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N A R I A D E N I E V L Á D Y

Slovenskej republiky

zo 16. apríla 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 369/2007 Z. z.
o niektorých podporných opatreniach v pôdohospodárstve

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k)
zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú pod-
mienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slo-
venskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. na-
riaďuje:

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 369/2007
Z. z. o niektorých podporných opatreniach v pôdohos-
podárstve sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 odseky 1 a 2 znejú:
„(1) Dotáciu možno poskytnúť právnickej osobe zalo-

ženej podľa osobitných predpisov1) na zabezpečenie
účasti chovateľov hospodárskych zvierat2) (ďalej len
„chovateľ“) a pestovateľov poľnohospodárskych plodín2)
(ďalej len „pestovateľ“) na poľnohospodárskych výsta-
vách, veľtrhoch a chovateľských dňoch (ďalej len „výsta-
va“).

(2) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť na výsta-
vy hospodárskych zvierat2a) a na výstavy poľnohospodár-
skych plodín schválené Ministerstvom pôdohospodár-
stva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)
v príslušnom kalendárnom roku okrem sladkovodných
rýb.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1, 2 a 2a znejú:
„1) § 56 a 221 Obchodného zákonníka.

§ 18 a 20f Občianskeho zákonníka.
§ 6 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení ne-
skorších predpisov.

2) Čl.1 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1857/2006 z 15. de-
cembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy o štátnej
pomoci pre malé a stredné podniky (MSP) pôsobiace v poľno-
hospodárskej výrobe, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie
(ES) č. 70/2001 (Ú. v. EÚ L 358, 16. 12. 2006).

2a) § 2 ods. 4 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.“.

2. V § 2 ods. 4 sa vypúšťa písmeno c).

3. Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 2a

Dotácia na ocenenie podniku

(1) Dotáciu na ocenenie podniku2b) v súťaži na výsta-
vách schválených ministerstvom na území Slovenskej
republiky v príslušnom kalendárnom roku možno po-
skytnúť právnickej osobe1) organizujúcej súťaž.

(2) Ocenenie v súťaži na výstavách možno poskytnúť
podniku do výšky podľa osobitných predpisov.2b)

(3) Dotácia podľa odseku 1 sa vypočíta podľa limitu
uvedeného v prílohe č. 1a.

(4) Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa
odseku 1 okrem príloh uvedených v § 32 ods. 5 je výpo-
čet celkovej hodnoty dotácie na ocenenia na výstavách,
veľtrhoch a chovateľských dňoch podľa vzoru uvedené-
ho v prílohe č. 1b.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2b znie:
„2b) Nariadenie Komisie (ES) č. 1535/2007 z 20. decembra 2007

o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na pomoc de mini-
mis v sektore poľnohospodárskej výroby (Ú. v. EÚ L 337, 21.
12. 2007).
Nariadenie Komisie (ES) č. 875/2007 z 24. júla 2007 o uplat-
ňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES, pokiaľ ide o pomoc de
minimis v sektore rybného hospodárstva, ktorým sa mení
a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1860/2004 (Ú. v. EÚ L 193,
25. 7. 2007).“.

4. V § 3 odsek 1 znie:
„(1) Dotáciu na účasť na výstavách schválených mi-

nisterstvom v príslušnom kalendárnom roku možno
poskytnúť podniku2b) do 100 % oprávnených nákla-
dov.“.

5. V § 3 odsek 3 znie:
„(3) Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa

odseku 1 okrem príloh uvedených v § 32 ods. 5 je
a) kalkulácia predpokladaných oprávnených nákla-

dov, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 2,
b) čestné vyhlásenie o prijatej dotácii podľa osobitného

predpisu2b) za príslušný fiškálny rok3) a za predchá-
dzajúce dva fiškálne roky.“.

6. V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia „Čl. 3
ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1860/2004 zo 6. ok-
tóbra 2004 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy o ES,
pokiaľ ide o pomoc de minimis v sektore poľnohospo-
dárstva a rybného hospodárstva (Ú. v. EÚ L 325,
28. 10. 2004)“ nahrádza citáciou „Čl. 3 ods. 2 nariade-
nia (ES) č. 1535/2007 (Ú. v. EÚ L 337, 21. 12. 2007).“.

7. § 4 vrátane nadpisu znie:

„§ 4

Dotácia na založenie a vedenie plemennej knihy
a plemenárskej evidencie

(1) Dotáciu do 100 % prevádzkových nákladov na za-
loženie a vedenie plemennej knihy4) a plemenárskej
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evidencie5) možno poskytnúť uznanej chovateľskej
organizácii6) alebo poverenej plemenárskej organizácii7)
podľa počtu novozapísaných hospodárskych zvierat za
predchádzajúci kalendárny rok. Dotáciu možno poskyt-
núť formou sadzby na jedno novozapísané hospodárske
zviera príslušného druhu a plemena v plemennej knihe,
ktorá sa uverejňuje do 31. januára príslušného kalen-
dárneho roka vo vestníku ministerstva.

(2) Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa
odseku 1 okrem príloh uvedených v § 32 ods. 5 je
a) výpis z plemennej knihy alebo plemenárskej eviden-

cie o počte novozapísaných hospodárskych zvierat
za predchádzajúci kalendárny rok,

b) výpočet celkovej dotácie podľa vzoru uvedeného
v prílohe č. 4.“.

8. V § 8 ods. 1 sa slová „chovateľovi v súlade s osobit-
ným predpisom“ nahrádzajú slovom „podniku“.

9. V § 8 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c) čestné vyhlásenie o prijatej dotácii podľa osobitného

predpisu3) za príslušný fiškálny rok a za predchá-
dzajúce dva fiškálne roky.“.

10. V § 9 ods. 1 sa slová „chovateľovi podľa osobitného
predpisu“ nahrádzajú slovom „podniku“.

11. V § 9 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) čestné vyhlásenie o prijatej dotácii podľa osobitného

predpisu3) za príslušný fiškálny rok a za predchá-
dzajúce dva fiškálne roky.“.

12. Za § 9 sa vkladajú § 9a a 9b, ktoré vrátane nadpi-
sov znejú:

„§ 9a

Dotácia na zvýšenú plochu
ustajnenia ošípaných

(1) Dotáciu na zvýšenú plochu ustajnenia ošípaných
možno poskytnúť v príslušnom kalendárnom roku cho-
vateľovi.

(2) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť na zvý-
šenú najmenšiu plochu jedného ustajňovacieho miesta
pre jednu ošípanú najmenej o 5 %.

(3) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť formou
sadzby na jedno ustajňovacie miesto, ktorú uverejňuje
ministerstvo do 31. mája príslušného kalendárneho
roka vo vestníku ministerstva.

