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Schéma minimálnej pomoci pre sektor mlieka  

(sektorová schéma) 
 

Schéma minimálnej pomoci pre sektor mlieka (sektorová schéma) (ďalej len „schéma“) je 

vypracovaná v súlade s platnými pravidlami Európskej únie (ďalej len „EÚ“) upravujúcimi 

poskytovanie minimálnej pomoci (ďalej len „pomoc“). Schéma je vypracovaná podľa 

nariadenia Komisie (EÚ) 1408/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 

Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v sektore poľnohospodárstva1) (Ú. 

v. EÚ L 352, 24. 12. 2013) v platnom znení (ďalej len "nariadenie Komisie (EÚ)  

č. 1408/2013“).  

 

Schéma je tiež vypracovaná v súlade s výnosom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka Slovenskej republiky z 10. decembra 2014 č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory  

v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve. 

 

A. Preambula 

 

Predmetom schémy je poskytovanie pomoci podniku pôsobiacemu v sektore 

poľnohospodárskej prvovýroby (ďalej len „podnik“) produkujúcemu surové kravské, ovčie 

a/alebo kozie mlieko. Schéma je určená pre sektor výrobkov2) definovaných ako „mlieko 

a mliečne výrobky“. 

 

B. Právny základ 

 

Právnym základom pre poskytovanie pomoci sú: 

 

 zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji 

vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych 

štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 280/2017 Z. z.“) ; 

 výnos Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 10. 

decembra 2014 č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, 

potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve (ďalej len „výnos“); 

 zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci 

a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci)  

(ďalej len „zákon o štátnej pomoci“); 

 nariadenie Komisie (EÚ) č. 1408/2013; 

 zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon  

č. 523/2004 Z. z.“); 

 Príloha I. nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých 

kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy 

v platnom znení (ďalej len „príloha I nariadenia Komisie č. 651/2014“); 

 zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole a audite“); 

 zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže 

využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon proti byrokracii) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon proti 

byrokracii“); 

                                                           
1) Ú. v. EÚ L 352/9, 24.12.2013 
2) Článok 2 odsek 3 nariadenia Komisie č. 1408/2013 
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 zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o účtovníctve“); 

 zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zákon o slobode informácií“). 

 

 

C. Cieľ  pomoci  

 

Cieľom poskytovania pomoci je podporiť podniky, ktoré sú prvovýrobcami surového 

kravského, ovčieho a/alebo kozieho mlieka.  

 

 

D. Poskytovateľ pomoci a vykonávateľ schémy 

 

D.1. Poskytovateľ pomoci:  

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej ako „ministerstvo“ alebo ako 

„poskytovateľ pomoci“) 

Dobrovičova ul. č. 12 

Bratislava 812 66 

Slovenská republika 

Tel.: + 421 2 59 266 111 

Webové sídlo: www.land.gov.sk, Podpory - výzvy 

e-mail: info@land.gov.sk 

 

Pôsobnosť ministerstva je ustanovená zákonom č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády  

a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. 

 

D.2. Vykonávateľ schémy : 

 

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej ako „platobná agentúra“ alebo ako „vykonávateľ 

schémy“) 

Hraničná ul. č. 12 

Bratislava 815 26 

Slovenská republika 

Tel :   +421 918 612 429 

Webové sídlo : www.apa.sk, Štátna pomoc 

Email: info@apa.sk 

 

Platobná agentúra je rozpočtovou organizáciou ministerstva, ktorá vznikla 1. decembra 2003 

na základe zákona č. 473/2003 Z. z. o Pôdohospodárskej platobnej agentúre, o podpore 

podnikania v pôdohospodárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon  

č. 473/2003 Z. .z.). Zabezpečuje administráciu podporných mechanizmov v sektore 

pôdohospodárstva. 

Kompetencie platobnej agentúry v oblasti poskytovania dotácií v poľnohospodárstve upravuje 

zákon č. 280/2017 Z.  z., ktorý nahradil zákon č. 473/2003 Z. z.  

Podľa zákona č.280/2017 Z. z. platobná agentúra zabezpečuje administratívnu činnosť pri 

poskytovaní dotácie, koná a rozhoduje o poskytovaní dotácie. 

 

E. Príjemca pomoci 
 

http://www.land.gov.sk/
http://www.apa.sk/
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E.1. Oprávneným príjemcom pomoci (ďalej len „príjemca“) je podnik podľa článku 107  

ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ (ďalej len „zmluva“), t. j. každý subjekt, ktorý vykonáva 

hospodársku činnosť bez ohľadu na právny status a spôsob financovania. 

Hospodárska činnosť je činnosť spočívajúca v ponuke tovarov a/alebo služieb na trhu. 

