Často kladené otázky k podpore na plnenie mimoprodukčných
funkcií lesa
OTÁZKA:
1. Platí predmetná výzva o podporu aj pre Program starostlivosti o lesy so začiatkom platnosti
2016 ?
ODPOVEĎ:
1. V zmysle vyhlášky MPRV SR č. 226/2017 Z. z. o poskytovaní podpory, je podpora určená
obhospodarovateľom lesa, ktorí hospodária na lesných porastoch v celkovej výmere
najmenej 5 ha a ktoré boli vedené v programe starostlivosti o lesy, ktorého platnosť sa skončila
v roku, ktorý predchádza roku predloženia žiadosti o poskytnutie podpory, alebo v programe,
ktorého prvá polovica platnosti sa skončila v roku, ktorý predchádza roku predloženia žiadosti.
V roku 2020 sú podporované programy starostlivosti o lesy s rokom začiatku platnosti
programu starostlivosti o lesy 2010 alebo 2015 (okrem výnimiek, kde bol program starostlivosti
o lesy vyhotovený pre iné ako desaťročné obdobie).
OTÁZKA:
2. Kde sa na žiadosti nachádza jedinečný kód, ktorý žiadateľ získa pri vypĺňaní žiadosti v rámci
úkonu „Vytlač a ulož s kódom“ ?
ODPOVEĎ:
2. Po kompletnom vyplnení žiadosti o poskytnutie podpory cez tlačidlo ,,Vytlač a ulož
s kódom“ sa automaticky tento jedinečný kód vygeneruje systémom, žiadateľ na tento kód
nemá žiaden vplyv. Upozorňujeme však, že v prípade ak žiadateľ po dokončení a uložení
žiadosti vykoná zmeny v žiadosti, následne dôjde k zmene predmetného kódu žiadosti.
Upozorňujeme, že žiadateľ spolu s listinným vyhotovením žiadosti je povinný zaslať
prostredníctvom e-mailu aj žiadosť v PDF formáte. Kódy na oboch žiadostiach, ktoré žiadateľ
zasiela musia byť totožné..

OTÁZKA:
3. Môže vlastník lesa ako fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom, žiadať o podporu ako
fyzická osoba - nepodnikateľ alebo je potrebné, aby bol žiadateľ registrovaný ako Samostatne
hospodáriaci roľník, prípadne živnostník ?
ODPOVEĎ:
3. V danom prípade sa posudzuje žiadateľ podľa § 2 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 226/2017 Z. z. o poskytovaní
podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov „Podpora sa
poskytuje žiadateľovi o podporu, ktorým je obhospodarovateľ lesa, ktorý hospodári v lesných
porastoch podľa § 1.“
Obhospodarovateľ lesa je definovaný odkazom na ustanovenie § 2 písm. p) zákona
č. 326/2005 Z. z. a to ako „obhospodarovateľom lesa fyzická osoba, fyzická

osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá je zapísaná do evidencie lesných pozemkov
podľa § 4a ods. 1“. Upozorňujeme, že žiadateľom je obhospodarovateľ lesa, nie majiteľ lesa
(za predpokladu, že sa nejedná o rovnakú osobu).

OTÁZKA:
4. Ktoré prílohy nie je žiadateľ povinný predložiť k žiadosti o poskytnutie podpory v rámci
zákona proti byrokracií ?
ODPOVEĎ:
4. V zmysle zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej
záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, žiadateľ predkladá prílohy, (ktoré sú uvedené nižšie) k žiadosti o poskytnutie podpory
len v prípade, ak z technických dôvodov nie je platobnej agentúre umožnené získať
príslušný dokument bezodkladne. V prípade, ak si Pôdohospodárska platobná agentúra nevie
z technických príčin získať uvedené prílohy, bude žiadateľ upozornený a vyzvaný
na doplnenie žiadosti.
1. originál alebo úradne osvedčená kópia potvrdenia miestne príslušného správcu dane (daňového
úradu), nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky,
2. originál alebo úradne osvedčená kópia potvrdenia sociálnej poisťovne nie staršie ako tri
mesiace, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky poistného na sociálne poistenie a príspevkov
na starobné dôchodkové sporenie,
3. originál alebo úradne osvedčená kópia potvrdenia každej zdravotnej poisťovne nie staršie ako tri
mesiace, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie,
4. originál alebo úradne osvedčená kópia výpisu z registra trestov vystavené na IČO žiadateľa, nie starší
ako tri mesiace,
5. originál alebo úradne osvedčená kópia výpisu z Obchodného registra nie staršieho ako 30 dní, ak
je žiadateľ subjektom registrovaným v Obchodnom registri, (rovnako aj subjekt, ktorý podniká podľa
zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku,),
6. originál alebo úradne osvedčená kópia výpisu zo Živnostenského registra nie staršieho ako 30 dní,
ak je žiadateľ registrovaným subjektom v Živnostenskom registri (podľa zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník).