(4) Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa
odseku 1 okrem príloh uvedených v § 32 ods. 5 je
a) výpočet celkovej dotácie podľa vzoru uvedeného

v prílohe č. 9a,
b) potvrdenie úradného veterinárneho lekára o skutoč-

nej kapacite objektov pre chov ošípaných podľa ka-
tegórií a o priemernom počte chovaných ošípaných
v príslušnom kalendárnom roku,

c) kópia dokladu o registrácii chovu v centrálnom re-
gistri zvierat.12a)

§ 9b

Dotácia na zlepšenie životných
podmienok ošípaných

(1) Dotáciu na zlepšenie životných podmienok ošípa-
ných možno poskytnúť v príslušnom kalendárnom roku
podniku,3) ktorému ministerstvo uznalo šľachtiteľský
chov alebo ktorému uznaná chovateľská organizácia12b)
uznala rozmnožovací chov ošípaných.12)

(2) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť na
a) ošetrovanie kŕmnych zmesí viazačmi toxínov plesní,
b) ohrev vody na napájanie ošípaných,
c) vyhrievanie ležovísk pre ciciaky a odstavčatá.

(3) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť formou
sadzby, ktorá sa uverejňuje do 31. mája príslušného
kalendárneho roka vo vestníku ministerstva.

(4) Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa
odseku 2 písm. a) okrem príloh uvedených v § 32 ods. 5
je
a) výpočet celkovej dotácie podľa vzoru uvedeného

v prílohe č. 9b,
b) potvrdenie úradného veterinárneho lekára o prie-

mernom počte chovaných ošípaných v príslušnom
kalendárnom roku a o zabezpečení viazačov toxínov
plesní v kŕmnych zmesiach,

c) kópia dokladu o registrácii chovu v centrálnom re-
gistri zvierat,

d) čestné vyhlásenie o prijatej dotácii podľa osobitného
predpisu3) za príslušný fiškálny rok a za predchá-
dzajúce dva fiškálne roky.

(5) Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa
odseku 2 písm. b) okrem príloh uvedených v § 32 ods. 5
je
a) výpočet celkovej dotácie podľa vzoru uvedeného

v prílohe č. 9c,
b) potvrdenie úradného veterinárneho lekára o prie-

mernom počte chovaných ošípaných v príslušnom
kalendárnom roku a o zabezpečení ohrevu vody na
napájanie ošípaných,

c) kópia dokladu o registrácii chovu v centrálnom re-
gistri zvierat,

d) čestné vyhlásenie o prijatej dotácii podľa osobitného
predpisu3) za príslušný fiškálny rok a za predchá-
dzajúce dva fiškálne roky.

(6) Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa od-
seku 2 písm. c) okrem príloh uvedených v § 32 ods. 5 je
a) výpočet celkovej dotácie podľa vzoru uvedeného

v prílohe č. 9d,
b) potvrdenie úradného veterinárneho lekára o prie-

mernom počte chovaných ošípaných podľa kategórií
v príslušnom kalendárnom roku a o zabezpečení vy-
hrievania ležovísk pre ciciaky a odstavčatá,

c) kópia dokladu o registrácii chovu v centrálnom re-
gistri zvierat,

d) čestné vyhlásenie o prijatej dotácii podľa osobitného
predpisu3) za príslušný fiškálny rok a za predchá-
dzajúce dva fiškálne roky.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 12a a 12b znejú:
„12a) § 19 ods. 1 zákona č. 39/2007 Z. z.
12b) § 6 ods. 5 zákona č. 194/1998 Z. z.“.
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13. § 10 až 15 vrátane nadpisov znejú:

„§ 10

Dotácia na včelstvá

(1) Dotáciu možno poskytnúť podniku3) na päť a viac
včelstiev.

(2) Dotáciu na včelstvá podľa odseku 1 možno po-
skytnúť do 250 Sk na jedno včelstvo evidované v cen-
trálnom registri zvierat12a) k 31. máju príslušného ka-
lendárneho roka.

(3) Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa
odseku 1 okrem príloh uvedených v § 32 ods. 5 je
a) výpočet dotácie na stav včelstiev podľa vzoru uvede-

ného v prílohe č. 10,
b) potvrdenie o počte včelstiev evidovaných v centrál-

nom registri zvierat k 31. máju príslušného kalen-
dárneho roka vydané Slovenským centrom poľno-
hospodárskeho výskumu,

c) čestné vyhlásenie o prijatej dotácii podľa osobitného
predpisu3) za príslušný fiškálny rok a za predchá-
dzajúce dva fiškálne roky.

§ 11

Dotácia na úhradu straty spôsobenej prírodnými
katastrofami na poľnohospodárskych plodinách

(1) Dotáciu možno poskytnúť pestovateľovi na úhradu
straty spôsobenej prírodnými katastrofami13) na poľ-
nohospodárskych plodinách v príslušnom kalendár-
nom roku.

(2) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť do
a) 100 % straty zníženej o poistné plnenie, ak je pesto-

vateľ poistený proti prírodným katastrofám na prí-
slušných poľnohospodárskych plodinách, na kto-
rých strata vznikla,

b) 40 % straty, ak nie je pestovateľ poistený proti prí-
rodným katastrofám na príslušných poľnohospo-
dárskych plodinách, na ktorých strata vznikla.

(3) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť pesto-
vateľovi, ak do desiatich pracovných dní odo dňa vzni-
ku prírodnej katastrofy predloží Pôdohospodárskej
platobnej agentúre (ďalej len „platobná agentúra) ozná-
menie o poškodení poľnohospodárskych plodín prírod-
nou katastrofou. Vzor oznámenia je uvedený v prílohe
č. 11.

(4) Výpočet straty podľa odseku 2 je obsahom znalec-
kého posudku.14)

(5) Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa
odseku 1 okrem príloh uvedených v § 32 ods. 5 je kópia
a) znaleckého posudku,
b) poistnej zmluvy na poistenie poľnohospodárskych

plodín, na ktorých vznikla strata, alebo čestné vy-
hlásenie pestovateľa, že tieto poľnohospodárske plo-
diny nemá poistené,

c) záznamu komisie o vykonanej obhliadke poškode-
ných poľnohospodárskych plodín prírodnou kata-
strofou, zloženej z jedného zástupcu platobnej agen-

túry a Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu
poľnohospodárstva (ďalej len „kontrolný ústav“),

d) dokladu o vyplatení poistného plnenia za straty spô-
sobené prírodnou katastrofou na príslušných poľno-
hospodárskych plodinách, ak je pestovateľ poistený.

§ 12

Dotácia na úhradu straty spôsobenej prírodnými
katastrofami na hospodárskych zvieratách

(1) Dotáciu možno poskytnúť chovateľovi na úhradu
straty spôsobenej prírodnými katastrofami na hospo-
dárskych zvieratách v príslušnom kalendárnom roku.

(2) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť do
a) 100 % straty zníženej o poistné plnenie, ak je chova-

teľ poistený proti prírodným katastrofám na hospo-
dárskych zvieratách, na ktorých vznikla strata,

b) 40 % straty, ak nie je chovateľ poistený proti prírod-
ným katastrofám na hospodárskych zvieratách, na
ktorých vznikla strata.

(3) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť chova-
teľovi, ak do desiatich pracovných dní odo dňa vzniku
prírodnej katastrofy predloží platobnej agentúre ozná-
menie o strate na hospodárskych zvieratách spôsobe-
nej prírodnou katastrofou. Vzor oznámenia je uvedený
v prílohe č. 12.

(4) Výpočet straty podľa odseku 2 je obsahom znalec-
kého posudku.

