu
nevyporiadaných záväzkov a poh¾adávok. V správe osobitne uvedie miesto uloenia archivovaných
písomností.
(5) Ak po zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo po zruení konkurzu má podnik v likvidácii ete majetok, nevyporiadané záväzky súvisiace s týmto majetkom a nevyporiadané záväzky z pracovnoprávnych vzahov, likvidátor
predloí ministerstvu súpis uvedeného majetku,
práv a záväzkov. Po prerokovaní v komisii ministerstvo rozhodne o ïalom postupe. Za obsah a úpl-
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nos závereènej správy zodpovedá v plnom rozsahu likvidátor.
(6) Ak nie je dôvod na pokraèovanie v likvidácii
podniku, likvidátor bez zbytoèného odkladu podá
registrovému súdu návrh na výmaz. V prípade, e
súd zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre
nedostatok majetku alebo z tohto dôvodu konkurz
zruil, k návrhu na výmaz sa neprikladá stanovisko
daòového úradu a závereèná úètovná závierka.
Likvidátor je povinný písomne informova zakladate¾a o výmaze podniku z obchodného registra.
Uznesenie súdu o výmaze likvidátor doruèí odboru
právnemu a majetkových vzahov ministerstva.
(7) Likvidátor pri ukonèení likvidácie predloí
odboru právnemu a majetkových vzahov ministerstva písomnú dokumentáciu (kúpne zmluvy,
splátkové kalendáre) súvisiacu s predajom bytov
vo vlastníctve tátu, v správe podniku.
Èl. VIII
Zlúèenie podnikov v likvidácii
(1) Ministerstvo môe zlúèi viaceré podniky
v likvidácii do jedného podniku v likvidácii a urèi
likvidátora zlúèeného podniku.
(2) Likvidátori zanikajúcich (zluèovaných)
podnikov spracujú ku dòu zlúèenia závereènú
správu a protokolárne odovzdajú majetok, poh¾adávky, práva a záväzky likvidátorovi zlúèeného
podniku.
Èl. IX
Ukonèenie likvidácie
(1) Podmienkou ukonèenia likvidácie bez
právneho nástupcu je speòaenie majetku, vyporiadanie vetkých poh¾adávok a záväzkov, vrátane
odvodov a daní.
(2) K termínu ukonèenia likvidácie zostaví
likvidátor úètovnú závierku s návrhom na vyporiadanie likvidaèného zostatku. Úètovná závierka
musí by overená audítorom. Likvidátor poiada
prísluný daòový úrad o vykonanie kontroly za
úèelom vydania súhlasu s výmazom likvidovaného
podniku z obchodného registra.
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(3) Likvidátor spracuje a predloí zakladate¾ovi
a ministerstvu hospodárstva závereènú správu
o priebehu likvidácie podniku. Neoddelite¾nou súèasou závereènej správy sú nasledovné prílohy
a) informácia o priebehu likvidácie s dôrazom na
uvedenie vetkých nadobúdate¾ov majetku
podniku v likvidácii,
b) úètovné výkazy v plnom rozsahu spracované
k termínu zaèatia a ukonèenia likvidácie,
c) daòové priznania k dani z príjmov právnických
osôb,
d) audítorské správy k vstupnej a závereènej
úètovnej závierke, vrátane správy o odstránení
nedostatkov vyplývajúcich z audítorských
správ,
e) protokoly o odovzdávaní majetku likvidovaného podniku,
f) správa o archivovaní písomnej dokumentácie
podniku s uvedením adresy, kde sú uloené písomné doklady podliehajúce archivácii s presným oznaèením subjektu, ktorý archiváciu
vykonáva,
g) správa o opatreniach k trvalým sociálnym nárokom (pracovné úrazy, nemocenské dávky
a pod.),
h) doklad o zruení beného úètu a prevode likvidaèného zostatku na úèet ministerstva,
i) písomná dokumentácia (kúpne zmluvy, splátkové kalendáre) týkajúca sa predaja bytov vo
vlastníctve tátu v správe tátneho podniku,
j) súhlas prísluného daòového úradu s výmazom
podniku z obchodného registra.
(4) Pri ukonèení likvidácie podniku, ku ktorému
bola zlúèením prièlenená likvidácia jedného alebo
viacerých podnikov, bude závereèná správa obsahova údaje o naloení s majetkom vetkých
zlúèených podnikov.
(5) Do 30 dní od skonèenia likvidácie je likvidátor povinný poda návrh na výmaz podniku v likvidácii z obchodného registra.
(6) Závereèná správa s prílohami pod¾a odseku
3 sa uloí v archíve ministerstva.

