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VÝNOS
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
z 5. mája 2011 č. 536/2011 - 100
o podrobnostiach pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve
a pri rozvoji vidieka

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") podľa § 1 ods. 2 zákona č. 543/2007 Z. z.
o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri posky-

tovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji
vidieka v znení zákona č. 101/2011 Z. z. ustanovuje:

1

§1
Oprávnený žiadateľ
Žiadateľom o podporu formou dotácie1) (ďalej len "žiadateľ") podľa tohto výnosu môže byť
nezisková organizácia2),
občianske združenie3),
nadácia4),
štátny podnik5),
1. Závodisko, š. p.,
2. Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny
podnik,
3. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik,
4. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič,
štátny podnik,
5. Hydromeliorácie, štátny podnik,
e) chovateľ hospodárskych zvierat, ktorý nie je
podnikateľom podľa osobitného predpisu,6)
f) užívateľ poľovného revíru7) a poľovnícka organizácia8) okrem jej organizačnej jednotky,
g) obec.

a)
b)
c)
d)

§2
Účel použitia dotácie
(1) Dotáciu v oblasti poľnohospodárstva,
spracovania poľnohospodárskych výrobkov9),
lesníctva, spracovania produktov lesnej výroby,
poľovníctva, rybárstva, spracovania produktov
poľovníctva a rybárstva a rozvoja vidieka (ďalej len "dotácia") možno poskytnúť žiadateľovi
podľa § 1 písm. a) až c) a f) na tieto verejnoprospešné účely (ďalej len "účely"):
1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)
9)

2

§ 8a ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona č. 383/2008 Z. z.
Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich
všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších
predpisov.
Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho
zákonníka v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších
predpisov.
§ 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.
§ 2 písm. x), § 12 a § 13 ods. 1 písm. a), c) a d) a § 80 ods. 1 zákona
č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
§ 32 zákona č. 274/2009 Z. z.
Príloha I Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

a) prezentácia vlastných činností,
b) publikačná činnosť,
c) ochrana genofondu ohrozených populácií10)
hospodárskych zvierat11) (ďalej len "zviera")
a zveri12 ) a záchrana ohrozených genetických
zdrojov 13) starých a krajových odrôd14) rastlín15),
d) organizácia medzinárodných podujatí, účasť
na medzinárodných podujatiach,
e) prezentácia produkcie,
f) organizácia súťaží a výstav, účasť na súťažiach a výstavách,
g) organizácia vzdelávacích a poradenských
aktivít, školení, prednášok, konferencií, seminárov a pracovných stretnutí odborníkov,
účasť na vzdelávacích a poradenských aktivitách, školeniach, prednáškach, konferenciách, seminároch a pracovných stretnutiach
odborníkov,
h) prezentácia prírodného, historického a kultúrneho dedičstva,
i) práca s mladou generáciou,
j) založenie a vedenie plemennej knihy16) a plemenárskej evidencie17) zvierat,
k) kontrola úžitkovosti, testovanie a odhad
plemennej hodnoty zvierat18),
l) opeľovacia činnosť včiel,
m) ocenenie víťazov v jazdeckých súťažiach.
(2) Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi
podľa § 1 písm. d) prvého bodu na tieto účely:
a) činnosť dostihovej autority,
b) rozvoj a zachovanie majetku štátu slúžiaceho
na organizáciu dostihov,
c) ocenenie víťazov v dostihoch.

10)

11)
12)
13)

14)
15)

16)
17)
18)

§ 3 ods. 1 písm. e) 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 v znení neskorších predpisov.
§ 2 ods. 4 zákona č. 194/1998 Z. z.
§ 2 písm. z) zákona č. 274/2009 Z. z.
§ 2 písm. b) zákona č. 215/2001 Z. z. o ochrane genetických zdrojov
rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo.
§ 2 písm. g) zákona č. 215/2001 Z. z.
§ 2 písm. c) zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti
v znení neskorších predpisov.
§ 2 ods. 14 zákona č. 194/1998 Z. z.
§ 2 ods. 16 zákona č. 194/1998 Z. z.
§ 11 zákona č. 194/1998 Z. z.