(5) Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa
odseku 1 okrem príloh uvedených v § 32 ods. 5 je kópia
a) znaleckého posudku,
b) poistnej zmluvy na poistenie hospodárskych zvierat,

na ktorých vznikla strata, alebo čestné vyhlásenie
chovateľa, že tieto hospodárske zvieratá nemá pois-
tené,

c) záznamu komisie o vykonanej obhliadke straty na
hospodárskych zvieratách spôsobenej prírodnou
katastrofou, zloženej z jedného zástupcu platobnej
agentúry a regionálnej veterinárnej a potravinovej
správy,

d) dokladu o vyplatení poistného plnenia za straty spô-
sobené prírodnou katastrofou na hospodárskych
zvieratách, ak je chovateľ poistený.

§ 13

Dotácia na úhradu straty spôsobenej
nepriaznivými poveternostnými udalosťami

na poľnohospodárskych plodinách

(1) Dotáciu možno poskytnúť pestovateľovi na úhra-
du straty spôsobenej nepriaznivými poveternostnými
udalosťami15) na poľnohospodárskych plodinách v prí-
slušnom kalendárnom roku.

(2) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť do
a) 80 % straty vypočítanej podľa osobitného predpisu16)

zníženej o poistné plnenie, ak je pestovateľ poistený
proti nepriaznivým poveternostným udalostiam, kto-
ré spôsobili stratu na príslušnej poľnohospodárskej
plodine,
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b) 25 % straty vypočítanej podľa osobitného predpi-
su,16) ak nie je pestovateľ poistený proti nepriazni-
vým poveternostným udalostiam, ktoré spôsobili
stratu na príslušnej poľnohospodárskej plodine.

(3) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť pestova-
teľovi, ak do desiatich pracovných dní odo dňa vzniku
straty predloží platobnej agentúre oznámenie o poško-
dení poľnohospodárskych plodín nepriaznivou poveter-
nostnou udalosťou. Vzor oznámenia je uvedený v prílo-
he č. 13.

(4) Výpočet straty podľa odseku 2 je obsahom znalec-
kého posudku.

(5) Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa
odseku 1 okrem príloh uvedených v § 32 ods. 5 je kópia

a) znaleckého posudku,

b) poistnej zmluvy na poistenie poľnohospodárskych
plodín, na ktorých vznikla strata, alebo čestné vy-
hlásenie pestovateľa, že tieto poľnohospodárske plo-
diny nemá poistené,

c) záznamu komisie o vykonanej obhliadke poškode-
ných poľnohospodárskych plodín nepriaznivou po-
veternostnou udalosťou, zloženej zo zástupcu pla-
tobnej agentúry a kontrolného ústavu,

d) dokladu o vyplatení poistného plnenia za straty spô-
sobené nepriaznivými poveternostnými udalosťami
na príslušných poľnohospodárskych plodinách, ak
je pestovateľ poistený.

§ 14

Dotácia na úhradu straty na hospodárskych
zvieratách a ich produktoch v dôsledku

nariadeného opatrenia

(1) Dotáciu na úhradu straty na hospodárskych zvie-
ratách a ich produktoch v dôsledku nariadeného opat-
renia podľa osobitného predpisu17) možno poskytnúť
chovateľovi do 100 % vypočítanej straty zníženej o po-
istné plnenie poskytnuté na úhradu straty.

(2) Výpočet straty podľa osobitného predpisu18) je ob-
sahom znaleckého posudku.

(3) Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa
odseku 1 okrem príloh uvedených v § 32 ods. 5 je kópia

a) rozhodnutia regionálnej veterinárnej a potravinovej
správy o nariadených opatreniach na ochorenia
hospodárskych zvierat chorobami uvedenými v oso-
bitnom predpise,19)

b) znaleckého posudku,

c) poistnej zmluvy na poistenie hospodárskych zvierat,
na ktorých vznikla strata, alebo čestné vyhlásenie
chovateľa, že tieto hospodárske zvieratá nemá pois-
tené.

d) dokladu o vyplatení poistného plnenia za straty spô-
sobené chorobami na hospodárskych zvieratách, ak
je chovateľ poistený.

§ 15

Dotácia na úhradu straty na plodinách
v dôsledku vyhláseného opatrenia

(1) Dotáciu na úhradu straty na poľnohospodár-
skych plodinách v dôsledku vyhláseného opatrenia20)
možno poskytnúť pestovateľovi do 100 % vypočítanej
straty zníženej o poistné plnenie poskytnuté na úhradu
straty.

(2) Výpočet straty podľa osobitného predpisu18) je ob-
sahom znaleckého posudku.

(3) Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa
odseku 1 okrem príloh uvedených v § 32 ods. 5 je kópia
a) vyhláseného opatrenia na predchádzanie výskytu

a rozširovania škodlivých organizmov,21)
b) znaleckého posudku,
c) poistnej zmluvy na poistenie poľnohospodárskych

plodín, na ktorých vznikla strata, alebo čestné vy-
hlásenie pestovateľa, že tieto poľnohospodárske plo-
diny nemá poistené,

d) dokladu o vyplatení poistného plnenia za straty spô-
sobené ochoreniami poľnohospodárskych plodín, ak
je pestovateľ poistený.“.

14. V § 16 odsek 1 znie:
„(1) Dotáciu na platby poistného v poľnohospodárstve

možno poskytnúť chovateľovi alebo pestovateľovi do 50 %
ročného poistného, ak predmetom poistnej zmluvy je po-
istenie proti stratám spôsobeným prírodnými katastrofa-
mi na poľnohospodárskych plodinách, hospodárskych
zvieratách alebo ak predmetom poistnej zmluvy je poiste-
nie proti stratám spôsobeným nepriaznivými poveter-
nostnými udalosťami na poľnohospodárskych plodi-
nách, škodlivými organizmami a škodlivými činiteľmi,22)
ochoreniami hospodárskych zvierat chorobami uvedený-
mi v osobitnom predpise.23)“.

15. V § 17 ods. 3 písm. b) sa za slová „osobitného
predpisu25)“ vkladajú slová „za príslušný fiškálny rok a“
a slovo „kalendárne“ sa nahrádza slovom „fiškálne“.

16. V § 18 ods. 4 písm. c) sa na konci pripájajú tieto
slová: „podľa odseku 2 písm. a) až d), j) a k)“.

17. V § 19 ods. 4 písm. c) sa na konci pripájajú tieto
slová: „podľa odseku 2 písm. a) až d), j) a k)“.

18. V § 22 odsek 1 znie:
„(1) Dotáciu na platby poistného na lesné porasty ale-

bo reprodukčný materiál37) v lesných škôlkach možno
poskytnúť obhospodarovateľovi lesa25) do 50 % ročného
poistného, ak predmetom poistnej zmluvy je poistenie
proti stratám spôsobeným prírodnými katastrofami na
lesných porastoch alebo reprodukčnom materiáli alebo
ak predmetom poistnej zmluvy je poistenie proti stra-
tám spôsobeným nepriaznivými poveternostnými uda-
losťami na lesných porastoch alebo reprodukčnom ma-
teriáli.“.