Èl. X
Závereèné ustanovenia

(2) Týmto metodickým pokynom sa ruí Metodický pokyn organizaèného zabezpeèenia likvidácie tátnych podnikov rezortu pôdohospodárstva è. 60/2002, uverejnený vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky v èiastke 11 z 27. mája 2002.

(1) Podnik v likvidácii poskytne na úèely
kontroly poadované informácie, údaje a doklady
aj orgánom kontroly ministerstva hospodárstva
a Úradu vlády Slovenskej republiky. Túto povinnos má jeho tatutárny orgán a nemôe sa jej
zbavi ani vtedy, ak sa svojej funkcie vzdá alebo
je z nej odvolaný.

(3) Tento metodický pokyn nadobúda úèinnos
dòom uverejnenia vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky.
Zsolt Simon, v. r.
minister
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M E T O D I C K Ý P O K Y N,
ktorým sa upravuje postup pri správe a vymáhaní poh¾adávok tátu
zabezpeèovaný po zruení tátnych fondov Ministerstvom pôdohospodárstva
Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo) vydáva tento
metodický pokyn:
Èl. I
Príslunos a vymedzenie niektorých
pojmov
(1) Prísluným pracoviskom na správu poh¾adávok tátu po zruení tátnych fondov pod¾a
zákona è. 553/2001 Z. z. o zruení niektorých tátnych fondov, o niektorých opatreniach súvisiacich
s ich zruením a o zmene a doplnení niektorých
zákonov je odbor realizácie programov ministerstva (ïalej len správca). Správca je povinný postupova pri správe poh¾adávok tátu v súlade
s príslunými ustanoveniami zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 278/1993 Z. z. o správe

