PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA, BRATISLAVA

ŠTATÚT
PÔDOHOSPODÁRSKEJ PLATOBNEJ AGENTÚRY
Číslo: 940/2018-KM zo dňa 31.05.2018
v znení dodatku č. 2 zo dňa 09.07.2020 s účinnosťou 16.07.2020

Bratislava, máj 2018

Čl. 1
Základné ustanovenia
(1) Štatút Pôdohospodárskej platobnej agentúry (ďalej len „štatút“) na základe zákonov a
ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov podrobnejšie upravuje pôsobnosť
a úlohy Pôdohospodárskej platobnej agentúry (ďalej len „platobná agentúra“),
ustanovuje zásady činnosti a zásady jej vnútornej organizácie a vzťahy platobnej
agentúry k Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
(ďalej len „ministerstvo“), orgánom štátnej správy a ďalším orgánom a organizáciám.
(2) Úlohy, zásady činnosti a zásady organizácie platobnej agentúry uvedené v štatúte sú
záväzné pre vydanie organizačného poriadku platobnej agentúry.
(3) Platobná agentúra je rozpočtovou organizáciou zapojenou finančnými vzťahmi na
rozpočet ministerstva1.
(4) Platobná agentúra je právnická osoba, v právnych vzťahoch vystupuje vo svojom
mene.
(5) Sídlom platobnej agentúry je Bratislava.
(6) Identifikačné číslo organizácie je 30794323.

Čl. 2
Postavenie a pôsobnosť platobnej agentúry
(1) Postavenie a pôsobnosť platobnej agentúry ustanovuje 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.“).
(2) Platobná agentúra ako akreditovaný orgán štátnej správy2 zabezpečuje administratívnu
činnosť pri poskytovaní
a) podpôr z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu a finančných
prostriedkov na rozvoj vidieka v rámci integrovaného systému podľa osobitného
predpisu3, Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a zo štátneho
§ 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
2
§ 5 ods. 2 písm. d) zákona č. 280/2017 Z. z.
3
Čl. 21 ods. 1 písm. a) a b), čl. 28 až 31 a čl. 33 a 34 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013
zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre
rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013) v platnom
znení.
1

2

rozpočtu určených na spolufinancovanie spoločných programov Slovenskej
republiky a Európskej únie pre podporovanie pôdohospodárstva, rozvoja vidieka a
rybného hospodárstva podľa osobitných predpisov4,
b) dotácií zo štátneho rozpočtu pre podporovanie poľnohospodárstva, potravinárstva,
lesného hospodárstva vrátane zhodnotenia surového dreva, rozvoja vidieka a
rybného hospodárstva podľa osobitných predpisov5.
(3) Na zabezpečenie výkonu vybraných činností si platobná agentúra vytvára pracoviská
s určeným rozsahom ich činnosti a územným obvodom ich pôsobnosti.

Čl. 3
Hlavné úlohy platobnej agentúry
(1) Platobná agentúra v rozsahu vymedzenej pôsobnosti6
a) rozhoduje o poskytovaní podpory podľa osobitných predpisov 7 a o poskytovaní
preddavkov podľa osobitného predpisu8,
b) koná a rozhoduje o poskytovaní dotácie,

Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 v platnom znení, nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej
poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98,
(ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013) v platnom znení, nariadenie
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych
platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým
sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013) v
platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa
vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS)
č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013) v platnom znení,
nariadenie Rady (EÚ) č. 1370/2013 zo 16. decembra 2013, ktorým sa určujú opatrenia týkajúce sa stanovovania
niektorých druhov pomoci a náhrad súvisiacich so spoločnou organizáciou trhov s poľnohospodárskymi
výrobkami (Ú. v. EÚ L 346, 20.12.2013) v platnom znení.
5
Napríklad nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy
o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis (Ú. v. EÚ L 352, 24.12.2013), nariadenie Komisie (EÚ) č.
1408/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc
de minimis v sektore poľnohospodárstva (Ú. v. EÚ L 352, 24.12.2013), nariadenie 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 (Ú. v. EÚ L 187, 26.6.2014) v platnom znení, nariadenie Komisie (EÚ) č. 702/2014 z 25. júna 2014,
ktorým sa určité kategórie pomoci v odvetví poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach
vyhlasujú za zlučiteľné s vnútorným trhom pri uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
(Ú. v. EÚ L 193, 1.7.2014) v platnom znení, nariadenie 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
(Ú. v. EÚ L 190, 28.06.2014), zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, Usmernenia
Európskej únie o štátnej pomoci v odvetviach poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych
oblastiach na roky 2014 až 2020 (2014/C 204/01) (Ú. v. EÚ C 204, 1.7.2014).
6
§ 10 zákona č. 280/2017 Z. z.
7
Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 v platnom znení, nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
1307/2013 v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení,
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 83/2017 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej
organizácie trhu s vínom.
8
Čl. 75 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 v platnom znení.
4
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c) vykonáva intervenčné opatrenia vybraných poľnohospodárskych výrobkov podľa
osobitných predpisov9,
d) oznamuje osobám zaradenie žiadosti o poskytnutie podpory a dotácie do opatrení
s jednoročnými a viacročnými záväzkami,
e) kontroluje dodržiavanie operačných programov a opatrení podľa osobitného
predpisu10,
f) vydáva povolenie na dovoz a vývoz výrobkov podľa osobitných predpisov11
(licenciu), vyberá finančné zábezpeky, vracia finančné zábezpeky alebo ich časti,
rozhoduje o prepadnutí finančnej zábezpeky alebo jej časti, rozhoduje o povinnosti
nahradiť finančnú zábezpeku alebo jej časť, ktorá zanikla pred právoplatnosťou
rozhodnutia o jej vrátení alebo prepadnutí, uhrádza vývozné náhrady na
poľnohospodárske výrobky a spracované poľnohospodárske výrobky12,
g) zisťuje, spracúva a kontroluje agrárne cenové informácie a agrárne trhové
informácie, ktoré poskytuje ministerstvu pôdohospodárstva a Komisii (EÚ)13;
cenové spravodajstvo a prehľady o cenách zverejňuje aj na svojom webovom sídle,
h) rozhoduje v konaní o porušení finančnej disciplíny podľa osobitného predpisu14,
i) ukladá a vymáha odvody, pokuty a penále podľa osobitných predpisov15 za
porušenie finančnej disciplíny prijímateľov pri nakladaní s prostriedkami
Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
11
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1237 z 18. mája 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných
licencií, a ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o pravidlá
týkajúce sa uvoľnenia a prepadnutia zábezpeky zloženej pre takéto licencie, ktorým sa menia nariadenia Komisie
(ES) č. 2535/2001, (ES) č. 1342/2003, (ES) č. 2336/2003, (ES) č. 951/2006, (ES) č. 341/2007 a (ES) č. 382/2008
a zrušujú nariadenia Komisie (ES) č. 2390/98, (ES) č. 1345/2005, (ES) č. 376/2008 a (ES) č. 507/2008 (Ú. v. EÚ
L 206, 30.7.2016) v platnom znení. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1239 z 18. mája 2016, ktorým sa
stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o systém
dovozných a vývozných licencií (Ú. v. EÚ L 206, 30.7.2016) v platnom znení.
12
Napríklad nariadenie Komisie (ES) č. 612/2009 zo 7. júla 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné
pravidlá uplatňovania vývozných náhrad za poľnohospodárske výrobky (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 186,
17.7.2009) v platnom znení, delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 907/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o platobné agentúry a ostatné orgány,
finančné hospodárenie, schvaľovanie účtovných závierok, zábezpeky a používanie eura (Ú. v. EÚ L 255,
28.8.2014) v platnom znení, vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 908/2014 zo 6. augusta 2014, ktorým sa
stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 vzhľadom na
platobné agentúry a ostatné orgány, finančné hospodárenie, schvaľovanie účtovných závierok, pravidlá kontroly,
zábezpeky a transparentnosť (Ú. v. EÚ L 255, 28.8.2014) v platnom znení, delegované nariadenie Komisie (EÚ)
2016/1237 v platnom znení, vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1239 v platnom znení, nariadenie vlády
Slovenskej republiky č. 220/2015 Z. z. o podmienkach vydávania povolení na dovoz a vývoz poľnohospodárskych
výrobkov a potravinárskych výrobkov, certifikátov s vopred ustanovenou sadzbou náhrady, osvedčení o náhrade
a o administrovaní finančných zábezpek.
13
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1185 z 20. apríla 2017, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania
nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 a (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o poskytovanie
informácií a predkladanie dokumentov Komisii, a ktorým sa menia a zrušujú viaceré nariadenia Komisie (Ú. v.
EÚ L 171, 4.7.2017) v platnom znení. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1746 z 1. októbra 2019, ktorým
sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/1185, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadení
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 a (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o poskytovanie informácií a
predkladanie dokumentov Komisii (Ú. v. EÚ L 268, 22.10.2019) v platnom znení.
14
Zákon č. 523/2004 Z. z.
15
Napríklad čl. 7 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 809/2014 zo 17. júla 2014, ktorým sa stanovujú
pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 v súvislosti s integrovaným
9
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j)
k)
l)
m)