19. V § 24 ods. 3 písm. b) sa za slová „osobitného
predpisu25)“ vkladajú slová „za príslušný fiškálny rok a“
a slovo „kalendárne“ sa nahrádza slovom „fiškálne“.
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20. § 25 a 26 vrátane nadpisov znejú:

„§ 25

Dotácia na úhradu straty spôsobenej prírodnými
katastrofami alebo nepriaznivými poveternostnými
udalosťami na lesných porastoch a reprodukčnom

materiáli v lesných škôlkach

(1) Dotáciu možno poskytnúť obhospodarovateľovi
lesa na úhradu straty spôsobenej prírodnými katastro-
fami alebo nepriaznivými poveternostnými udalosťami
na lesných porastoch a reprodukčnom materiáli v les-
ných škôlkach40) v príslušnom kalendárnom roku.

(2) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť do
a) 100 % straty zníženej o poistné plnenie, ak je obhos-

podarovateľ lesa poistený proti prírodným katastro-
fám alebo nepriaznivým poveternostným udalos-
tiam na príslušných lesných porastoch alebo
reprodukčnom materiáli v lesných škôlkach,

b) 40 % straty, ak nie je obhospodarovateľ lesa poiste-
ný proti prírodným katastrofám alebo nepriaznivým
poveternostným udalostiam na príslušných lesných
porastoch alebo reprodukčnom materiáli v lesných
škôlkach.

(3) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť obhos-
podarovateľovi lesa, ak do desiatich pracovných dní
odo dňa vzniku prírodnej katastrofy predloží oznáme-
nie o strate na lesných porastoch a reprodukčnom ma-
teriáli v lesných škôlkach spôsobenej prírodnou kata-
strofou alebo nepriaznivou poveternostnou udalosťou.
Vzor oznámenia je uvedený v prílohe č. 27.

(4) Výpočet straty podľa odseku 2 je obsahom znalec-
kého posudku.

(5) Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa
odseku 1 okrem príloh uvedených v § 32 ods. 5 je kópia
a) znaleckého posudku,
b) poistnej zmluvy na poistenie lesných porastov alebo

reprodukčného materiálu v lesných škôlkach, na
ktorých vznikla strata, alebo čestné vyhlásenie ob-
hospodarovateľa lesa, že lesné porasty alebo repro-
dukčný materiál v lesných škôlkach nemá poistené,

c) záznamu komisie o vykonanej obhliadke poškode-
ných lesných porastov a reprodukčného materiálu
v lesných škôlkach prírodnou katastrofou alebo ne-
priaznivou poveternostnou udalosťou, zloženej
z jedného zástupcu platobnej agentúry a obvodného
lesného úradu,

d) dokladu o vyplatení poistného plnenia za straty spô-
sobené prírodnými katastrofami alebo nepriaznivý-
mi poveternostnými udalosťami na lesných poras-
toch alebo reprodukčnom materiáli v lesných
škôlkach.

Dotácie v rybnom hospodárstve

§ 26

Dotácia na úhradu straty na rybách
v dôsledku nariadeného opatrenia

(1) Dotáciu na úhradu straty na rybách41) v dôsledku
nariadeného opatrenia podľa osobitného predpisu17)

možno poskytnúť chovateľovi rýb do 100 % vypočítanej
straty zníženej o poistné plnenie poskytnuté na úhradu
straty.

(2) Výpočet straty podľa odseku 1 je obsahom znalec-
kého posudku.

(3) Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa
odseku 1 okrem príloh uvedených v § 32 ods. 5 je kópia
a) rozhodnutia regionálnej veterinárnej a potravinovej

správy o nariadených opatreniach na ochorenia rýb
na choroby podľa osobitného predpisu,19)

b) znaleckého posudku,
c) poistnej zmluvy na poistenie rýb, na ktorých vznikla

strata, alebo čestné vyhlásenie chovateľa rýb, že
ryby nemá poistené,

d) dokladu o vyplatení poistného plnenia za straty spô-
sobené chorobami rýb.“.

21. Za § 26 sa vkladá § 26a, ktorý vrátane nadpisu
znie:

„§ 26a

Dotácia na úhradu straty na rybách
spôsobenej prírodnými katastrofami

(1) Dotáciu na úhradu straty na rybách spôsobenej
prírodnými katastrofami v príslušnom kalendárnom
roku možno poskytnúť chovateľovi rýb do
a) 100 % straty zníženej o poistné plnenie poskytnuté

na úhradu straty, ak je chovateľ rýb poistený proti
prírodným katastrofám, ktoré spôsobili stratu na
príslušnom druhu rýb,

b) 40 % straty, ak nie je chovateľ rýb poistený proti prí-
rodným katastrofám, ktoré spôsobili stratu na prí-
slušnom druhu rýb.

(2) Výpočet straty podľa odseku 1 je obsahom znalec-
kého posudku.

(3) Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa
odseku 1 okrem príloh uvedených v § 32 ods. 5 je kópia
a) osvedčenia na chov rýb,41a)
b) znaleckého posudku,
c) poistnej zmluvy na poistenie rýb alebo čestné vyhlá-

senie chovateľa rýb, že ryby nemá poistené,
d) dokladu o vyplatení poistného plnenia za straty spô-

sobené na rybách prírodnou katastrofou.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 41a znie:
„41a) § 31 ods. 5 zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve.“.

22. § 27 vrátane nadpisu znie:

„§ 27

Dotácia na zachovanie
a ochranu genetických zdrojov rýb

(1) Dotáciu na zachovanie a ochranu genetických
zdrojov rýb42) možno poskytnúť podniku.2b)

(2) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť na chov
rýb osvedčených ministerstvom na jedno generačné
stádo toho istého druhu, najmenej 150 ks v jednej pre-
vádzke podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho
kalendárneho roka do
a) 350 000 Sk na pstruha potočného,
b) 350 000 Sk na pstruha dúhového,
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c) 480 000 Sk na lipňa tymianového.

(3) Vyprodukovaná násada generačným stádom
musí v období od 1. januára do 31. decembra predchá-
dzajúceho kalendárneho roka dosiahnuť najmenej
100 000 ks.

(4) Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa
odseku 1 okrem príloh uvedených v § 32 ods. 5 je
a) kópia osvedčenia na chov rýb,
b) výpočet dotácie na chov vybraných druhov rýb podľa

vzoru uvedeného v prílohe č. 28,
c) potvrdenie veterinárneho lekára o veterinárnom do-

hľade nad prevádzkou,
d) kópia dokladu o vedení základného stáda v investič-

nom majetku alebo kópia skladovej karty,
e) zoznam účtovných dokladov potvrdzujúcich odpre-

daj násad na zarybnenie na území Slovenskej repub-
liky alebo vnútropodnikový presun požadovaného
počtu násad vyprodukovaných generačným stádom
v danom období,

f) potvrdenie odberateľa násad o použití násad na za-
rybnenie,

g) čestné vyhlásenie o prijatej dotácii podľa osobitného
predpisu2b) za príslušný fiškálny rok a za predchá-
dzajúce dva fiškálne roky.“.