 

E.2. Príjemcom je podnik, ktorým je slovenská alebo zahraničná fyzická alebo právnická osoba 

so sídlom výrobnej prevádzky v Slovenskej republike a ktorá:  

 

a) pôsobí v prvovýrobe surového kravského, ovčieho a/alebo kozieho mlieka,  

b) uzatvorí s platobnou agentúrou zmluvu o poskytnutí dotácie (ďalej len „dotačná 

zmluva“) a prijme pomoc podľa tejto schémy. 

 

 

E.3.  Za príjemcu sa považuje jediný podnik podľa článku 2 ods. 2 nariadenia Komisie č. 

1408/2013. Jediný podnik zahŕňa všetky subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť, medzi 

ktorými je aspoň jeden z týchto vzťahov: 

1) jeden subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť má väčšinu hlasovacích práv 

akcionárov alebo spoločníkov v inom subjekte vykonávajúcom hospodársku 

činnosť; 

2) jeden subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť má právo vymenovať alebo 

odvolať väčšinu členov správneho, riadiaceho alebo dozorného orgánu iného 

subjektu vykonávajúceho hospodársku činnosť; 

3) jeden subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť má právo dominantným spôsobom 

ovplyvňovať iný subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť na základe zmluvy, 

ktorú s daným subjektom vykonávajúcim hospodársku činnosť uzavrel, alebo na 

základe ustanovenia v zakladajúcom dokumente alebo stanovách spoločnosti; 

4) jeden subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť, ktorý je akcionárom alebo 

spoločníkom iného subjektu vykonávajúceho hospodársku činnosť, má sám na 

základe zmluvy s inými akcionármi alebo spoločníkmi daného subjektu 

vykonávajúceho hospodársku činnosť pod kontrolou väčšinu hlasovacích práv 

akcionárov alebo spoločníkov v danom subjekte vykonávajúcom hospodársku 

činnosť. 

Subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť, medzi ktorými sú typy vzťahov uvedené 

v bodoch 1) až 4) prostredníctvom jedného alebo viacerých iných subjektov 

vykonávajúcich hospodársku činnosť, sa takisto považujú za jediný podnik. 

 

E.4. Pomoc sa neposkytne podniku, voči ktorému sa nárokuje vrátenie pomoci na základe 

predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, ktorým bola pomoc označená za neoprávnenú  

a nezlučiteľnú s vnútorným trhom3). 

 

E.5. Príjemcom pomoci môže byť mikropodnik, malý alebo stredný podnik, ktorý spĺňa kritériá 

uvedené v prílohe I nariadenia Komisie č. 651/2014, ktorá je prílohou č. 1 tejto schémy 

alebo veľký podnik, ktorý nespĺňa kritériá uvedené v prílohe I nariadenia Komisie č. 651/2014. 

 

E.6. Žiadateľom o dotáciu je samotný príjemca (ďalej len „žiadateľ“), ktorý predloží platobnej 

agentúre žiadosť o dotáciu (ďalej len „žiadosť“).  

 

E.7. Viaceré oddelené právne subjekty, ktoré majú kontrolné podiely a iné funkčné, 

hospodárske a organizačné prepojenia, možno na účely uplatnenia tejto schémy pokladať za 

                                                           
3 ) Rozsudok ESD vo veci C-188/92, TWD Textilwerke Deggendorf GmbH/Nemecko („Deggendorf“) [1994], § 7 ods. 6 

písm. b) zákona o štátnej pomoci]. 
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subjekty tvoriace jednu hospodársku jednotku. Táto hospodárska jednotka sa potom pokladá za 

relevantný podnik, teda príjemcu. 

 

  

F. Rozsah pôsobnosti 

 

F.1. Táto schéma sa nevzťahuje na pomoc 

 

a) ktorej výška je stanovená na základe ceny alebo množstva výrobkov uvedených na trh, 

 

b) poskytnutú na činnosti súvisiace s vývozom do tretích krajín alebo členských štátov, 

konkrétne pomoci priamo súvisiacej s vyvážanými množstvami, na zriadenie a 

prevádzkovanie distribučnej siete alebo inými bežnými nákladmi alebo výdavkami 

súvisiacimi s vývoznou činnosťou, 

 

c) podmienenú uprednostňovaním používania domáceho tovaru pred dovážaným.  

 

F.2. Ak príjemca pôsobí v prvovýrobe poľnohospodárskych výrobkov a zároveň pôsobí 

v jednom alebo vo viacerých zo sektorov alebo vykonáva iné činnosti, ktoré patria do 

pôsobnosti nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 

107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v platnom znení (ďalej 

len „nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013“), pomoc podľa tejto schémy môže prijať za 

predpokladu, že príjemca vhodnými prostriedkami, napríklad oddelením činností alebo 

rozlíšením nákladov (napr. analytická evidencia), zaručí, aby prvovýroba poľnohospodárskych 

výrobkov nebola podporovaná z pomoci poskytnutej v súlade s uvedeným nariadením 

(vykonávateľ schémy tieto skutočnosti overí).  