Európskej únie a s prostriedkami štátneho rozpočtu na financovanie spoločných
programov Slovenskej republiky a Európskej únie poskytnutými platobnou
agentúrou z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a z
Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu,
zabezpečuje finančnú realizáciu jednoduchých programov, monitoruje a
kontroluje16 jednoduché programy,
zverejňuje výzvu, prijíma a kontroluje prijaté žiadosti podľa osobitných
predpisov17,
zabezpečuje implementáciu informačných a propagačných akcií, ktoré sa týkajú
poľnohospodárskych výrobkov,
zapisuje prvonákupcov mlieka do evidencie podľa osobitného predpisu18, vedie
evidenciu prvonákupcov mlieka a rozhoduje o vyčiarknutí prvonákupcu mlieka z

administratívnym a kontrolným systémom, opatreniami na rozvoj vidieka a krížovým plnením (Ú. v. EÚ L 227,
31.7.2014) v platnom znení.
16
Napríklad čl. 21 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1144/2014 z 22. októbra 2014 o
informačných a propagačných akciách týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňovaných na
vnútornom trhu a v tretích krajinách a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 3/2008 (Ú. v. EÚ L 317, 4.11.2014).
17
Nariadenie Komisie (ES) č. 555/2008 z 27. júna 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania
nariadenia Rady (ES) č. 479/2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom, pokiaľ ide o podporné programy, obchod
s tretími krajinami, výrobný potenciál a kontroly vo vinárskom sektore (Ú. v. EÚ L 170, 30.6.2008) v platnom
znení. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá
uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a
zeleniny (Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011) v platnom znení. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
1307/2013 v platnom znení. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 499/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňajú nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 a (EÚ) č. 1306/2013 prostredníctvom zmeny vykonávacieho nariadenia
Komisie (EÚ) č. 543/2011, ktoré sa týka sektorov ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (Ú. v. EÚ
L 145, 16.5.2014). Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1366 z 11. mája 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o pomoc v odvetví včelárstva (Ú. v. EÚ L 211,
8.8.2015). Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1368 zo 6. augusta 2015, ktorým sa stanovujú pravidlá
uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o pomoc v sektore
včelárstva (Ú. v. EÚ L 211, 8.8.2015). Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/921 z 10. júna 2016, ktorým sa
stanovujú ďalšie dočasné mimoriadne podporné opatrenia pre výrobcov určitých druhov ovocia a zeleniny (Ú. v.
EÚ L 154, 11.6.2016) v platnom znení. Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1149 z 15. apríla 2016, ktorým
sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o vnútroštátne podporné
programy v sektore vinohradníctva a vinárstva a ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 555/2008 (Ú. v. EÚ
L 190, 15.7.2016) v platnom znení. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1150 z 15. apríla 2016, ktorým
sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 pokiaľ ide o
vnútroštátne podporné programy v sektore vinohradníctva a vinárstva (Ú. v. EÚ L 190, 15.7.2016) v platnom
znení. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/39 z 3. novembra 2016 o pravidlách uplatňovania nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 v súvislosti s pomocou Únie na dodávanie ovocia, zeleniny,
banánov a mlieka vo vzdelávacích zariadeniach (Ú. v. EÚ L 5, 10.1.2017). Delegované nariadenie Komisie (EÚ)
2017/40 z 3. novembra 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 v
súvislosti s pomocou Únie na dodávanie ovocia a zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích zariadeniach a
ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 907/2014 (Ú. v. EÚ L 5, 10.1.2017). Zákon č. 358/2015
Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 273/2017 Z. z. o podmienkach vykonávania niektorých
opatrení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov v sektore ovocia a zeleniny. Nariadenie vlády
Slovenskej republiky č. 83/2017 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 135/2017 Z. z. o poskytovaní
pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi. Nariadenie vlády
Slovenskej republiky č. 189/2017 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu mlieka, ovocia, zeleniny
a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školských zariadeniach.
18
§ 2 ods. 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 55/2015 Z. z. o podmienkach spoločnej organizácie trhu s
mliekom a mliečnymi výrobkami.
5