23. V § 28 ods. 3 písm. a) sa za slovo „preukazujúci“
vkladajú slová „vodnú plochu s hospodárskym cho-
vom“ a vypúšťajú sa slová „rozlohu rybničnej plochy“.

24. V § 28 ods. 3 sa za písmeno c) vkladá nové písme-
no d), ktoré znie:

„d) doklad preukazujúci vlastnícke právo k rybničnej
ploche alebo platnú zmluvu o nájme rybničnej plo-
chy na hospodársky chov rýb,“.

Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená
e) a f).

25. Za § 29 sa vkladá § 29a, ktorý vrátane nadpisu
znie:

„§ 29a

Dotácia na eradikáciu
a prevenciu ochorení zvierat a rýb

(1) Dotáciu na eradikáciu a prevenciu ochorení hos-
podárskych zvierat a rýb možno poskytnúť podniku.2b)

(2) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť do
100 % nákladov na nákup vakcíny alebo ostatných me-
dikačných prípravkov najviac do výšky vypočítanej zo
stanovených limitných cien za jednu dávku vakcíny
alebo medikačného prípravku, ktoré sa uverejňujú do
31. mája príslušného kalendárneho roka vo vestníku
ministerstva.

(3) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť podľa
národného pohotovostného plánu alebo národného
programu eradikácie.

(4) Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa
odseku 1 okrem príloh uvedených v § 32 ods. 5 je

a) kópia schváleného individuálneho eradikačného
plánu,

b) zoznam účtovných dokladov o nákupe vakcíny alebo
medikačných prípravkov,

c) čestné vyhlásenie o prijatej dotácii podľa osobitného
predpisu2b) za príslušný fiškálny rok a za predchá-
dzajúce dva fiškálne roky,

d) výpočet dotácie podľa vzoru uvedeného v prílohe
č. 29a.“.

26. § 31 sa vypúšťa.

27. V § 32 odseky 1 a 2 znejú:
„(1) Žiadosti o poskytnutie dotácie podľa tohto naria-

denia vlády okrem § 29 a 30 sa predkladajú podľa vzoru
uvedeného v prílohe č. 30 platobnej agentúre v prísluš-
nom kalendárnom roku na základe výzvy platobnej
agentúry.

(2) Žiadosti podľa § 10 sa predkladajú platobnej
agentúre do 30. júna príslušného kalendárneho roka.“.

28. V § 32 ods. 5 písmeno f) znie:
„f) kópia osvedčenia o registrácii pre daň z pridanej hod-

noty,49a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 49a znie:
„49a) Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení ne-

skorších predpisov.“.

29. V § 32 ods. 5 písmeno h) znie:
„h) potvrdenie daňového úradu nie staršie ako 30 dní

o tom, že žiadateľ nemá daňový nedoplatok na da-
niach po lehote splatnosti; čestné vyhlásenie, že žia-
dateľ nemá evidované nedoplatky na poistnom na
sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchod-
kové sporenie po lehote splatnosti; čestné vyhláse-
nie, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky na poist-
nom na povinné verejné zdravotné poistenie po
lehote splatnosti; čestné vyhlásenie o tom, že žiada-
teľ má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym roz-
počtom.“.

30. V § 32 odseky 7 a 8 znejú:
„(7) Za oprávnené náklady podľa § 2a, 3, 8, 9, 10, 17,

24, 27 a 29a sa považujú aj náklady, ktoré vznikli od
1. januára príslušného kalendárneho roka do uzavre-
tia zmluvy medzi platobnou agentúrou a žiadateľom
o poskytnutie dotácie podľa tohto nariadenia vlády.

(8) Za oprávnený náklad sa nepovažuje daň z prida-
nej hodnoty, ak žiadateľ o dotáciu môže odpočítať daň
z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu.49a)“.

31. V § 32 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý
znie:

„(9) Za oprávnené náklady podľa § 29a sa považujú aj
náklady, ktoré vznikli v predchádzajúcom kalendár-
nom roku.“.

Doterajšie odseky 9 a 10 sa označujú ako odseky 10
a 11.

32. V § 32 ods. 11 sa vypúšťajú slová „a subvencova-
nú službu podľa § 31“.
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33. Za § 32 sa vkladá § 32a, ktorý vrátane nadpisu
znie:

„§ 32a

Prechodné ustanovenia k úpravám
účinným od 1. mája 2008

(1) Žiadosti o poskytnutie dotácie na úhradu strát

podľa § 11 až 15, 25, 26 a 26a sa predkladajú platobnej
agentúre na základe výzvy v kalendárnom roku nasle-
dujúcom po roku, v ktorom strata vznikla.

(2) Žiadosť predložená podľa § 27 a 28 sa vybaví podľa
tohto nariadenia vlády, len ak žiadateľ doplní chýbajú-
ce údaje do 30. júna 2008.

(3) Dotáciu podľa § 23 možno v roku 2008 poskytnúť
aj podľa osobitných predpisov.25)“.
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34. Za prílohu . 1 sa vkladajú prílohy . 1a a 1b, ktoré znejú: 

„Príloha . 1a 
k nariadeniu vlády . 369/2007 Z. z. 

Limity ocenení v sú aži 

Hovädzí dobytok pod a plemien 

Kategória zvierat Umiestnenie 
Limit ocenenia 

(Sk) 

plemenný býk šampión výstavy do 50 000 

krava šampiónka plemena do 25 000 

krava I. miesto do 15 000 

krava II. miesto do 11 000 

krava III. miesto do 8 000 

krava najlepšie vemeno do 10 000 

jalovica I. miesto do 8 000 

jalovica II. miesto do 7 000 

jalovica III. miesto do 6 000 

krava (mäsový 
dobytok) šampiónka plemena do 15 000 

krava (mäsový 
dobytok) I. miesto do 8 000 

krava (mäsový 
dobytok) II. miesto do 7 000 

krava (mäsový 
dobytok) III. miesto do 6 000 

kolekcia zvierat 
(mäsový dobytok) I. miesto do 8 000 

kolekcia zvierat 
(mäsový dobytok) II. miesto do 7 000 

kolekcia zvierat 
(mäsový dobytok) III. miesto do 6 000 
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Ošípané 