(3)Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi
podľa § 1 písm. d) druhého a tretieho bodu na
tieto účely:
a) chránený chov19) plemien koní,
b) rozvoj a zachovanie majetku štátu na chránený chov plemien koní.
(4) Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi
podľa § 1 písm. d) tretieho, štvrtého a piateho
bodu alebo písm. g) na tieto účely:
a) starostlivosť o drobné vodné toky20) v rámci
správy vodných tokov21),
b) správa hydromelioračného majetku vo vlastníctve štátu,
c) údržba, oprava a prevádzka funkčného hydromelioračného majetku vo vlastníctve štátu,
d) údržba a oprava nefunkčného hydromelioračného majetku vo vlastníctve štátu,
e) likvidácia nefunkčných častí hydromelioračného majetku vo vlastníctve štátu,
f) preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami22).
(5) Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi
podľa § 1 písm. e) na kompenzáciu strát23) na
zvieratách, ktoré vznikli v dôsledku nariadených veterinárnych opatrení24) (ďalej len "opatrenie").
(6) Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi
podľa § 1 písm. f) na ochranu a zlepšovanie životných podmienok zveri25).
(7) Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi
podľa § 1 písm. g) na tieto účely:

19)
20)

21)
22)
23)
24)
25)

§ 2 ods. 7 zákona č. 194/1998 Z. z.
§ 43 ods. 1 a § 44 ods. 1 písm. b) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách
a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení
neskorších predpisov.
§ 55 ods. 1 písm. m) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení
neskorších predpisov.
§ 48 zákona č. 364/2004 Z. z.
§ 4 ods. 2 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami.
§ 45 ods. 1 zákona č. 39/2007 Z. z.
§ 6 písm. ad) a § 17 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z.
§ 24 zákona č. 274/2009 Z. z.

a) výstavba, technické zhodnotenie26) alebo
oprava a údržba budov a zariadení vo vlastníctve obce,
b) výstavba, technické zhodnotenie alebo oprava a údržba verejných priestranstiev a parkov vo vlastníctve obce,
c) výstavba, technické zhodnotenie alebo oprava a údržba miestnej infraštruktúry vo vlastníctve obce.
§3
Výška dotácie
(1) Dotáciu podľa § 2 ods. 1 písm. a) až j),
odseku 2 písm. a) a b), odseku 3 písm. b) a
odseku 4, 6 a 7 možno poskytnúť do 100 %
oprávnených nákladov alebo výdavkov.
(2) Dotáciu podľa § 2 ods. 1 písm. k) možno
poskytnúť do 70 % oprávnených nákladov
alebo výdavkov.
(3) Dotáciu podľa § 2 ods. 1 písm. l) možno poskytnúť do 4 eur na jedno včelstvo registrované27) k 31. máju príslušného rozpočtového
roka v centrálnom registri včelstiev.
(4) Dotáciu podľa § 2 ods. 1 písm. m) možno
poskytnúť do 60 000 eur na jazdeckú sezónu.
(5) Dotáciu podľa § 2 ods. 2 písm. c) možno
poskytnúť do 220 000 eur na dostihovú sezónu.
(6) Dotáciu podľa § 2 ods. 3 písm. a) možno
poskytnúť do 100 % oprávnených nákladov,
najviac do 3 200 eur na jedného koňa a rozpočtový rok, najviac na 500 koní v celom chove28).
(7) Dotáciu podľa § 2 ods. 5 možno poskytnúť do 100 % oprávnených strát, ak boli
zrušené opatrenia.

26)
27)
28)

§ 29 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.
§ 19 ods. 1 zákona č. 39/2007 Z. z.
§ 2 ods. 5 zákona č. 194/1998 Z. z.
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§4
Oprávnené náklady, výdavky alebo straty
(1) Oprávnenými nákladmi29) alebo výdavkami30) na účely podľa § 2 sú náklady alebo
výdavky, ktoré vzniknú v príslušnom rozpočtovom roku 31).
(2) Oprávnenými nákladmi na účely podľa
§ 2 ods. 2 písm. c) sú náklady vo vybraných
dostihoch uvedených v propozíciách schválených ministerstvom.
(3) Oprávnenými nákladmi alebo výdavkami na účely podľa § 2 ods. 1 písm. m) sú náklady
alebo výdavky vo vybraných jazdeckých súťažiach uvedených v propozíciách schválených
ministerstvom.
(4) Oprávnenými nákladmi alebo výdavkami na účely podľa § 2 ods. 1 až 4 a odseku 6
a 7 sú náklady alebo výdavky, ktoré vzniknú
pred a po predložení žiadosti o dotáciu (ďalej
len "žiadosť").
(5) Oprávnenými stratami podľa § 2 ods. 5
je trhová hodnota zvieraťa; vrátane strát, ktoré
vznikli v predchádzajúcich rozpočtových rokoch, najneskôr štyri roky od zrušených opatrení.
(6) Oprávnenými nákladmi alebo výdavkami
na účely podľa tohto výnosu nie sú
a) daň z pridanej hodnoty32) (ďalej len "daň"),
ak má žiadateľ nárok na jej odpočítanie 33),
b) záväzky z predchádzajúcich rozpočtových
rokov,
c) náklady, výdavky a straty uhradené v predchádzajúcich rozpočtových rokoch,
29)

30)
31)
32)

33)