 

F.3. Ak príjemca pôsobí v prvovýrobe poľnohospodárskych výrobkov a zároveň v sektore 

rybolovu a akvakultúry, ustanovenia nariadenia Komisie (EÚ) č. 717/2014 z 27. júna 2014 o 

uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v 

sektore rybolovu a akvakultúry v platnom znení (ďalej len „nariadenie Komisie (EÚ) č. 

717/2014“) sa uplatňujú na pomoc poskytnutú v súvislosti s činnosťami v sektore rybolovu a 

akvakultúry za predpokladu, že príjemca vhodnými prostriedkami, napríklad oddelením 

činností alebo rozlíšením nákladov (napr. analytická evidencia), zaručí, aby prvovýroba 

poľnohospodárskych výrobkov nebola podporovaná zpomoci poskytovanej v súlade s 

uvedeným nariadením (vykonávateľ schémy tieto skutočnosti overí). 

 

F.4. Táto schéma sa vzťahuje na celé územie Slovenskej republiky. 

 

G. Oprávnené projekty 
 

Oprávneným projektom je celkový zámer na podporu prvovýroby surového kravského, ovčieho 

a/alebo kozieho mlieka. 
 

 

H. Oprávnené náklady  

 

H.1. Pomoc sa neposkytuje na krytie konkrétnych oprávnených nákladov.  

 

H.2. Pomoc sa poskytuje na  

a) dojnice, 

b) bahnice určené na produkciu mlieka, alebo 
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c) kozy určené na produkciu mlieka. 

 

H.3. Pomoc sa poskytuje  na základe paušálnej sadzby v eurách na jednu chovanú dojnicu, 

bahnicu určenú na produkciu mlieka, alebo kozu určenú na produkciu mlieka (ďalej len 

„sadzba“), stanovenej ministerstvom a ktorú zverejní platobná agentúra vo výzve na 

predkladanie žiadosti (ďalej len „výzva“).  

Sadzbu pre každý z uvedených druhov hospodárskych zvierat (dojnica, bahnica určená na 

produkciu mlieka, koza určená na produkciu mlieka) určí ministerstvo na základe dát 

nákladovosti výroby surového kravského, ovčieho a/alebo kozieho mlieka za obdobie, ktoré 

bude korešpondovať s obdobím, za ktoré sa pomoc poskytuje a ktoré bude špecifikované vo 

výzve. 

  

 

I. Forma  pomoci 

 

Pomoc sa poskytuje jednorazovo ako dotácia.  

 

 

J. Výška a intenzita pomoci  

 

J.1. Pomoc možno poskytovať v sume, ktorá sa vypočíta ako súčin sadzby a počtu chovaných 

dojníc, bahníc určených na produkciu mlieka, alebo kôz určených na produkciu mlieka za 

obdobie, ktoré určí ministerstvo, v rámci podniku a registrovaných v databáze centrálneho 

registra hospodárskych zvierat2) (ďalej len „CEHZ“), ktorá je vedená písomne poverenou 

osobou3) . Takto vypočítaná výška pomoci je požiadavkou o dotáciu (ďalej len „požiadavka“). 

Sadzbu a určené obdobie zverejní platobná agentúra vo výzve. 

 

 

J.2. Celková výška pomoci poskytnutá jedinému podniku nesmie presiahnuť 25 000 EUR 

v priebehu obdobia troch fiškálnych rokov, t. j. v priebehu  obdobia predchádzajúcich dvoch 

fiškálnych rokov a počas prebiehajúceho fiškálneho roka a kumulatívna suma pomoci 

poskytnutá podľa tejto schémy nesmie presiahnuť sektorovú hornú hranicu4) 17 968 300 

EUR. Trojročné obdobie v súvislosti s poskytovaním pomoci sa určuje na základe účtovného 

obdobia príjemcu. Podľa zákona o účtovníctve je to kalendárny rok alebo hospodársky rok 

podľa rozhodnutia príjemcu. Kumulatívna výška pomoci, ktorú  Slovenská republika 

poskytuje na základe schém minimálnej pomoci určených len pre vybrané sektory (sektorové 

schémy) podnikom pôsobiacim v prvovýrobe poľnohospodárskych výrobkov v období troch 

fiškálnych rokov, nesmie presiahnuť vnútroštátnu hornú hranicu 35 936 600 EUR.  

 

J.3. Podľa článku 3 ods. 5 nariadenia Komisie (EÚ) č. 1408/2013 sa stropy stanovené v bode 

J.2. uplatňujú bez ohľadu na formu pomoci alebo sledovaný cieľ, ako aj nezávisle od toho, či 

je pomoc, ktorú poskytuje poskytovateľ pomoci, financovaná úplne alebo čiastočne zo zdrojov 

EÚ. 

J.4. Podľa článku 3 ods. 7 nariadenia Komisie (EÚ) č. 1408/2013, ak by sa poskytnutím novej 

pomoci presiahol príslušný strop uvedený v bode J.2. schémy, predmetná schéma sa na túto 

sumu pomoci neuplatňuje, a to ani na tú časť, ktorá strop nepresiahne. 