Kategória zvierat Umiestnenie 
Limit ocenenia 

(Sk) 

dospelé kance šampión výstavy do 20 000 

dospelé kance I. miesto do 15 000 

trhové kance 

materské plemeno I. miesto do 12 000 

materské plemeno II. miesto do 9 000 

materské plemeno III. miesto do 7 000 

otcovské plemeno I. miesto do 12 000 

otcovské plemeno II. miesto do 9 000 

otcovské plemeno III. miesto do 7 000 

kance v B pozícii I. miesto do 9 000 

trhové prasni ky I. miesto do 9 000 

trhové prasni ky II. miesto do 8 000 

trhové prasni ky III. miesto do 5 000 

prasnice s vrhom I. miesto do 8 000 

prasnice s vrhom II. miesto do 6 000 

prasnice s vrhom III. miesto do 4 000 

Ovce pod a plemien 

Kategória zvierat Umiestnenie 
Limit ocenenia 

(Sk) 

plemenný baran šampión výstavy do 14 000 

plemenný baran I. miesto do 8 000 

plemenný baran II. miesto do 6 000 

plemenný baran III. miesto do 4 000 

bahnice a jarky 

plemeno cigája I. miesto do 8 000 

plemeno cigája II. miesto do 6 000 

plemeno 
zoš achtená valaška I. miesto do 8 000 

plemeno 
zoš achtená valaška II. miesto do 6 000 
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bahnice, jarky a jahni ky 

mäsové plemeno I. miesto do 8 000 

mäsové plemeno II. miesto do 6 000 

mäsové plemeno III. miesto do 4 000 

bahnice, jarky a jahni ky 

mliekové plemeno I. miesto do 8 000 

mliekové plemeno II. miesto do 6 000 

Kozy 

Kategória zvierat Umiestnenie 
Limit ocenenia 

(Sk) 

cap šampión výstavy do 10 000 

plemenné kozi ky I. miesto do 8 000 

Kone 

Kategória zvierat Umiestnenie 
Limit ocenenia 

(Sk) 

žrebec šampión výstavy do 22 000 

kobyly 

génové rezervy 
(ohrozené plemená) I. miesto do 13 000 

génové rezervy 
(ohrozené plemená) II. miesto do 10 000 

génové rezervy 
(ohrozené plemená) III. miesto do 7 000 

chladnokrvné 
kobyly I. miesto do 13 000 

chladnokrvné 
kobyly II. miesto do 5 000 

teplokrvné kobyly I. miesto do 13 000 

teplokrvné kobyly II. miesto do 5 000 
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Iné plemenné zvieratá a ryby 

Umiestnenie 
Limit ocenenia 

(Sk) 

I. miesto do 8 000 

II. miesto do 6 000 

III. miesto do 4 000 

Limity ocenení v sú aži pestovate ov 

Obilniny 

Umiestnenie 
Limit ocenenia 

(Sk) 

I. miesto do 20 000 

II. miesto do 15 000 

III. miesto do 10 000 

Olejniny 

Umiestnenie 
Limit ocenenia 

(Sk) 

I. miesto do 20 000 

II. miesto do 15 000 

III. miesto do 10 000 

Strukoviny 

Umiestnenie 
Limit ocenenia 

(Sk) 

I. miesto do 20 000 

II. miesto do 15 000 

III. miesto do 10 000 

www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

© IURA EDITION, spol. s r. o.

http://www.zbierka.sk
http://www.iura.sk


Čiastka 64 Zbierka zákonov č. 159/2008 Strana 1173

Miešanky (jednoro né krmoviny) 

Umiestnenie 
Limit ocenenia 

(Sk) 

I. miesto do 20 000 

II. miesto do 15 000 

III. miesto do 10 000 

Krmoviny (viacro né) 

Umiestnenie 
Limit ocenenia 

(Sk) 

I. miesto do 20 000 

II. miesto do 15 000 

III. miesto do 10 000 

Po ná zelenina 

Umiestnenie 
Limit ocenenia 

(Sk) 

I. miesto do 20 000 

II. miesto do 15 000 

III. miesto do 10 000 

Zelenina a iné záhradné plodiny vo ne pestované 

Umiestnenie 
Limit ocenenia 

(Sk) 

I. miesto do 20 000 

II. miesto do 15 000 

III. miesto do 10 000 

Ostatné plodiny 

Umiestnenie 
Limit ocenenia 

(Sk) 

I. miesto do 20 000 

II. miesto do 15 000 

III. miesto do 10 000 
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Iné plodiny 

Umiestnenie 
Limit ocenenia 

(Sk) 

I. miesto do 20 000 

II. miesto do 15 000 

III. miesto do 10 000 
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Príloha . 1b 
k nariadeniu vlády . 369/2007 Z. z. 

V Z O R 

Výpo et celkovej hodnoty ocenení na výstave 
Názov výstavy: ........................................................................ 
Dátum konania výstavy: .......................................................... 
Názov sú aže: .......................................................................... 
Dátum konania sú aže: ............................................................ 
Organizátor sú aže: ................................................................., I O: .................................. 
Druh zviera a: ................................................................................ 
Plemeno zviera a: ........................................................................... 
Plodina: ........................................................................................... 

Kategória zvierat 
(Kategória plodiny) Hodnotenie/umiestnenie v sú aži Hodnota ocenenia 

(Sk) 
   

   

   

   

   

Celkom hodnota ocenení  

 

Požiadavka na dotáciu celkom Sk 

 

íslo listu  Po et listov 

  

 

V D a Podpis štatutárneho zástupcu Odtla ok pe iatky 
žiadate a 

    

    

V D a   

    

Prevzal“.    
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35. Príloha . 2 znie: 

„Príloha . 2 
k nariadeniu vlády . 369/2007 Z. z. 

V Z O R 

Kalkulácia predpokladaných oprávnených nákladov 

Po
r. 

ís
lo

 

Názov výstavy Dátum 
výstavy 

Názov 
predpokladaného 

oprávneného 
nákladu 

Predpokladané 
oprávnené náklady spolu 

v Sk  

a b c d e 

     

     

     

     

 

Požiadavka na dotáciu celkom Sk

 

íslo listu  Po et listov 

  spolu 

 

V  D a Podpis  štatutárneho 
zástupcu  

Odtla ok pe iatky 
žiadate a 

 

     

     

V  D a   

     

Prevzal“.     
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36. Príloha . 4 znie: 

„Príloha . 4 
k nariadeniu vlády . 369/2007 Z. z. 

V Z O R 

Výpo et celkovej dotácie 
Obchodné meno žiadate a: .................................................. 
I O: ...................................................................…………. 

Po
r. 

ís
lo

 

Kategória novozapísaných 
hospodárskych zvierat 

Sadzba na 1 ks 
novozapísaného 

hospodárskeho zviera a 

Stav 
novozapísaných 
hospodárskych 

zvierat 
k 31.12. 

Dotácia 
(Sk) 

a b c d e 

     

     

 

Požiadavka na dotáciu celkom Sk 

 
 

íslo listu  Po et listov 

  spolu 

 
 

V  D a Podpis  štatutárneho zástupcu  Odtla ok pe iatky 
žiadate a  

 

     

     

V  D a   

     

Prevzal     

     

     
Údaje uvádza  matematicky zaokrúhlené na dve desatinné miesta.“. 

37. Vypúš a sa príloha . 3. 
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38. Za prílohu . 9 sa vkladajú prílohy . 9a až 9e, ktoré znejú: 

„Príloha . 9a 
k nariadeniu vlády . 369/2007 Z. z. 