4

§ 2 ods. 2 písm. e), ods. 4 písm. e) zákona č. 431/2002 Z. z. o
účtovníctve v znení neskorších predpisov.
§ 2 ods. 2 písm. g), ods. 4 písm. g) zákona č. 431/2002 Z. z.
§ 4 ods.1 zákona č. 523/2004 Z. z.
zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
predpisov.
§ 51 zákona č. 222/2004 Z. z.

d) mzdy, platy a služobné príjmy a ich náhrady
a ostatné osobné vyrovnania administratívnych zamestnancov obce a starostu obce, ak
sa dotácia poskytuje podľa § 1 písm. g),
e) náklady alebo výdavky na správu organizácie, ak je žiadateľom organizácia podľa
§ 1 písm. a) až c).
§5
Podmienky poskytnutia dotácie
(1) Žiadosť sa predkladá ministerstvu na
základe výzvy na predkladanie žiadosti (ďalej
len "výzva"). Súčasťou výzvy je napríklad aj
vzor žiadosti a termín predloženia žiadosti.
Výzvu zverejňuje ministerstvo na svojom webovom sídle.
(2) Žiadosť prerokováva komisia, ktorej
pôsobnosť, zloženie, úlohy, práva a činnosť
upravuje štatút zverejnený vo vestníku ministerstva.
(3)Výška dotácie podľa § 3 sa vypočíta tak,
že na základe prijatých žiadostí sa spočítajú
všetky oprávnené požiadavky podľa jednotlivých ustanovení tohto výnosu v príslušnom kalendárnom roku, a ak súčet oprávnených požiadaviek prevyšuje disponibilný objem limitu
finančných prostriedkov pre jednotlivé ustanovenia výnosu, určí sa prepočítací koeficient,
ktorým sa každému žiadateľovi prepočíta
oprávnená požiadavka na poskytnutie dotácie.
(4) So žiadateľom uzatvára ministerstvo písomnú zmluvu o poskytnutí dotácie.
(5) Konečným prijímateľom dotácie na účely
podľa § 2 ods. 1 písm. l) môže byť aj člen žiadateľa podľa § 1 písm. b), ktorý nevykonáva
činnosť podľa osobitného predpisu.6)
(6) Dotáciu nemožno poskytnúť, ak bola na
ten istý účel a projekt poskytnutá z iných verejných prostriedkov.

(7) Ak sa dotácia poskytuje na účely podľa
§ 2 ods. 2 písm. b), odseku 3 písm. b) a odseku
4 a 7, podmienkou jej poskytnutia je preukázanie vlastníckeho práva alebo iné práva k
majetku.
§6
Prílohy k žiadosti
Prílohou žiadosti je
a) potvrdenie podľa osobitného predpisu,34)
b) vyhlásenie podľa vzoru v prílohe,
c) vyhlásenie, že na majetok žiadateľa, na ktorý
sa poskytuje dotácia na účely podľa § 2 ods.
2 písm. b), odseku 3 písm. b) a odseku 7 nie
je uzatvorená zmluva o prenájme alebo výpožičke na podnikateľské ciele a žiadateľ s
takýmto nájmom alebo výpožičkou neuvažuje v priebehu najbližších desať rokov,
d) doklad o zriadení účtu žiadateľa v banke alebo pobočke zahraničnej banky35), na ktorý
sa má dotácia poukázať,
e) doklad o zriadení alebo registrácii žiadateľa
podľa § 1 písm. a) až c) a f), nie starší ako
tri mesiace,
f) projekt, konkrétne vypracovaný písomný
návrh realizácie účelu, s podrobnou kalkuláciou oprávnených nákladov alebo výdavkov,
ak sa žiadosť predkladá podľa § 2 ods. 1
písm. a) až k), ods. 2 písm. a) a b), ods. 3, 4,
6 a 7,
g) osvedčenie na výkon chovu rýb podľa
osobitného predpisu,36) ak sa žiadosť predkladá podľa § 2 ods. 1 písm. c) v prípade
ochrany genofondu ohrozených populácií
rýb,
h) dostihové alebo jazdecké propozície, ak sa
žiadosť predkladá podľa § 2 ods. 1 písm.
m) a ods. 2 písm. c),
i) výpis z centrálneho registra včelstiev, nie
starší ako tri mesiace, ktorý vystaví ministerstvom poverená organizácia na vedenie re-