majetku tátu v znení neskorích predpisov, zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 303/1995 Z. z.
o rozpoètových pravidlách v znení neskorích
predpisov a zákona è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení neskorích predpisov.
(2) Prísluným pracoviskom na vymáhanie
poh¾adávok tátu po zruených tátnych fondoch
je odbor právny a majetkových vzahov ministerstva (ïalej len vymáhajúce pracovisko). Vymáhajúce pracovisko ukladá odvod a penále za neoprávnené pouitie a zadriavanie prostriedkov
tátneho rozpoètu poskytnuté zrueným tátnym
fondom v správe ministerstva v súlade s príslunými ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 303/1995 Z. z. v znení
neskorích predpisov.
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(3) Povinnou osobou je fyzická osoba alebo
právnická osoba, ktorá poruila rozpoètovú disciplínu tým, e neoprávnene pouila alebo zadriava
prostriedky tátneho rozpoètu poskytnuté tátnym
fondom v správe ministerstva.
(4) Príslunými podkladmi sú najmä rozhodnutia
a zmluvy o poskytnutí finanèných prostriedkov zo
tátneho fondu, záloné zmluvy, notárske zápisnice,
právoplatné rozhodnutia ministerstva vydané
v správnom konaní, uznesenia orgánov èinných
v trestnom konaní, právoplatné rozsudky a platobné rozkazy súdov, ako aj iné na vec sa vzahujúce
písomnosti.
(5) Aktuálnym stavom poh¾adávok je preh¾ad
vetkých finanèných poh¾adávok ministerstva,
ktoré vznikli z èinnosti tátnych fondov a ministerstvo ich úètovne eviduje.
Èl. II
Limitujúce faktory
(1) Pod¾a § 6a ods. 4 zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 278/1993 Z. z. v znení
neskorích predpisov s dlníkom, ktorý je podnikate¾om môe správca poh¾adávky tátu uzavrie písomnú dohodu o splátkach alebo o odklade
plnenia, ak sú splnené podmienky pod¾a zákona
è. 231/1999 Z. z. o tátnej pomoci v znení neskorích predpisov.
(2) Pod¾a § 47 ods. 7 zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 303/1995 Z. z. v znení
neskorích predpisov odvod za poruenie rozpoètovej disciplíny mono uloi do piatich rokov odo
dòa preukázaného zistenia poruenia rozpoètovej
disciplíny.
(3) Pod¾a § 71 ods. 3 zákona è. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení
zákona è. 527/2003 Z. z. výkon rozhodnutia mono nariadi najneskôr do troch rokov po uplynutí
lehoty urèenej pre splnenie rozhodnutím uloenej
povinnosti.
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Èl. III
Úkony na zabezpeèenie správy poh¾adávok
(1) Pri úkonoch na zabezpeèenie správy poh¾adávok správca spolupracuje so servisnou bankou, ktorá sleduje splácanie pôièiek v dohodnutých termínoch. Na základe písomných preh¾adov od servisnej banky správca písomne vyzýva dlníkov k úhrade mekajúcich splátok do
30 kalendárnych dní. V písomnej výzve urèí lehotu
na zaplatenie omekanej splátky a upozorní neplatièa na dôsledky, vrátane odstúpenia od zmluvy
a penalizácie.
(2) Ak si dlník svoj dlh dobrovo¾ne nesplní
ani po uplynutí termínu uvedeného vo výzve,
správca zvolí najefektívnejí spôsob ïalieho
postupu. Ak sú dôvody na vydanie rozhodnutia
alebo odstúpenie od zmluvy, vykoná potrebné
opatrenia. Ak odstúpi od zmluvy, oznámenie
o odstúpení zale dlníkovi a písomne poiada
servisnú banku o zastavenie úroèenia. Po vykonaní
týchto úkonov vec písomne odstúpi odboru právnemu a majetkových vzahov ministerstva na vymáhanie.
(3) Ak správca zistí, e na majetok subjektu,
ktorý ma záväzok voèi ministerstvu, súd vyhlásil
konkurz, písomne poiada vymáhajúce pracovisko
o uplatnenie poh¾adávky na príslunom krajskom
súde. V iadosti uvedie údaje identifikujúce úpadcu, výku poh¾adávky vrátane úrokov z omekania
k dátumu vydania uznesenia o vyhlásení konkurzu
a správcu konkurznej podstaty, údaje o zabezpeèení majetku záloným právom. O uplatnení poh¾adávky u správcu konkurznej podstaty konajúci
pracovník písomne informuje odbor realizácie
programov ministerstva.
(4) Ak dlník vyhlási likvidáciu alebo o jeho
likvidácii rozhodne súd, správca odstúpi od zmluvy
a vec písomne postúpi na vymáhanie. V postúpení
uvedie údaje pod¾a odseku 3.