                                                           
2) § 19 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 

39/2007 Z. z.“). 
3) § 5 písm. j) zákona č. 39/2007 Z. z. 
4) Článok 2 odsek 4 nariadenia Komisie č. 1408/2013 
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J.5. V rámci schémy sa poskytuje pomoc, pri ktorej je možné vopred presne vypočítať 

ekvivalent hrubého grantu pomoci bez potreby vykonať posúdenie rizika („transparentná 

pomoc“). Všetky číselné údaje sú uvedené v hrubom vyjadrení, čiže pred odrátaním dane alebo 

ďalších poplatkov. 

 

J.6. V prípade fúzií alebo akvizícií sa pri zisťovaní toho, či prípadná nová pomoc pre tento 

nový alebo nadobúdajúci podnik presahuje príslušný strop, zohľadní každá pomoc poskytnutá 

predtým ktorémukoľvek zo spájajúcich sa podnikov. Pomoc zákonne poskytnutá pred fúziou 

alebo akvizíciou zostáva zákonnou. 

 

J.7. V prípade rozdelenia jedného podniku na dva či viac samostatných podnikov sa pomoc 

poskytnutá pred rozdelením priradí tomu podniku, ktorý z nej profitoval, čo je v zásade ten 

podnik, ktorý preberá činnosti, na ktoré sa pomoc využila. Ak takéto priradenie nie je možné, 

pomoc sa priradí úmerne na základe účtovnej hodnoty vlastného kapitálu nových podnikov v 

deň nadobudnutia účinnosti rozdelenia podniku. 

 

 

K. Podmienky poskytovania pomoci 

 

K.1. Žiadosť sa predkladá na základe výzvy platobnej agentúry na predkladanie žiadostí 

zverejnenej na webovom sídle platobnej agentúry. Výzva definuje všetky náležitosti žiadosti 

o poskytnutie pomoci vrátane povinných príloh a potvrdení a upresňuje podmienky 

poskytnutia pomoci.  

Súčasťou výzvy je: 

a) vzor žiadosti; 

b) usmernenie k vyplňovaniu žiadosti; 

c) výpočet požiadavky; 

d)  termín predloženia žiadosti; 

e)  miesto predloženia žiadosti; 

f)  ďalšie pokyny ministerstva a platobnej agentúry. 

 

K žiadosti žiadateľ prikladá prílohy: 

 

a) výpis z CEHZ;  

b) výpočet požiadavky podľa bodu J.1. tejto schémy a podľa vzoru uvedeného vo výzve; 

c) vyhlásenie štatutárneho zástupcu žiadateľa a prehľad o  akejkoľvek inej pomoci prijatej 

počas predchádzajúcich dvoch fiškálnych rokov a v prebiehajúcom fiškálnom roku podľa 

vzoru uvedeného vo výzve, a to aj od iných poskytovateľov pomoci alebo v rámci iných schém 

pomoci; 

d) vyhlásenie štatutárneho zástupcu žiadateľa, že žiadateľ nepatrí do skupiny podnikov, ktoré 

sú považované za jediný podnik podľa článku 2 ods. 2 nariadenia Komisie (EÚ) č. 1408/2013, 

resp. ak príjemca patrí do skupiny podnikov, predloží údaje o prijatej pomoci v sledovanom 

období troch fiškálnych rokov za všetkých členov podnikov, ktorí s ním tvoria jediný podnik; 

e) doklady uvedené v § 8a ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z.; 

f) potvrdenie o vedení účtu v banke alebo overená kópia zmluvy o zriadení účtu v banke, nie 

staršie ako 3 mesiace, na ktorý bude žiadateľovi poskytnutá dotácia; 

g) originál alebo úradne osvedčenú kópiu výpisu z príslušného registra, nie staršieho ako 

60 dní, preukazujúcu registráciu žiadateľa (napr. obchodný register, živnostenský register, 

výpis z evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov, register občianskych združení, 

účelových zariadení cirkvi a náboženskej spoločnosti, atď.); 
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h) originál alebo úradne osvedčenú kópiu potvrdenia, nie staršieho ako 60 dní, o možnosti 

vykonávať hospodársku činnosť v poľnohospodárskej prvovýrobe resp. chove hospodárskych 

zvierat, ak nie je súčasťou výpisu uvedeného v písmene g);  

i) vyhlásenie štatutárneho zástupcu žiadateľa, že sa voči žiadateľovi nenárokuje vrátenie 

pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie, ktorým bola poskytnutá 

pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom 3), dodržanie tejto 

podmienky vykonávateľ schémy overí prostredníctvom webového sídla 

https://www.antimon.gov.sk/rozhodnutia-europskej-komisie-prikazujuce-slovenskej-

republike-vymahat-neopravnene-poskytnutu-a-nezlucitelnu-statnu-pomoc/,  

j) vyhlásenie štatutárneho zástupcu žiadateľa, že žiadateľ nepoberá pomoc na to isté podporné 

opatrenie z rozvojových programov poľnohospodárstva a rozvoja vidieka alebo z iných 

verejných zdrojov. 