V Z O R 

Výpo et celkovej hodnoty dotácie za zvýšenú minimálnu plochu 

Dotácia 
(Sk) 

Kategória ošípaných 

Priemerný 
po et 

ošípaných 
v chove 

so zvýšenou 
minimálnou 

plochou 
ustajnenia 
minimálne 

o 5 % 
(ks) 

Skuto ná plocha 
ustajnenia na 
jednu ošípanú 

k 31. decembru 
predchádzajúceho 

kalendárneho 
roka 
(m²) 

Celkové 
zvýšenie 

minimálnej 
plochy 

v príslušnom 
kalendárnom 

roku 
 (%) 

Sadzba na 
jedno zvä šené 

ustaj ovacie 
miesto 

(Sk)   (st . 2 x st . 5)

1 2 3 4 5 6 

Prasnice      

Predvýkrm ošípaných 
(10 – 30 kg ž. váhy) 

     

Výkrm ošípaných 
(30 – 110 kg ž. váhy) 

     

Celkom  

 

Požiadavka na dotáciu celkom Sk 

 

íslo listu  Po et listov 

  

 

V D a Podpis  štatutárneho zástupcu Odtla ok 
pe iatky 
žiadate a 

    

  Potvrdenie ú. v. l.  

V D a   

    

Prevzal    

    

    
ú. v. l. – úradný veterinárny lekár 
Údaje uvádza  matematicky zaokrúhlené na dve desatinné miesta. 
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Príloha . 9b 
k nariadeniu vlády . 369/2007 Z. z. 

V Z O R 

Výpo et dotácie za ošetrovanie k mnych zmesí viaza mi toxínov plesní 

Dotácia 
(Sk) Kategória 

ošípaných 

Priemerný 
po et 

ošípaných 
v príslušnom 

roku 
(ks) 

Potreba 
k mnych 
zmesí na 

jeden 
rok/ošípanú 

(t) 

Potreba viaza ov 
toxínov plesní na 
jeden rok/ošípanú 

(kg) 
 

Cena 
viaza ov 
toxínov 
Sk/kg 

(st . 2 x st . 4 x st . 5) 

1 2 3 4 5 6 

Prasnice 
     

Výkrm 
ošípaných 

     

Celkom  

 
Požiadavka na dotáciu celkom Sk 

 

íslo listu  Po et listov 

  

 

V D a Podpis štatutárneho 
zástupcu 

Odtla ok pe iatky 
žiadate a 

    

  Potvrdenie ú. v. l.  

V D a   

    

Prevzal    

    

    
ú. v. l. – úradný veterinárny lekár 
Údaje uvádza  matematicky zaokrúhlené na dve desatinné miesta. 
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Príloha . 9c 
k nariadeniu vlády . 369/2007 Z. z. 

V Z O R 

Výpo et dotácie za ohrev vody na napájanie ošípaných 

Dotácia 
(Sk) Kategória ošípaných 

Priemerný po et ošípaných 
napájaných ohrievanou vodou 

v príslušnom kalendárnom 
roku do 50 dní života 

(ks) 

Sadzba na jednu ošípanú 
a jeden rok 

(Sk) 

(st . 2 x st . 3) 

1 2 3 4 

Ciciaky 
   

Odstav atá 
(do 20 kg) 

   

Celkom 
 

 

Požiadavka na dotáciu celkom Sk 

 

íslo listu  Po et listov 

  

 

V D a Podpis štatutárneho zástupcu Odtla ok pe iatky 
žiadate a 

    

  Potvrdenie ú. v. l.  

V D a   

    

Prevzal    

    

    
ú. v. l. – úradný veterinárny lekár 
Údaje uvádza  matematicky zaokrúhlené na dve desatinné miesta. 
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Príloha . 9d 
k nariadeniu vlády . 369/2007 Z. z. 

V Z O R 

Výpo et dotácie za vyhrievanie ležovísk 

Dotácia 
(Sk) Kategória ošípaných 

Priemerný po et ošípaných 
v príslušnom kalendárnom 

roku ustajnených v kotercoch
s vyhrievanými ležoviskami 

(ks) 

Sadzba na jednu ošípanú 
a jeden rok 

(Sk) 
(st . 2 x st . 3) 

1 2 3 4 

Ciciaky 
   

Odstav atá    

Celkom  

 
Požiadavka na dotáciu celkom Sk 

 

íslo listu  Po et listov 

  

 

V D a Podpis štatutárneho 
zástupcu 

Odtla ok pe iatky 
žiadate a 

    

  Potvrdenie ú. v. l.  

V D a   

    

Prevzal    

    

    
ú. v. l. – úradný veterinárny lekár 
Údaje uvádza  matematicky zaokrúhlené na dve desatinné miesta.“. 
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39. Príloha . 10 znie: 

„Príloha . 10 
k nariadeniu vlády . 369/2007 Z. z. 

 

V Z O R 

Výpo et dotácie na stav v elstiev 
 
Obchodné meno žiadate a: .............................................................................................……….... 
I O: ............................................................................................................................................. 

Po
r. 

ís
lo

 

Stav (po et)  
v elstiev k 31. 5.  

príslušného kalendárneho roka  

Sadzba na v elstvo  
Sk/v elstvo 

 

Výpo et dotácie 
v Sk 

(st pec b x st pec c) 

a b c d 

    

 
 

Požiadavka na dotáciu celkom Sk 

 
 

íslo listu  Po et listov 

   

 
 

V  D a Podpis štatutárneho 
zástupcu  

Odtla ok pe iatky 
žiadate a  

 

     

     

V  D a   

     

Prevzal     

     

     
Údaje uvádza  matematicky zaokrúhlené na dve desatinné miesta.“. 
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40. Príloha . 29 znie: 

„Príloha . 29 
k nariadeniu vlády . 369/2007 Z. z. 

V Z O R 

VÝPO ET PREDPOKLADANEJ DOTÁCIE NA CHOV RÝB 
Názov žiadate a: ..................................................................................................................... 
I O: ........................................................................................................................................ 

Predpokladaná dotácia 
(Sk) 

Po
r. 

ís
lo

 

Rybni ná 
plocha 

(ha) 
Názov prevádzky 

íslo osved enia 
na výkon chovu 

rýb 

Sadzba 
na jeden hektár 

rybni nej 
plochy 
(Sk/ha) 

(st . b x st . e) 

a b c d e f 

      

 
Požiadavka na dotáciu celkom  

 

íslo listu  Po et listov 

  

 

V D a Podpis štatutárneho 
zástupcu 

Odtla ok pe iatky 
žiadate a 

    

    

V D a   

    

Prevzal    
    

    
Údaje uvádza  matematicky zaokrúhlené na dve desatinné miesta.“. 
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41. Za prílohu . 29 sa vkladá príloha . 29a, ktorá znie: 

„Príloha . 29a 
k nariadeniu vlády . 369/2007 Z. z. 

V Z O R 

VÝPO ET DOTÁCIE NA ERADIKÁCIU A PREVENCIU OCHORENÍ ZVIERAT 
ALEBO RÝB 

Názov žiadate a: ..................................................................................................................… 
I O: ....................................................................................................................................... 
Druh použitej vakcíny: ........................................................................................................… 
Druh použitého medika ného prípravku: ...........................................................................…… 

Po et podaných dávok vakcíny alebo 
medika ného prípravku Dotácia 

Po
r.