(5) Ak správca vlastnou kontrolou alebo z informácií od servisnej banky zistí neoprávnené nakladanie s majetkom nadobudnutým z prostriedkov tátneho rozpoètu alebo majetkom, ktorým je poh¾adávka zabezpeèená, odstúpi vec na
ïalie konanie vymáhajúcemu pracovisku.
(6) Správca vedie centrálnu spisovòu zmluvnej
dokumentácie poskytnutých pôièiek bývalých
tátnych fondov. Poverení pracovníci vymáhajúceho pracoviska si doklady potrebné na vymáhanie písomne vyiadajú od správcu. Po ukonèení
vymáhania konajúci pracovník vyhotoví záznam
o priebehu vymáhania s oznámením o poukázaní
prostriedkov na urèený úèet, ktorý spolu s ostatnými dokladmi súvisiacimi s vymáhaním odstúpi na
uloenie do spisu dlníka. Na základe oznámenia
o poukázaní prostriedkov správca zabezpeèí úètovné vysporiadanie pôièkového úètu dlníka. Výdaj
alebo doplnenie dokumentácie sa zapíe do osobitnej evidenènej knihy.
Èl. IV
(1) Vymáhajúce pracovisko koná vo veci vymáhania poh¾adávok na základe podkladov, ktoré
boli delimitované na ministerstvo k termínu zruenia
spravovaných tátnych fondov, v tomto rozsahu:
a) tátny podporný fond pôdohospodárstva
a potravinárstva - nezaplatenú istinu pôièiek
na úèelovú podporu programov rozvoja pôdohospodárstva a potravinárstva s prísluenstvom (úroky, úroky z omekania a penále)
a plnenia za poskytnuté záruky pôièiek povinných subjektov v komerèných bankách,
b) tátny fond ochrany a zve¾aïovania po¾nohospodárskeho pôdneho fondu - sumy z poskytnutých bezúroèných pôièiek a penále na
základe vydaných rozhodnutí v rozsahu pod¾a
písmena a),
c) tátny fond zve¾aïovania lesa  neoprávnene
pouité prostriedky poskytnuté fondom formou
dotácií na zve¾aïovanie lesného hospodárstva.