 

Prílohy uvedené v písmenách a) až j) doloží žiadateľ len v prípade, ak z technických dôvodov 

nie je vykonávateľovi schémy umožnené získať príslušný doklad podľa zákona proti byrokracii 

a iných predpisov upravujúcich získavanie údajov alebo výpisov z informačných systémov 

verejnej správy. 

 

K.2. Pomoc možno poskytnúť žiadateľovi, ak: 

a) spĺňa podmienky pre žiadateľa podľa tejto schémy; 

b) spĺňa podmienky podľa § 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.; 

c) nepoberá pomoc na to isté podporné opatrenie z rozvojových programov poľnohospodárstva 

a rozvoja vidieka alebo z iných verejných zdrojov. 

 

K.3. Pomoc možno poskytnúť ak platobná agentúra preverí podľa § 13 ods. 3 zákona o štátnej 

pomoci v centrálnom registri zriadenom podľa § 11 zákona o štátnej pomoci (ďalej len 

„centrálny register“), že celkový objem pomoci prijatý žiadateľom (v prípade, že žiadateľ tvorí 

jediný podnik, aj celkový objem pomoci prijatýv prospech všetkých členov skupiny podnikov, 

ktorí so žiadateľom tvoria jediný podnik podľa článku 2 ods. 2 nariadenia Komisie (EÚ) č. 

1408/2013) počas obdobia, ktoré pokrýva prebiehajúci fiškálny rok (vrátane pomoci, ktorá má 

byť poskytnutá podľa tejto schémy), ako aj predchádzajúce dva fiškálne roky nepresiahne 

stropy stanovené v bode J.2 v prvej vete, t. j. strop pre jediný podnik ani sektorovú hornú 

hranicu. Platobná agentúra tiež pred poskytnutím pomoci overí v centrálnom registri, či 

poskytnutím pomoci nedôjde k prekročeniu vnútroštátnej hornej hranice minimálnej pomoci 

v sektore poľnohospodárstva, stanovenej pre Slovenskú republiku vo výške 35 936 600 EUR 

a že sa dodržiavajú kumulačné pravidlá podľa článku L. tejto schémy. 

 

K.4. Pomoc možno poskytnúť žiadateľovi, ak spĺňa všetky podmienky podľa tejto schémy. 

 

K.5. Na poskytnutie pomoci podľa tejto schémy nie je právny nárok. 

 

K.6. Bez poskytnutia informácií súvisiacich s prijatím inej pomoci alebo predloženia všetkých 

požadovaných vyhlásení zo strany žiadateľa, bez možnosti ich overenia vykonávateľom 

schémy a bez splnenia všetkých podmienok uvedených v tejto schéme a vo výzve, pomoc 

nemôže byť poskytnutá. 

 

 
 

L. Kumulácia pomoci 

 

 

https://www.antimon.gov.sk/rozhodnutia-europskej-komisie-prikazujuce-slovenskej-republike-vymahat-neopravnene-poskytnutu-a-nezlucitelnu-statnu-pomoc/
https://www.antimon.gov.sk/rozhodnutia-europskej-komisie-prikazujuce-slovenskej-republike-vymahat-neopravnene-poskytnutu-a-nezlucitelnu-statnu-pomoc/
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L.1. Kumulácia pomoci je vždy viazaná na konkrétneho príjemcu (vrátane všetkých členov 

skupiny podnikov, ktorí so žiadateľom tvoria jediný podnik podľa článku 2 ods. 2 nariadenia 

Komisie (EÚ) č. 1408/2013).  

 

L.2. Pomoc sa nekumuluje so štátnou pomocou vo vzťahu k rovnakým oprávneným nákladom 

alebo štátnou pomocou na to isté opatrenie rizikového financovania, ak by takáto kumulácia 

presahovala najvyššiu príslušnú intenzitu pomoci alebo výšku pomoci stanovenú v závislosti 

od osobitných okolností jednotlivých prípadov v nariadení alebo rozhodnutí o skupinovej 

výnimke prijatých Európskou komisiou (ďalej len „Komisia“). Pomoc, ktorá sa neposkytuje na 

konkrétne oprávnené náklady, ani sa k nim nedá priradiť, možno kumulovať s inou štátnou 

pomocou poskytnutou na základe nariadenia o skupinovej výnimke alebo rozhodnutia prijatých 

Komisiou. 