n)
o)
p)
q)

r)

evidencie prvonákupcov mlieka, ak nespĺňa podmienky alebo povinnosti podľa
osobitného predpisu19,
spravuje programy uvedené v § 3 písm. b) bod 2. zákona č. 280/2017 Z. z.,
ukladá pokuty za správne delikty podľa § 37 zákona č. 280/2017 Z. z.,
vypláca finančné prostriedky poskytované z Európskej únie a zo štátneho rozpočtu
prijímateľom,
oprávňuje dovozcov na dovoz konopných semien určených na iný účel ako na
siatie20 z tretieho štátu, kontroluje nakladanie s nimi a vydáva oprávneným
dovozcom licencie na dovoz konopných semien určených na iný účel ako na
siatie21; vydáva podnikateľom licencie na dovoz konopného osiva a pravej, surovej
alebo máčanej konopy siatej z tretieho štátu22, ak sú splnené podmienky podľa
osobitných predpisov23,
vedie účtovníctvo o stave a pohybe majetku a záväzkov, pohľadávok z podpory
alebo príspevku a pohľadávok z rozhodnutí vydaných platobnou agentúrou a
finančných prostriedkov spojených s poskytovaním prostriedkov Európskej únie a
štátneho rozpočtu.

(2) Platobná agentúra plní ďalšie úlohy
a) vykonáva úlohy riadiaceho orgánu na základe písomného poverenia podľa
osobitného predpisu24,
b) zabezpečuje výkon auditu v rámci svojej pôsobnosti a podľa zásad
medzinárodných audítorských štandardov25
c) vedie informačný systém, ktorý zahŕňa integrovaný administratívny a kontrolný
systém, účtovný systém, systém pre automatizovanú podporu činností
vykonávaných v rámci posudzovania projektov, dotácií a opatrení organizácie trhu
s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami,
d) spracúva údaje o žiadateľovi o podporu v informačnom systéme v rozsahu
stanovenom zákonom č. 280/2017 Z. z. a spracúva osobné údaje o žiadateľoch o
dotáciu a o osobách konajúcich v ich mene v rozsahu nevyhnutnom na účel konania