(2) Podkladmi na vymáhanie poh¾adávok sú
rozhodnutia o pridelení finanèných prostriedkov,
zmluvy o poskytnutí prostriedkov, vykonate¾né
rozhodnutia vydané v správnom konaní, vykonate¾né rozhodnutia súdov, notárske zápisnice,
zmluvy o zriadení záloného práva, doklady o splátkových kalendároch a iné súvisiace dokumenty.
(3) Vymáhajúce pracovisko je povinné kona
aj na základe písomne odstúpených podkladov od
správcu, odstúpených záznamov z vykonaných
kontrol, v ktorých sa uvádzajú hodnoverné skutoènosti nasvedèujúce neoprávnenému pouívaniu
alebo zadriavaniu prostriedkov tátneho rozpoètu
poskytnutých zrueným tátnym fondom.
(4) Po posúdení predloených dokladov a preverení právneho stavu dlníka vymáhajúce pracovisko rozhodne o efektívnom spôsobe vymáhania. Rozhodnutie v správnom konaní vydá do
60 dní od odstúpenia dokladov.
(5) Fotokópie vetkých vykonate¾ných rozhodnutí odstúpi vymáhajúce pracovisko bez zbytoèného odkladu správcovi, ktorý zisuj, èi dolo
k úhrade v stanovených termínoch. Ak povinná
osoba stanovenú sumu neuhradí, správca túto
skutoènos oznámi vymáhajúcemu pracovisku,
ktoré pokraèuje vo vymáhaní exekúciou.
Èl. V
Mimosúdne vymáhanie poh¾adávok
(1) Podkladom pre mimosúdne vymáhanie poh¾adávok sú vykonate¾né rozhodnutia vydané pod¾a § 47 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 303/1995 Z. z. v znení neskorích predpisov a notárske zápisnice o zriadení záloného
práva.
(2) Pri mimosúdnom vymáhaní poh¾adávok
postupuje vymáhajúce pracovisko ministerstva
v súlade s ustanoveniami zákona è. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorích predpisov
a zákona Národnej rady Slovenskej republiky è.
233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekuè-
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nej èinnosti (Exekuèný poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov.
(3) Spôsob vymáhania problémovej poh¾adávky závisí od jeho výhodnosti pre ministerstvo,
prièom sa vdy zoh¾adòujú konkrétne okolnosti
prípadu. Kadý postup musí by v súlade s platným právnym poriadkom a musí repektova rámec vymedzený zmluvnou a inou dokumentáciou
vzahujúcou sa na konkrétny prípad.
(4) Ak dlník vyhlási likvidáciu alebo o jeho
likvidácii rozhodne súd, vymáhajúce pracovisko
uplatní celú poh¾adávku (bez oh¾adu na dohodnutý
splátkový kalendár dlníka) u likvidátora. Zároveò
urèí pracovníka, ktorý komunikuje s likvidátorom
v záujme vèasného vyporiadania celej dlnej sumy.
(5) Ak je poh¾adávka ministerstva zabezpeèená
záloným právom, vymáhajúce pracovisko môe
v záujme efektívneho vymáhania preda zaloenú
vec na verejnej drabe prostredníctvom právnickej
osoby, ktorá má predaj alebo jej sprostredkovanie
v predmete èinnosti.
Èl. VI
Súdne vymáhanie peòaných poh¾adávok
(1) Ak nie je moné mimosúdnou cestou vymôc peòanú poh¾adávku, vymáhajúce pracovisko pripraví:
a) pod¾a § 172 a nasl. zákona è. 99/1963 Zb.
Obèianskeho súdneho poriadku v znení neskorích predpisov návrh na vydanie platobného rozkazu na zaplatenie peòanej poh¾adávky,
b) ak vymáhajúce pracovisko disponuje informáciami o hroziacom zníení majetkovej podstaty dlníka, prípadne o ohrození návratnosti
poh¾adávky podstatným spôsobom poèas trvania súdneho sporu, zvái podanie návrhu na
vydanie predbeného opatrenia pod¾a § 74
a nasl. Obèianskeho súdneho poriadku ete
pred zahájením konania vo veci samej.
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(2) V návrhoch treba uplatni nesplatenú istinu,
úroky, sankcie z omekania, ak boli zmluvne dohodnuté, ako aj penále pod¾a zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 303/1995 Z. z. v znení neskorích predpisov.
(3) Vymáhajúce pracovisko uplatní na vecne
a miestne príslunom súde alobu na zaplatenie
peòanej poh¾adávky aj v prípade, ak poh¾adávka
vykazuje formálne znaky premlèania.
(4) Ak súd vyhlási konkurz na majetok povinného, vymáhajúce pracovisko prihlási poh¾adávku
u správcu konkurznej podstaty. Riadite¾ odboru
právneho a majetkových vzahov ministerstva
písomne poverí zamestnanca zastupovaním ministerstva na prieskumnom pojednávaní a konaní
na konkurznom súde.
(5) Do súdnych sporov, ktorých úèastníkmi boli
zruené fondy, vstupuje ministerstvo ako právny
nástupca.
Èl. VII
Ukonèenie vymáhania a upustenie
od vymáhania
(1) Vymáhanie je ukonèené zaplatením peòanej
poh¾adávky na úèet ministerstva.
(2) Ministerstvo trvale upustí od vymáhania
poh¾adávky tátu, ak sa poh¾adávka premlèala
a dlník vzniesol námietku premlèania na súde.
Ministerstvo trvale upustí od vymáhania poh¾adávky tátu aj vtedy, ak je zo vetkých okolností
zrejmé, e ïalie vymáhanie by bolo neúspené
alebo nehospodárne alebo, ak sa zistí, e dlník
zanikol bez právneho nástupcu.
(3) Na trvalé upustenie od vymáhania poh¾adávky vyej ako 50 000 Sk u jedného dlníka
sa vyaduje súhlas zriaïovate¾a správcu poh¾adávky tátu.
(4) Vymáhajúce pracovisko ministerstva písomne oznámi ukonèenie vymáhania poh¾adávky
tátu sekcii pôdohospodárskej politiky a rozpoètu

ministerstva. V oznámení uvedie dôvody neúspenosti vymáhania poh¾adávky v celom rozsahu.

neuspokojí. Zaniknutú poh¾adávku u ministerstvo
nevedie v úètovníctve.