 

L.3. Ak príjemca pôsobí v prvovýrobe poľnohospodárskych výrobkov a zároveň pôsobí v 

jednom alebo vo viacerých zo sektorov, alebo vykonáva činnosti, na ktoré sa vzťahuje 

nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013, pomoc poskytnutá na činnosti v sektore 

poľnohospodárskej výroby v súlade s týmto nariadením sa môže kumulovať s pomocou 

poskytnutou v sektoroch alebo na činnosti podliehajúce uvedenému nariadeniu až do výšky 

príslušného stropu stanoveného v článku 3 ods. 2 nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013  

za predpokladu, že zabezpečí prostredníctvom oddelenej účtovnej evidencie oddelenie činností 

a rozlíšenie nákladov alebo výdavkov a výnosov alebo príjmov tak, aby prvovýroba 

poľnohospodárskych výrobkov nebola podporovaná z pomoci poskytovanej v súlade  

s nariadením Komisie (EÚ) č. 1407/2013 (vykonávateľ schémy tieto skutočnosti overí). 

 

L.4. Ak príjemca pôsobí v prvovýrobe poľnohospodárskych výrobkov a zároveň  

v sektore rybolovu a akvakultúry, pomoc poskytnutá na činnosti v sektore poľnohospodárskej 

výroby v súlade s týmto nariadením sa môže kumulovať s pomocou poskytnutou na činnosti v 

sektore rybolovu a akvakultúry v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 717/2014 až do výšky 

stropu stanoveného v uvedenom nariadení za predpokladu, že zabezpečí prostredníctvom 

oddelenej účtovnej evidencie oddelenie činností a rozlíšenie nákladov alebo výdavkov 

a výnosov alebo príjmov tak, aby prvovýroba poľnohospodárskych výrobkov nebola 

podporovaná z pomoci poskytovanej v súlade s nariadením Komisie(EÚ) č. 717/2014 

(vykonávateľ schémy tieto skutočnosti overí).  

 

 

M. Mechanizmus poskytovania pomoci 
 

M.1. Žiadosť sa predkladá platobnej agentúre v termíne a za podmienok uvedených vo výzve. 

 

M.2. Platobná agentúra posúdi súlad každej žiadosti s príslušnými podmienkami schémy. 

 

M.3. Platobná agentúra na základe prijatých žiadostí preverí prostredníctvom centrálneho 

registra výšku prijatej pomoci každého žiadateľa (vrátane všetkých členov skupiny podnikov, 

ktorí so žiadateľom tvoria jediný podnik podľa článku 2 ods. 2 nariadenia Komisie (EÚ) č. 

1408/2013) počas prebiehajúceho fiškálneho roka a predchádzajúcich dvoch fiškálnych rokov 

(v priebehu akéhokoľvek obdobia troch fiškálnych rokov). Platobná agentúra pred poskytnutím 

pomoci overí v centrálnom registri, či poskytnutím pomoci nedôjde k prekročeniu vnútroštátnej 

hornej hranice  minimálnej pomoci v sektore poľnohospodárstva, stanovenej pre Slovenskú 

republiku vo výške 35 936 600 EUR. Platobná agentúra tiež pred poskytnutím pomoci overí, 

či jej poskytnutím nedôjde k prekročeniu sektorovej hornej hranice vo výške 17 968 300 EUR. 
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M.4. Po preverení údajov z centrálneho registra platobná agentúra vykoná kontrolu požiadavky 

každého žiadateľa tak, aby za obdobie troch fiškálnych rokov nepresiahla individuálny strop 

pre každého žiadateľa (so zohľadnením jediného podniku), resp. sektorovú hornú hranicu 

stanovenú v bode J.2. 

 

M.5. Platobná agentúra po kontrole požiadaviek podľa bodu M.4. spočíta požiadavky všetkých 

žiadateľov v príslušnom rozpočtovom roku. 

 

M.6. Ak súčet požiadaviek všetkých žiadateľov prevyšuje disponibilný objem finančných 

prostriedkov v rozpočte /limit schválený ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka/ (ďalej 

len „limit“), platobná agentúra stanoví prepočítací koeficient.  

 

M.7. Platobná agentúra prepočíta stanoveným koeficientom všetky požiadavky. Požiadavky 

prepočítané koeficientom sú konečnou sumou dotácie každého žiadateľa. 

 

M.8. Platobná agentúra požiada ministerstvo o presun limitu na svoj výdavkový účet.  

 

M.9. Platobná agentúra uzavrie s príjemcom dotačnú zmluvu. V tejto zmluve sa špecifikujú 

podmienky poskytnutia pomoci a výška poskytnutej pomoci. Dotačná zmluva nadobudne 

účinnosť deň nasledujúci po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Dňom nadobudnutia 

účinnosti dotačnej zmluvy sa pomoc považuje za poskytnutú. 

 

M.10. Po podpise a nadobudnutí účinnosti dotačnej zmluvy, platobná agentúra prevedie 

dotáciu na účet príjemcu.  

