Stanovisko Ministerstva pôdohospodárstva SR
k výročnej správe Pôdohospodárskej platobnej agentúry Bratislava
za rok 2008
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej „platobná agentúra“) je rozpočtová
organizácia zriadená zákonom č. 473/2003 Z. z. o Pôdohospodárskej platobnej agentúre,
o podpore podnikania v pôdohospodárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Jej
hlavnou činnosťou je zabezpečovať administratívnu a kontrolnú činnosť pri poskytovaní
podpôr v rezorte pôdohospodárstva z prostriedkov poľnohospodárskych fondov Európskej
únie (ďalej len „fondy EÚ“) a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky ( ďalej len „štátny
rozpočet“). Platobná agentúra je orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou a je
napojená na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva
pôdohospodárstva SR (ďalej „ministerstvo“).
Na výkon hlavnej činnosti bola ministerstvom, ako príslušným orgánom, udelená
platobnej agentúre úplná akreditácia v zmysle platného nariadenia Komisie (ES) č. 885/2006.
Platobná agentúra má na zabezpečenie svojich činností zriadené regionálne
pracoviská, ako miesta prvého kontaktu, v rámci celého územia Slovenskej republiky.
Z celkového počtu osemnástich regionálnych pracovísk je osem na krajskej úrovni a desať na
obvodnej úrovni.
Platobná agentúra v rámci svojej hlavnej činnosti v priebehu roku 2008
implementovala programy a schémy podpôr pre oblasť poľnohospodárstva, lesného a rybného
hospodárstva ako aj pre rozvoj vidieka na území Slovenskej republiky. Zároveň sa podieľala
aj na príprave týchto programových dokumentov. Ďalej platobná agentúra zabezpečovala a
riešila implementáciu integrovaného ekonomického informačného systému SAP /IES SAP.
V priebehu roka 2008 boli postupne uvedené do užívania jednotlivé časti IES SAP
Pre platobnú agentúru bol rok 2008 dôležitý aj v súvislosti s prechodom SR na novú
menovú jednotku Euro od 1. 1. 2009. Úspešne zabezpečila tento prechod z pohľadu
spracovania dát v IES SAP. Všetky relevantné dáta boli k 1. 1. 2009 migrované do euro verzie
IES SAP v rámci Europrojektu.
V priebehu roka 2008 platobná agentúra ďalej pokračovala vo financovaní
schválených projektov zo Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj
vidieka 2004-2006 a Plánu rozvoja vidieka SR 2004-2006. V rámci Programu rozvoja
vidieka 2007-2013 v oblasti projektových podpôr zvýšenú pozornosť venovala prijímaniu,
vyhodnocovaniu a schvaľovaniu projektov. V spolupráci s ministerstvom v roku 2008 vydala
výzvy na jednotlivé opatrenia z Programu rozvoja vidieka 2007-2013 a začala kontrahovanie
a podpisovanie zmlúv pre jednotlivé výzvy.
Ďalej platobná agentúra v roku 2008 vydala príručku Operačného programu Rybné
hospodárstvo SR 2007 - 2013 a prvú výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný
príspevok.
V oblasti priamych platieb platobná agentúra v roku 2008 prijímala, kontrolovala a
schvaľovala žiadosti na jednotnú platbu na plochu a na doplnkové priame platby. Priame
podpory boli vyplácané zo štátneho rozpočtu a refundované z rozpočtu EÚ, doplnkové priame
platby sa vyplácali zo štátneho rozpočtu. Všetky informácie, legislatívu, formuláre a príručky
na ich vypĺňanie zverejnila platobná agentúra na svojej internetovej stránke. Na
administrovanie a kontrolu žiadostí o poskytnutie priamych podpôr platobná agentúra

využívala zavedený Integrovaný administratívny a kontrolný systém (IACS), ktorý
zabezpečoval centralizáciu údajov o žiadateľoch a o forme poskytnutej podpory ako aj výkon
krížových kontrol.
V roku 2008 pokračovala platobná agentúra aj v administrovaní nástrojov spoločnej
organizácie trhu s jednotlivými komoditami a zabezpečila dostupnosť legislatívnych
predpisov EÚ pre širšiu verejnosť. Ďalej poskytovala dotácie z programov „Štátna pomoc“
a „Národné podpory“.
K objemu poskytovaných podpôr a dotácií zabezpečila platobná agentúra potrebný
rozsah kontrolnej činnosti v jednotlivých oblastiach dotýkajúcich sa priamych podpôr,
projektových podpôr, trhových opatrení a národných podpôr. V roku 2008 bolo vykonaných
celkom 3 948 kontrol na mieste vlastnými kontrolórmi, ďalších 1695 kontrol vykonali externé
inštitúcie a 10 kontrol bolo vykonaných v rámci delegovaných činností. Kontroly na mieste
boli zamerané na kontrolu efektívneho využitia prostriedkov poskytnutých z fondov EÚ,
programu SAPARD a zo štátneho rozpočtu.
V rámci agendy o zistených nezrovnalostiach platobná agentúra k 31. 12. 2008
evidovala 472 podozrení na nezrovnalosť v celkovej sume 351 119 716,43 Sk ( 11 655 039,38
EUR ). Z toho činili prostriedky EÚ sumu 281 834 846,65 Sk ( 9 355 203,04 EUR)
a prostriedky štátneho rozpočtu sumu 69 284 869,78 Sk ( 2 299 836,34 EUR).
Upravený rozpočet príjmov platobnej agentúry, po vykonaní rozpočtových opatrení,
predstavoval k 31. 12. 2008 celkovú sumu 12 165 462 tis. Sk ( 403 819 tis. EUR). Skutočne
dosiahnuté príjmy za rok 2008 činili sumu 11 733 098 tis. Sk (389 467 tis. EUR). Percento
plnenia príjmov za rok 2008 predstavovalo 96,45 %., Príjmy z rozpočtu EÚ predstavujú
plnenie na 95,9 %.
Upravený rozpočet výdavkov platobnej agentúry, po vykonaní rozpočtových opatrení,
predstavoval k 31. 12. 2008 celkovú sumu 20 566 293 tis. Sk ( 679 652 tis. EUR). Čerpanie
výdavkov k 31. 12. 2008 bolo uskutočnené vo výške 19 676 287 tis. Sk ( 653 133 tis. EUR).
Percento čerpania výdavkov vo vzťahu k upravenému rozpočtu predstavovalo 95,7 %.
Výsledky hospodárenia so zvereným finančnými prostriedkami sa prezentujú každoročne
v závierke. Za finančný rok 2008 už bola väčšina dokumentov pre závierku spracovaná z
výstupov už nového IES SAP. Závierka bola spracovaná na dobrej úrovni, čo potvrdil v
týchto dňoch aj audit DG AGRI, ktorý účtovnú závierku za finančný rok 2008 schválil bez
finančného dopadu voči rezortu pôdohospodárstva.
Obsah výročnej správy vychádza z publikovaného manuálu pre vypracovanie
výročných správ a v jednotlivých častiach podrobne hodnotí činnosť organizácie.
K predloženej správe nemáme pripomienky a odporúčame ju predložiť na
prerokovanie v rámci verejného odpočtu.
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