OTÁZKA:
5. Je výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v lesnom hospodárstve na plnenie
mimoprodukčných funkcií lesov určená aj pre žiadateľa s právnou formou s.r.o. (spoločnosť
s ručením obmedzeným)?
ODPOVEĎ:
5. Oprávnenosť príjemcov pre poskytnutie podpory je zadefinovaná vo výzve na predkladanie
žiadostí a v Schéme minimálnej pomoci na poskytovanie podpory v lesnom hospodárstve
na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov v znení dodatku č.1, v bode E. Príjemca pomoci.
Schéma
minimálnej
pomoci
je
súčasťou
zverejnenej
výzvy
https://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=161&id=12175.

OTÁZKA:
6. Je potrebné brať do úvahy aj poskytnutie minimálnej pomoci iným poskytovateľom ako
je Pôdohospodárska platobná agentúra, keďže sme v období posledných dvoch rokov získali
podporu vo forme minimálnej pomoci aj od iného poskytovateľa minimálnej pomoci ?
ODPOVEĎ:
6. V zmysle schémy minimálnej pomoci na poskytovanie podpory v lesnom hospodárstve
na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov v znení Dodatku č.1 DM – 12/2017, MAREC 2020,
bodu K. Podmienky poskytovania pomoci, k žiadosti žiadateľ prikladá prílohy:
písm. d) prehľad a úplné informácie o celkovej minimálnej pomoci prijatej počas
prebiehajúceho fiškálneho roka a dvoch predchádzajúcich fiškálnych rokov, a to aj od iných
poskytovateľov pomoci alebo v rámci iných schém minimálnej pomoci.
OTÁZKA:
7. Je potrebné spolu so žiadosťou o podporu zaslať aj Vyhlásenie žiadateľa o dotáciu podľa
Schémy minimálnej pomoci na poskytovanie podpory v lesnom hospodárstve na plnenie
mimoprodukčných funkcií lesov, keď sme pozemkové spoločenstvo ?
ODPOVEĎ:
7. Každý žiadateľ o podporu v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií
lesov, je povinný predkladať k žiadosti aj prílohu č. 5 Vyhlásenie žiadateľa o dotáciu podľa
Schémy minimálnej pomoci na poskytovanie podpory v lesnom hospodárstve na plnenie
mimoprodukčných funkcií lesov v znení Dodatku č. 1 (DM – 12/2017).

OTÁZKA:
8. Má žiadateľ pri predložení žiadosti o podporu povinnosť registrácie v registri partnerov
verejného sektora ?
ODPOVEĎ:
8. Ak bude žiadateľovi vyplatená podpora, ktorá presahuje sumu 100 000 EUR,
Pôdohospodárska platobná agentúra vyžaduje zo strany príjemcu pomoci, aby mal pred
podpisom zmluvy splnenú povinnosť registrácie v registri partnerov verejného sektora
v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení.
Taktiež, je žiadateľ o podporu v zmysle § 11 ods. 2 písm. d) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení povinný mať overeného konečného
užívateľa výhod najskôr 10 dní pred podpisom zmluvy. Uvedená podmienka neplatí, ak došlo
k overeniu konečného užívateľa výhod v posledných šiestich mesiacoch pred uzatvorením
zmluvy (§ 11 ods. 3 zákona č. 315/2016 Z. z.).