 

M.11. Príjemca nie je povinný viesť poskytnutú dotáciu na osobitnom účte v banke alebo 

pobočke zahraničnej banky. Ak má príjemca nárok na dotáciu po splnení stanovených 

podmienok v schéme, neodvádza žiadne výnosy z poskytnutej dotácie do štátneho rozpočtu. 

 

 

M.12. Údaje o poskytnutých dotáciách jednotlivým príjemcom v príslušnom rozpočtovom 

roku uverejní ministerstvo a platobná agentúra na svojich webových sídlach, www.land.gov.sk, 

www.apa.sk. 

 

 

N. Rozpočet 

 

N.1. Predpokladaný objem finančných prostriedkov na poskytnutie pomoci podľa tejto schémy 

na jeden rok je: 14 130 000 EUR. 

 

Tento limit je možné prekročiť pri dodržaní rozpočtu uvedeného v bode N.2. tejto schémy 

a stropov uvedených v bode J.2. tejto schémy. 

 

N.2. Celkový predpokladaný rozpočet na poskytnutie pomoci podľa tejto schémy je na obdobie 

rokov 2022 až 2028: 42 390 000 EUR. Zároveň je potrebné dodržať sektorovú hornú hranicu 

a vnútroštátnu hornú hranicu uvedenú v bode J.2. tejto schémy. 

 

 

O. Transparentnosť a monitorovanie. 

 

O.1. Platobná agentúra písomne informuje príjemcu prostredníctvom dotačnej zmluvy, že mu 

poskytuje pomoc. V dotačnej zmluve písomne informuje príjemcu o predpokladanej výške 

http://www.land.gov.sk/
http://www.apa.sk/
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pomoci vyjadrenej ako ekvivalent hrubého grantu a o tom, že ide o pomoc de minimis, pričom 

výslovne uvedie odkaz na nariadenie Komisie (EÚ) č. 1408/2013, jeho názov a údaje o jeho 

uverejnení v Úradnom vestníku EÚ. 

 

O.2. Platobná agentúra uchováva záznamy, ktoré sa týkajú jednotlivej pomoci po dobu 

desiatich fiškálnych rokov od dátumu jej poskytnutia a ministerstvo uchováva záznamy 

týkajúce sa schémy pomoci po dobu desiatich fiškálnych rokov od dátumu, kedy sa poskytla 

posledná jednotlivá pomoc v rámci takejto schémy. 

 

O.3. Údaje o pomoci poskytnutej jednotlivým príjemcom uverejní ministerstvo  

a platobná agentúra na svojich webových sídlach, www.land.gov.sk, Podpory – Výzvy  

a www.apa.sk, Štátna pomoc.  

 

O.4. Ministerstvo a platobná agentúra zaznamenajú a zhromaždia všetky informácie, ktoré sa 

týkajú uplatňovania schémy. Tieto záznamy budú obsahovať všetky informácie potrebné na 

preukázanie splnenia všetkých podmienok tejto schémy. 

 

O.5. Platobná agentúra predloží ministerstvu do 10. februára nasledujúceho roku po roku 

poskytnutia pomoci prehľad o poskytnutej pomoci za príslušný rok. 

 

O.6. Ministerstvo požiada Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „koordinátor 

pomoci“) o zverejnenie znenia schémy, resp. schémy v znení dodatku na webovom sídle  

www.antimon.gov.sk/schemy-statnej-pomoci-a-minimalnej-pomoci/. Ministerstvo zabezpečí 

zverejnenie schémy, resp. schémy v znení dodatku  na svojom webovom sídle počas celého 

obdobia platnosti a účinnosti schémy. 

 

O.7. Platobná agentúra je podľa § 13 ods. 5 v spojení s § 13 ods. 2 zákona o štátnej pomoci 

povinná zaznamenávať do centrálneho registra údaje o poskytnutej pomoci a údaje o 

príjemcovi  prostredníctvom elektronického formulára do centrálneho registra do piatich 

pracovných dní odo dňa poskytnutia pomoci. 

 

O.8. Transparentnosť schémy zabezpečuje poskytovateľ pomoci v zmysle ustanovení zákona  

o slobode informácií. 

 

O.9. Ministerstvo bude informovať koordinátora pomoci e-mailom o vypísaní výzvy podľa 

tejto schémy do 10 pracovných dní od vypísania výzvy. V informácii ministerstvo uvedie 

alokáciu finančných prostriedkov, termín na predkladanie žiadostí a predpokladaný termín 

kedy bude vyplatená celková suma pomoci alokovaná v rámci výzvy. 

 

O.10. Ministerstvo bude po vypísaní výzvy zasielať koordinátorovi pomoci štvrťročne, v lehote 

do 10 pracovných dní po uplynutí trojmesačného obdobia, informácie o aktuálnom plnení 

sektorovej hornej hranice, ako aj vnútroštátnej hornej hranice pre všetky sektorové schémy 

podľa bodu J.2 tejto schémy.  