(5) O trvalom upustení od vymáhania poh¾adávky tátu rozhoduje minister na návrh generálneho riadite¾a sekcie pôdohospodárskej politiky a rozpoètu ministerstva. Rozhodnutím o trvalom upustení od vymáhania poh¾adávky tátu
predmetná poh¾adávka nezaniká, ministerstvo je
povinné naïalej ju vies v úètovníctve. Pod¾a
§ 6a ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 278/1993 Z.z. v znení neskorích
predpisov poh¾adávka zaniká po troch rokoch od
vydania rozhodnutia o trvalom upustení od jej
vymáhania, ak dlník v tejto lehote poh¾adávku

(6) Týmto metodickým pokynom nie sú
dotknuté Interné pokyny pred kodovou komisiou.
Èl. VIII
Úèinnos
Tento metodický pokyn nadobúda úèinnos
dòom uverejnenia vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky.
Zsolt Simon, v. r.
minister
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ŠTATÚT
Riadiaceho výboru na organizovanie trhu s výrobkami

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo) pod¾a § 3 ods. 2
písm. c) zákona è. 473/2003 Z. z. o Pôdohospodárskej platobnej agentúre, o podpore podnikania v pôdohospodárstve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ïalej len zákon) schva¾uje
tento tatút:
Èlánok 1
Všeobecné ustanovenia
(1) Riadiaci výbor na organizovanie trhu s výrobkami (ïalej len riadiaci výbor) je odborným
orgánom ministerstva pre organizovanie trhu s výrobkami.
(2) tatút riadiaceho výboru vymedzuje pôsobnos, hlavné úlohy, zloenie a pravidlá jeho èinnosti.

Èlánok 2
Úlohy riadiaceho výboru
Riadiaci výbor pod¾a § 4 ods. 1 zákona ministerstvu predkladá
a) návrhy na vymedzenie oblastí poskytovania
podpory a jej zmien v záujme zlepšenia efektívnosti podpôr v súlade s podmienkami ustanovenými v právnych aktoch Európskej únie,
b) vyjadrenia k opatreniam na organizovanie trhu
pod¾a jednotlivých druhov výrobkov.
Èlánok 3
Zloenie riadiaceho výboru
(1) Predsedu riadiaceho výboru a èlenov riadiaceho výboru menuje menovacím dekrétom minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky.
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(2) Riadiaci výbor má osem stálych èlenov.
Predsedom riadiaceho výboru je generálny riadite¾
sekcie po¾nohospodárstva a obchodu ministerstva. Ïalích èlenov riadiaceho výboru menuje
minister na základe nominovania zástupcov z jednotlivých rezortov v tomto zloení:
a) tyroch zástupcov ministerstva a to generálneho riadite¾a sekcie medzinárodných záleitostí, generálneho riadite¾a sekcie pôdohospodárskej politiky a rozpoètu, generálneho riadite¾a sekcie legislatívy a generálneho riadite¾a
sekcie potravinárstva,
b) jedného zástupcu Ministerstva financií Slovenskej republiky,
c) jedného zástupcu Ministerstva hospodárstva
Slovenskej republiky,
d) jedného zástupcu Slovenskej po¾nohospodárskej a potravinárskej komory.
(3) Pod¾a § 4 ods. 2 zákona sa na rokovanie
riadiaceho výboru pri prerokúvaní opatrení týkajúcich sa jednotlivých druhov výrobkov prizýva
aj zástupca
a) Pôdohospodárskej platobnej agentúry Slovenskej republiky ako stály èlen bez hlasovacieho práva,
b) Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory,
c) Správy tátnych hmotných rezerv Slovenskej
republiky,
d) prísluného záujmového zväzu, ktorý je èlenom
komory,
e) ïalích subjektov a organizácií pod¾a prerokovávanej problematiky.
(4) Predseda riadiaceho výboru ustanoví tajomníka riadiaceho výboru, ktorý zabezpeèuje
a koordinuje administratívnu èinnos, zabezpeèuje
komunikáciu riadiaceho výboru s odbornými komisiami, Rezortnou koordinaènou skupinou ministerstva a vedením ministerstva a vyhotovuje záznam z rokovaní riadiaceho výboru. Tajomník riadiaceho výboru nie je jeho èlenom.
(5) Riadiaci výbor je uznáaniaschopný, ak sa
na rokovaní zúèastnia zástupcovia s nadpolovièným poètom hlasov. Tajomník riadiaceho výboru
ani prizývaní zástupcovia nemajú hlasovacie právo.
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(6) Pri neprítomnosti niektorého èlena riadiaceho výboru mono ho na základe písomného poverenia menovaného èlena zastúpi. Zastupujúci
má hlasovacie právo. Predsedu výboru nemono
na rokovaní zastúpi.
Èlánok 4
Hlasovanie riadiaceho výboru
(1) Kadý èlen riadiaceho výboru s hlasovacím
právom vrátane predsedu riadiaceho výboru má
jeden hlas.
(2) O predkladaných návrhoch hlasuje predseda riadiaceho výboru a èlenovia riadiaceho výboru. Návrh je schválený, ak zaò hlasovala nadpolovièná väèina jeho èlenov. V prípade rovnosti
hlasov rozhoduje hlas predsedu. Hlasovanie kadého èlena sa uvedie v zázname.
Èlánok 5
Odborné orgány riadiaceho výboru
(1) Výkon pôsobnosti a plnenie úloh riadiaceho
výboru zabezpeèujú odborné orgány riadiaceho
výboru. Odbornými orgánmi riadiaceho výboru sú
odborné komisie, ktoré pripravujú podklady na
rokovanie riadiaceho výboru. Odborné komisie
neprijímajú rozhodnutia.
(2) Odborné komisie zriaïuje predseda riadiaceho výboru. Ide o tieto komisie:
a) komisia pre obchodné mechanizmy,
b) komisia na organizovanie trhu s rastlinnými komoditami,
c) komisia na organizovanie trhu so ivoèínymi
komoditami.
(3) Odborné komisie
a) posudzujú opatrenia prijaté orgánmi Európskej
únie, ktoré súvisia s uplatòovaním spoloènej
po¾nohospodárskej politiky a spoloènej obchodnej politiky, ich vplyv na podmienky
v Slovenskej republike a poskytujú stanovisko
k týmto opatreniam,
b) navrhujú rieenia uplatòovania opatrení pri-