§ 2 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 55/2015 Z. z.
Čl. 189 ods. 1 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení. Čl. 9
ods. 3 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1237.
21
Čl. 9 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1237. Príloha II časť I bod G. vykonávacieho nariadenia
Komisie (EÚ) 2016/1239.
22
Čl. 9 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1237. Príloha II časť I bod C. a D. vykonávacieho nariadenia
Komisie (EÚ) 2016/1239.
23
Čl. 189 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení. Zákon č. 139/1998 Z. z.
o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov. Zákon č. 597/2006 Z.
z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského
materiálu pestovaných rastlín na trh v znení neskorších predpisov. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.
51/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín na trh v znení
neskorších predpisov. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 364/2007 Z. z. o
vykonávaní uznávania a skúšania množiteľského materiálu pestovaných rastlín v znení vyhlášky č. 123/2011 Z. z.
24
§ 7 ods. 3 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.
25
Napríklad delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 907/2014 v platnom znení.
19
20
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a rozhodovania o dotáciách; so získanými údajmi ďalej nakladá za podmienok
ustanovených osobitným predpisom26,
e) na účely posúdenia opodstatnenosti žiadosti o poskytnutie podpory, overenia
plnenia podmienok na jej poskytnutie, oprávnenosti prijímateľa a oprávnenosti
nákladov požadovaných na úhradu vrátane plnenia ostatných podmienok zmluvy
o poskytnutí podpory vykonáva platobná agentúra kontrolu podľa osobitných
predpisov27,
f) platobná agentúra vykonáva v súvislosti s poskytnutou podporou finančnú
kontrolu podľa osobitného predpisu28,
g) spolupracuje pri plnení svojich úloh so štátnymi orgánmi, ktoré na žiadosť
platobnej agentúry poskytujú informácie nevyhnutné na jej činnosť, zároveň
poskytuje informácie nevyhnutné na činnosť štátnych orgánov a spolupracuje s
orgánmi ostatných členských štátov (Európskej únie) a Komisiou podľa
osobitných predpisov29.

Čl. 4
Iné úlohy platobnej agentúry
(1) Platobná agentúra ďalej plní úlohy
a) vo vzťahu k štátnemu rozpočtu30,
b) pri správe majetku štátu31,
c) vybavovania petícií32, sťažností, podnetov a oznámení33 fyzických osôb a
právnických osôb,
d) na úseku hospodárskej mobilizácie a civilnej ochrany v rámci prípravy na obranu
štátu34,
e) na úseku ochrany utajovaných skutočností35,
f) na úseku medzinárodných vzťahov, vrátane záležitostí Európskej únie,
g) v oblasti správy a rozvoja informačných systémov36,

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
č. 221/2019 Z. z.
27
Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 v platnom znení.
28
§ 6 až 9 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
29
Napríklad nariadenie Rady (ES) č. 515/97 z 13. marca 1997 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi
členských štátov a o spolupráci medzi správnymi orgánmi členských štátov a Komisiou pri zabezpečovaní
riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach (Ú. v. ES L 82, 22.3.1997) v
platnom znení.
30
Zákon č. 523/2004 Z. z.
31
Zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
32
Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.
33
Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.
34
Zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení
štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov.
35
Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších prepisov.
36
Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
26
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h) ustanovené inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a uzneseniami vlády
Slovenskej republiky.
(2) Platobná agentúra zabezpečuje plnenie úloh, ktoré jej ako služobnému úradu
vyplývajú zo štátnozamestnaneckých vzťahov37 a z pracovnoprávnych vzťahov38.
(3) Podrobnejšie vymedzenie úloh uvedených v odseku 1 a 2 ustanovuje organizačný
poriadok platobnej agentúry.