 

O.11. Po vyplatení celkovej alokovanej sumy v rámci výzvy bude ministerstvo o tejto 

skutočnosti informovať koordinátora pomoci do 10 pracovných dní, pričom súčasťou tejto 

informácie budú kumulatívne údaje o vyplatenej sume v rámci výzvy v nadväznosti na 

sektorovú hornú hranicu, ako aj vnútroštátnu hornú hranicu pre všetky sektorové schémy 

podľa čl. J.2 tejto schémy.      

 

 

http://www.land.gov.sk/
http://www.apa.sk/
http://www.antimon.gov.sk/schemy-statnej-pomoci-a-minimalnej-pomoci/
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P. Kontrola a audit 
 

P.1. Na vykonávanie kontroly/auditu sa vzťahuje zákon o finančnej kontrole a audite a zákon  

o štátnej pomoci. 

 

P.2. Subjektmi zapojenými do finančnej kontroly/auditu sú: 

 

 Útvary kontroly ministerstva a platobnej agentúry; 

 Protimonopolný úrad SR; 

 Ministerstvo financií SR; 

 Úrad vládneho auditu; 

 Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ SR); 

 

 

P.3. Ministerstvo a platobná agentúra kontrolujú podľa zákona o finančnej kontrole a audite a 

zákona o štátnej pomoci dodržiavanie všetkých podmienok, za ktorých sa dotácia poskytla. 

 

P.4. Koordinátor pomoci je podľa § 14 ods. 2 zákona o štátnej pomoci oprávnený kontrolovať 

poskytnutie pomoci u poskytovateľa pomoci, , zároveň je oprávnený overiť si potrebné 

skutočnosti u vykonávateľa schémy aj u príjemcu. Príjemca alebo vykonávateľ schémy sú 

povinní umožniť koordinátorovi pomoci vykonať kontrolu. 

 

V súlade s § 14 ods. 3 zákona o štátnej pomoci, ak koordinátor pomoci v priebehu vykonávania 

kontroly zistí, že pomoc sa poskytuje v rozpore s nariadením Komisie (EÚ) č. 1408/2013 alebo 

so zákonom o štátnej pomoci, oznámi túto skutočnosť bezodkladne poskytovateľovi pomoci, 

ktorý je povinný okamžite pozastaviť ďalšie poskytovanie pomoci a o tejto skutočnosti je 

povinný bezodkladne informovať koordinátora pomoci. 

 

P.5. Príjemca umožní subjektom uvedeným v ods. 2 tohto článku vykonanie kontroly/auditu 

dodržania podmienok poskytnutia pomoci. 

 

P.6. Príjemca vytvorí zamestnancom kontrolného orgánu vykonávajúcim kontrolu/audit 

primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu a poskytne im potrebnú 

súčinnosť a všetky vyžiadané informácie a listiny týkajúce sa najmä realizácie a použitia 

pomoci. 

 

 

Q. Platnosť a účinnosť schémy 
 

Q.1. Schéma nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej zverejnenia na webovom sídle 

www.antimon.gov.sk/schemy-statnej-pomoci-a-minimalnej-pomoci/.  

 

Q.2. Ministerstvo je povinné prípadné zmeny v schéme vykonať formou písomných dodatkov, 

pričom platnosť a účinnosť každého dodatku nastáva dňom zverejnenia schémy v znení 

dodatku na webovom sídle www.antimon.gov.sk/schemy-statnej-pomoci-a-minimalnej-

pomoci/. Pred vykonaním zmien v znení schémy a uverejnením jej konečného znenia je 

potrebné navrhované dodatky a znenie predmetnej schémy v znení príslušného dodatku 

predložiť koordinátorovi pomoci na pripomienkovanie. 

Q.3. Zmeny v európskej legislatíve podľa článku B. tejto schémy alebo v akejkoľvek s ňou 

súvisiacej legislatíve, týkajúce sa ustanovení schémy, musia byť premietnuté do schémy v 

priebehu šiestich mesiacov od nadobudnutia ich účinnosti. 

 

http://www.antimon.gov.sk/schemy-statnej-pomoci-a-minimalnej-pomoci/
http://www.antimon.gov.sk/schemy-statnej-pomoci-a-minimalnej-pomoci/
http://www.antimon.gov.sk/schemy-statnej-pomoci-a-minimalnej-pomoci/
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Q.4. Platnosť a účinnosť schémy skončí 30. júna 2028 podľa článku 7 ods. 4 nariadenia 

Komisie (EÚ) č. 1408/2013. 

 

Q.6. Posledný termín nadobudnutia účinnosti dotačnej zmluvy je 30. jún 2028. 

 

R. Prílohy 

 

R.1. Príloha č. 1 k schéme - Príloha I. nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 

o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 

108 zmluvy v platnom znení (https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=SK ). 

 

 

R.2.  Príloha č. 2 k schéme - Vyhlásenie žiadateľa o dotáciu podľa Schémy minimálnej pomoci 

pre sektor mlieka (sektorová schéma). 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=SK