jatých orgánmi Európskej únie v podmienkach
Slovenskej republiky.
Návrhy, odporúèania a stanoviská v uvedených
oblastiach predkladajú odborné komisie na rokovanie riadiaceho výboru prostredníctvom tajomníka.
Èlánok 6
Rokovanie riadiaceho výboru
(1) Zasadnutie riadiaceho výboru zvoláva predseda riadiaceho výboru pod¾a potreby prerokovania konkrétnych návrhov, pripravených odbornými komisiami, minimálne vak dvakrát za rok.
Èlenov riadiaceho výboru a ïalie osoby pod¾a
èlánku 3 zvoláva predseda riadiaceho výboru písomnou pozvánkou najneskôr sedem dní pred
zasadnutím. Súèasou pozvánky sú písomne spracované návrhy na prerokovanie.
(2) Na kadom rokovaní sa zo zúèastnených
èlenov urèia dvaja overovatelia záznamu. Z roko-

vaní riadiaceho výboru tajomník vyhotovuje záznam, ktorý podpisuje predseda riadiaceho výboru
a dvaja èlenovia urèení ako overovatelia. Záznam
obsahuje program zasadnutia, prezenènú listinu,
preh¾ad prerokovaných otázok, záznam o hlasovaní kadého èlena, závery a rozhodnutia.
(3) Záznam zo zasadnutia riadiaceho výboru
sa písomne doruèí kadému èlenovi a prizvanému
zástupcovi do siedmich dní od rokovania riadiaceho výboru. Schválené návrhy predkladá predseda riadiaceho výboru prostredníctvom tajomníka
na rokovanie porady vedenia ministerstva. Takto
schválené závery sú záväznou pozíciou ministerstva
pri ïalích rokovaniach.
Èlánok 7
Úèinnos
Tento tatút nadobúda úèinnos 15. júla 2004.
Zsolt Simon, v. r.
minister
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