gistra včelstiev, ak sa žiadosť predkladá
podľa § 2 ods. 1 písm. l),
j) kópia dokladu o nariadení opatrení podľa
osobitného predpisu,37) ktorý vystavila Štátna
veterinárna a potravinová správa Slovenskej
republiky38) (ďalej len "ŠVPS") na ochorenie
chorobou zvierat uvedenou v osobitných
predpisoch,39) ak sa žiadosť predkladá podľa
§ 2 ods. 5,
k) kópia dokladu o zrušení opatrení podľa
osobitného predpisu,37) ktorý vystavila ŠVPS
SR, ak sa žiadosť predkladá podľa § 2 ods.
5,
l) kópia dokladu preukazujúceho množstvo
dodaných mŕtvych tiel zvierat do prevádzkarne na spracovanie živočíšnych vedľajších
produktov alebo kópia dokladu preukazujúceho likvidáciu včelstiev, ak sa žiadosť
predkladá podľa § 2 ods. 5,
m) kópia dokladu preukazujúceho hodnotu
uhynutých alebo na verejný príkaz usmrtených zvierat, ktorý vystavila ŠVPS SR
alebo znalec40), ak sa žiadosť predkladá podľa § 2 ods. 5,
n) doklad preukazujúci splnenie podmienky
podľa § 5 ods. 7, napríklad list vlastníctva,
nájomná zmluva alebo zmluva o výpožičke,
o) právoplatné stavebné povolenie41) alebo ak
sa nevyžaduje stavebné povolenie, vyjadrenie príslušného stavebného úradu42), ak sa
žiadosť predkladá podľa § 2 ods. 7 na výstavbu alebo technické zhodnotenie stavby,
p) analýza nákladov, ktoré by vznikli dobre
hospodáriacemu podniku na trhu Európskej
únie s porovnateľným zameraním a vybavením podľa podmienok uvedených v rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie43), ak
37)
38 )
39)

40)

41)

34)
35)

36)

§ 8a ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z.
§ 2 ods. 1, 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách o o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 31 ods. 5 zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších
predpisov.

42)
43)

§ 45 zákona č. 39/2007 Z. z.
§ 6 zákona č. 39/2007 Z. z.
Rozhodnutie Rady z 19. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa
rozhodnutie 90/424/EHS o výdavkoch na veterinárnom úseku (Ú.
v. EÚ L 397, 30.12.2006).
Prílohy č. 1, 4 a 5 k zákonu č. 39/2007 Z. z.
§ 2 ods. 1 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
§ 48 ods. 1, § 54 a 55 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon).
§ 57 zákona č. 50/1976 Zb.
Rozhodnutie Súdneho dvora Európskych spoločenstiev vo veci
C-280/00 Altmark Trans GmbH a Regierungspräsidium
Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH [2003], Zb.
s. I-7747.
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sa žiadosť predkladá podľa § 2 ods. 2 až 4
okrem prípadu ak sa dotácia poskytuje žiadateľovi podľa § 1 písm. g).
§7
Prechodné ustanovenie
Ak sa dotácia poskytuje v roku 2011 na účely
podľa § 2 oprávnenými sú aj:
a) náklady a výdavky, ktoré vznikli od 1. januára 2011 do dátumu predloženia žiadosti,
b) straty, kde boli zrušené opatrenia najneskôr
v roku 2009.
§8
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa
1. výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. decembra 2005
č. 3703/2005-100 o poskytovaní dotácií
v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky na zachovanie
prevádzkyschopného stavu a likvidáciu nefunkčných častí hydromelioračného majetku
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vo vlastníctve štátu (Oznámenie č. 565/2005
Z. z.),
2. výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 21. januára 2009 č.
2357/2008-100 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej republiky na všeobecne prospešné aktivity v pôdohospodárstve a pri
rozvoji vidieka (Oznámenie č. 18/2009 Z. z.)
v znení výnosu z 3. decembra 2009 č. 1600/
2009-100 (Oznámenie č. 525/2009 Z. z.),
3. výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 8. júla 2009 č. 1065/
2009-100 o poskytovaní dotácií na chov historicky významného genofondu koní a na dostihovú prevádzku (Oznámenie č. 303/2009
Z. z.).
§9
Účinnosť
Tento výnos nadobúda účinnosť 15. mája
2011.
Zsolt Simon, v. r.
minister

Príloha
k výnosu č. 536/2011-100
Vzor
Vyhlásenie
1. Názov žiadateľa o poskytnutie dotácie
..........................................................................................................................................….........
..............................................................................................................................................….....
2. Sídlo/adresa trvalého pobytu ..............................................................................................
.......................................................................................................................................................
3. IČO/DIČ .............................................................................................………………………
Čestne vyhlasujem, že
a) mám vyrovnané ostatné finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
b) nemám voči obci daňové nedoplatky a mám vyrovnané ostatné finančné vzťahy
s rozpočtom obce,
c) nie som v likvidácii,
d) nie je voči mne vedené exekučné konanie,
e) nie je proti mne vedený výkon rozhodnutia,
f) mi nebola na ten istý účel poskytnutá iná dotácia z verejných prostriedkov.

V.....................................................

Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu:

dňa ..............................

................................................................

Poznámka: Písmeno b) sa nevzťahuje na žiadateľa o dotáciu, ktorou je obec.
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