Čl. 5
Generálny riaditeľ platobnej agentúry
(1) Štatutárnym orgánom platobnej agentúry je generálny riaditeľ platobnej agentúry
(ďalej len „generálny riaditeľ“), ktorý riadi činnosť platobnej agentúry a je oprávnený
konať v jej mene.
(2) Generálneho riaditeľa vymenúva a odvoláva minister pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka Slovenskej republiky.
(3) Generálny riaditeľ vykonáva svoju funkciu v štátnozamestnaneckom pomere.
(4) Generálneho riaditeľa v čase jeho neprítomnosti zastupuje iný poverený vedúci štátny
zamestnanec v rozsahu písomného poverenia generálneho riaditeľa.
(5) Generálny riaditeľ platobnej agentúry rozhoduje vo všetkých veciach platobnej
agentúry. Zodpovedá ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej
republiky za hospodárenie s finančnými prostriedkami podľa zákona 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.“).
(6) Generálny riaditeľ je podľa zákona o štátnej službe39 generálny tajomník služobného
úradu (personálna únia). Na účely zákona o štátnej službe je služobne najvyšší vedúci
štátny zamestnanec všetkým štátnym zamestnancom v služobnom úrade platobnej
agentúry a je oprávnený konať v služobnom úrade vo veciach štátnozamestnaneckých
vzťahov a vzťahov súvisiacich so štátnozamestnaneckým pomerom. V čase
neprítomnosti môže generálny tajomník služobného úradu písomne poveriť spomedzi
vedúcich štátnych zamestnancov služobného úradu svojho zástupcu, ktorý ho
zastupuje v čase jeho neprítomnosti v rozsahu určenom v poverení.
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Zákon č. 553/2003
Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
39
§ 18 ods. 4 zákona č. 55/2017 Z. z.
37
38
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Čl. 6
Organizácia platobnej agentúry
(1) Platobná agentúra sa člení na úsek generálneho riaditeľa, sekciu informačných
technológií a sekcie zabezpečujúce administratívne činnosti pri poskytovaní podpôr
a dotácií.
(2) Úsek generálneho riaditeľa tvoria prierezové organizačné útvary zabezpečujúce
vnútorné a vonkajšie záležitosti platobnej agentúry, ako akreditovaného štátneho
orgánu, vyplývajúce z príslušných právnych predpisov SR a právne záväzných aktov
Európskej únie40.
(3) Sekcia je základným organizačným stupňom riadenia a rozhodovania, nositeľom úloh
platobnej agentúry podľa vymedzených okruhov špecifických, odborných činností.
Sekcia sa člení na odbory. Generálny riaditeľ môže rozhodnúť o členení odboru na
oddelenia pri výrazne diferencovanom výkone činností, oddelenie môže byť začlenené
do sekcie, odboru alebo ako samostatné oddelenie do úseku generálneho riaditeľa, v
odôvodnených prípadoch môže zriadiť aj iný špecializovaný organizačný útvar
platobnej agentúry.
(4) Platobná agentúra má na zabezpečenie výkonu vybraných činností vytvorených 14
regionálnych pracovísk platobnej agentúry v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 zákona
č. 280/2017 Z. z., s určeným rozsahom ich činnosti a územným obvodom ich
pôsobnosti.
(5) Podrobnosti o organizačnej štruktúre platobnej agentúry, rozsah pôsobnosti a
vzájomné vzťahy organizačných útvarov platobnej agentúry, rozsah oprávnení a
zodpovednosti vedúcich štátnych zamestnancov upravuje organizačný poriadok
platobnej agentúry, ktorý vydáva generálny riaditeľ formou rozhodnutia.
(6) V platobnej agentúre sa uplatňujú tieto stupne riadenia:
a) I. stupeň – generálny riaditeľ,
b) II. stupeň – riaditeľ sekcie, námestník generálneho riaditeľa pre podpory a dotácie,
námestník generálneho riaditeľa pre právne služby, riaditeľ kancelárie generálneho
riaditeľa, riaditeľ osobného úradu, výkonný riaditeľ, riaditeľ odboru vnútornej
kontroly, supervízie a ochrany finančných záujmov EÚ, riaditeľ odboru
prierezových činností, riaditeľ odboru vnútorného auditu,
c) III. stupeň – riaditeľ odboru,
d) IV. stupeň – vedúci oddelenia.
Napríklad zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej
činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 357/2015 Z. z., zákon
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení
neskorších predpisov, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013 v
platnom znení.
40
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(7) Organizačné útvary sa zriaďujú tak, aby boli rešpektované princípy právne záväzných
aktov Európskej únie o diferencovaní pôsobnosti a zodpovednosti.
(8) Práva a povinnosti zamestnancov bližšie upravuje služobný poriadok platobnej
agentúry, pre štátnych zamestnancov, a pracovný poriadok platobnej agentúry, pre
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Čl. 7
Zásady činnosti platobnej agentúry
(1) Platobná agentúra sa pri plnení úloh riadi Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a
ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, právne záväznými aktmi
Európskej únie, uzneseniami vlády Slovenskej republiky, rozhodnutiami ministerstva,
štatútom platobnej agentúry a organizačným poriadkom platobnej agentúry,
vnútornými predpismi platobnej agentúry.
(2) Platobná agentúra uplatňuje vo svojej činnosti organizačné princípy štátnej správy a
také formy a metódy práce, ktoré smerujú k jej racionalizácii a zvyšovaniu účinnosti
tým, že zabezpečuje odborný prístup k riešeniu problémov, ako aj systematickú
kontrolu plnenia úloh, úzko spolupracuje s ministerstvom a príslušnými
kompetentnými orgánmi, využíva podnety a skúsenosti miestnych orgánov štátnej
správy a verejnosti, využíva poznatky vedeckých a iných inštitúcií a výskumných
pracovísk, účelne využíva prostriedky organizačnej a výpočtovej techniky a formy
tímovej práce.
(3) Na zabezpečenie plnenia úloh platobnej agentúry zriaďuje generálny riaditeľ stály
poradný orgán, poradu vedenia platobnej agentúry, zloženú zo všetkých vedúcich
zamestnancov v I. a II. stupni riadenia. Generálny riaditeľ môže zriadiť aj ďalšie stále
alebo dočasné poradné orgány. Poradné orgány prerokúvajú dôležité otázky súvisiace
s činnosťou platobnej agentúry.