 
ís

lo
 

Druh 
ochorenia 

Druh 
a plemeno 
zviera a 

Celkový po et 
zvierat v chove 
k 31. decembru 
predchádzajú-

ceho roka 
z toho 

v príslušnom 
roku 

z toho 
v predchádzajúcom 

roku 

St
an

ov
en

á 
ce

na
 

va
kc

ín
y 

st . e (f) x st . g

a b c d e f g h 

        

 
Požiadavka na dotáciu celkom  

 

íslo listu  Po et listov 

  

 

V D a Podpis štatutárneho 
zástupcu 

Odtla ok pe iatky žiadate a 

    

  Potvrdenie ú. v. l.  

V D a   

    

Prevzal    

    

    
ú. v. l. – úradný veterinárny lekár 
Údaje uvádza  matematicky zaokrúhlené na dve desatinné miesta.“. 
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42. Príloha . 30 znie: 

„Príloha . 30 
k nariadeniu vlády . 369/2007 Z. z. 

V Z O R 

Žiados  o poskytnutie dotácie 

I. Údaje o žiadate ovi II. Údaje o prijatí žiadosti           RP PPA 

III. Údaje o ú te žiadate a 

IV. Údaje o štatutárnych zástupcoch oprávnených kona  za žiadate a (PO)1) 

Priezvisko a meno         íslo OP 

  

  

V. Údaje o osobe oprávnenej kona  za žiadate a (FO)1) 

íslo OP 

íslo telefónu 

Priezvisko a meno  

E-mailová adresa 

Právna forma  

PO FO 

  

(Ozna i  krížikom) 

I O Eviden né íslo 
 

Prijal a kontroloval 
 

Obchodné meno  
 
 
 
 

 

D a 

Ulica a íslo   Podpis 

PS  Obec  

Okres  

íslo telefónu íslo mobilu  

íslo faxu E-mailová adresa  

Podacie miesto (odtla ok pe iatky) 

Názov banky/pobo ka íslo ú tu/kód banky 
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VI. Údaje o ve kostnej kategórii žiadate a 
 
 
 
 
 
 
 
 
*) Ve kostná kategória podniku sa vyzna í v príslušnej kolónke písmenom „x“. 

VII. Údaj o klasifikácii ekonomických inností pod a vyhlášky 
Štatistického úradu Slovenskej republiky . 306/2007 Z. z., 

ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických inností 

VIII. Dotáciu žiadam 

Ve kostná kategória 
podniku 

Ozna enie 
kategórie*)

1. mikropodnik 
 

2. malý podnik  

3. stredný podnik  

4. ve ký podnik  

Sekcia Divízia Skupina 

   

a) pod a ustanovenia  

b) názov požadovanej dotácie  

c) požadovaná výška dotácie                                                                                           Sk 
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                                                       IX. Vyhlásenie žiadate a 
Vyhlasujem, že 
a) všetky údaje uvedené v žiadosti vrátane príloh sú správne, úplné a pravdivé, 
b) sú mi známe podmienky poskytovania dotácie a som si vedomý požiadaviek vz ahujúcich 

sa na poskytnutie dotácie a subvencovanej služby a tovaru, 
c) súhlasím, aby údaje uvedené v žiadosti boli využité na štatistické ú ely, 
d) som si vedomý svojej trestnej zodpovednosti a povinnosti vráti  pridelenú dotáciu pri 

uvedení nesprávnych údajov alebo pri nedodržaní podmienok poskytnutia dotácie, 
e) neoprávnene nepoužívam a  nezadržiavam prostriedky štátneho rozpo tu, 
f) nie som v likvidácii a na môj majetok nebol vyhlásený konkurz, neprebieha konkurzné 

alebo reštrukturaliza né konanie a  návrh na vyhlásenie konkurzu nebol zamietnutý pre 
nedostatok majetku a nevedie sa vo i mne exeku né konanie, 

g) žiadna mne blízka osoba2) nepodniká v  obdobnom predmete innos  a nie je so 
mnou majetkovo a personálne prepojená a nemá nedoplatky na daniach a neoprávnene 
nepoužíva alebo nezadržiava prostriedky štátneho rozpo tu, 

h) neporušil som zákaz nelegálneho zamestnávania pod a osobitného predpisu,3) 
i) nepoberám dotáciu na to isté podporné opatrenie z rozvojového programu 

po nohospodárstva a rozvoja vidieka alebo z iných verejných zdrojov. 
Poznámky: 

1) Pod a príslušného oprávnenia na podnikanie. 
2) § 116 Ob ianskeho zákonníka. 
3) Zákon . 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 

. 125/2006 Z. z. 

X. Záväzok 
Zaväzujem sa 
a) dodrža  všetky podmienky na poskytnutie dotácie, 
b) vráti  všetky mne neoprávnene  vyplatené platby vrátane úrokov pod a zákona 

. 523/2004 Z. z. o rozpo tových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov, 

c) poskytnú  sú innos  a umožni  vykonanie všetkých kontrol vrátane kontrol na mieste, 
d) poskytnú  alšie požadované doklady a informácie, ktoré sú potrebné na posúdenie 

oprávnenosti žiadosti, 
e) oznámi  každú zmenu údajov uvedených v žiadosti písomne na príslušné regionálne 

pracovisko Pôdohospodárskej platobnej agentúry do desatich pracovných dní od jej 
vzniku. 

XI. Prílohy 

Pod a príslušných ustanovení nariadenia vlády. 

Po et priložených listov: 

V  .........................................   d a ........................ 

Podpis žiadate a: 

Odtla ok pe iatky (PO)“. 
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„Príloha č. 31
k nariadeniu vlády č. 369/2007 Z. z.

ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

1. Nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore a rozvoji vidieka prostredníctvom Európske-
ho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 277, 21. 10. 2005) v znení nariadenia Rady
(ES) č. 1463/2006 z 19. júna 2006 (Ú. v. EÚ L 277, 9. 10. 2006), nariadenia Rady (ES) č. 1944/2006 z 19. 12. 2006
(Ú. v. EÚ L 367, 22. 12. 2006) a nariadenia Rady (ES) č. 2012/2006 z 19. 12. 2006 (Ú. v. EÚ L 384, 29. 12. 2006).

2. Nariadenie Rady (ES) č. 1198/2006 z 27. júla 2006 o Európskom fonde pre rybné hospodárstvo (Ú. v. EÚ L 223,
15. 8. 2006).

3. Nariadenie Komisie (ES) č. 1857/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy o štátnej pomo-
ci pre malé a stredné podniky (MSP) pôsobiace v poľnohospodárskej výrobe, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie
(ES) č. 70/2001 (Ú. v. EÚ L 358, 16. 12. 2006).

4. Nariadenie Komisie (ES) č. 1998/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de
minimis (Ú. v. EÚ L 379, 28. 12. 2006).

5. Nariadenie Komisie (ES) č. 875/2007 z 24. júla 2007 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES, pokiaľ ide o po-
moc de minimis v sektore rybného hospodárstva, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1860/2004 (Ú. v. EÚ
L 193, 25. 7. 2007).

6. Nariadenie Komisie (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 (Ú. v. EÚ L 337, 21. 12. 2007).“.

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. mája
2008.

Robert Fico v. r.

Strana 1188 Zbierka zákonov č. 159/2008 Čiastka 64

43. Príloha č. 31 znie:

www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

© IURA EDITION, spol. s r. o.

http://www.zbierka.sk
http://www.iura.sk