Čl. 8
Konanie v mene platobnej agentúry
(1) Platobná agentúra môže vo vlastnom mene nadobúdať práva a zaväzovať sa v zmysle
všeobecne záväzných právnych predpisov a medzinárodných zmlúv, ktorými je
Slovenská republika viazaná.
(2) Právne úkony platobnej agentúry vo všetkých veciach je oprávnený robiť jej štatutárny
orgán.
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Čl. 9
Hospodárenie platobnej agentúry
(1) Postavenie platobnej agentúry ako rozpočtovej organizácie a jej hospodárenie
upravuje zákon č. 523/2004 Z. z.
(2) Platobná agentúra sústreďuje príjmy a realizuje výdavky súvisiace s intervenčnými
opatreniami podľa osobitných predpisov41 prostredníctvom samostatného účtu v
súlade s osobitným predpisom42. Nevyčerpané zostatky na tomto účte možno použiť v
nasledujúcom rozpočtovom roku.
(3) Platobná agentúra vedie samostatný účet určený na zloženie, uvoľnenie alebo
prepadnutie zábezpeky podľa osobitných predpisov43.
(4) Platobná agentúra vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu44.

Čl. 10
Vzťahy platobnej agentúry k orgánom štátnej správy a ďalším orgánom,
právnickým osobám a fyzickým osobám
(1) Platobná agentúra pri svojej činnosti spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi,
ktoré na žiadosť platobnej agentúry poskytujú informácie nevyhnutné na jej činnosť a
poskytuje informácie nevyhnutné na činnosť príslušných štátnych orgánov.
(2) Platobná agentúra je za účelom organizovania trhu s vybranými poľnohospodárskymi
výrobkami oprávnená vyžadovať od príslušných orgánov štátnej správy a od
podnikateľov údaje o cenách výrobkov, o dovoze a vývoze výrobkov a o obchode s
výrobkami45.

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 906/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o výdavky na verejnú intervenciu (Ú. v. EÚ L 255, 28.8.2014)
v platnom znení. Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 907/2014 v platnom znení. Vykonávacie nariadenie
Komisie (EÚ) č. 908/2014 v platnom znení.
42
§ 22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.
43
Napríklad delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 907/2014 v platnom znení.
44
§ 1 ods. 1 písm. a) zákona č. 431/2002 Z. z.
45
§ 9 ods. 1 zákona č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení
neskorších predpisov.
41

11

Čl. 11
Záverečné ustanovenia
(1) Zrušuje sa Štatút Pôdohospodárskej platobnej agentúry, schválený rozhodnutím
ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 2293/2008-100 zo dňa 1.
decembra 2008, vrátane dodatkov č. 1 až 8 k štatútu.
(2) Štatút platobnej agentúry a jeho zmeny schvaľuje minister pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka Slovenskej republiky.
(3) V súlade s týmto štatútom generálny riaditeľ platobnej agentúry vydá vnútorné
predpisy agentúry.
(4) Tento štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1. júna 2018.

Ing. Gabriela Matečná
ministerka pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

v. r.
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