Postup pri zmene v osobe žiadateľa
Zmenou v osobe žiadateľa sa rozumejú najmä:






premeny obchodných spoločností (zlúčenie, splynutie, rozdelenie, zánik
bez likvidácie),
prevod alebo nájom časti alebo celého podniku v zmysle Obchodného zákonníka,
zmena právnej formy,
predaj, prenájom alebo akýkoľvek podobný typ transakcie v súvislosti s príslušnými
produkčnými jednotkami (pôdou alebo dobytčími jednotkami),
prevod záväzku PRV na iný subjekt.

Postup pri zmene v osobe žiadateľa je administratívne náročný, a preto si dovoľujeme
žiadateľov upozorniť na povinnosti, ktoré im vyplývajú z právnych predpisov. Rozsah
prevedených záväzkov musí byť vždy presne definovaný v príslušnej zmluve o premene,
o prevode podniku alebo prevode záväzku. Je nutné dodržať lehoty pre oznámenie a takisto
obdobie, v ktorom je možné jednotlivé zmeny vykonávať. Mimoriadny pozor na lehoty by si
mali žiadatelia dávať najmä pri viacročných záväzkoch Programu rozvoja vidieka, pretože
nesplnenie niektorých povinností má za následok povinnosť vrátiť poskytnutú podporu
za predchádzajúce roky.
I.

Priame platby:

NARIADENIE RADY (ES) č. 73/2009 – čl. 2 b) - Vymedzenia pojmov
„podnik“ sú všetky výrobné jednotky spravované poľnohospodárom, ktoré sa nachádzajú
na území toho istého členského štátu;
NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1122/2009 – čl. 82 – Prevody podnikov
1. Na účely tohto článku:
a) „prevod podniku“ je predaj, prenájom alebo akýkoľvek podobný typ transakcie v súvislosti
s príslušnými produkčnými jednotkami
b) „prevádzajúci“ je poľnohospodár, ktorého podnik sa prevádza na iného poľnohospodára;
c) „nadobúdateľ“ je poľnohospodár, ktorému sa podnik previedol.
2. Pokiaľ sa podnik v celom rozsahu previedol z jedného poľnohospodára na druhého po tom,
ako bola podaná žiadosť o poskytnutie pomoci, a predtým, ako sa všetky podmienky
poskytnutia pomoci splnili, v súvislosti s prevedeným podnikom sa prevádzajúcemu
neposkytne žiadna pomoc.
3. Pomoc, o ktorú požiadal prevádzajúci, sa poskytne nadobúdateľovi, pokiaľ:
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a) počas obdobia prevodu, ktorý majú stanoviť členské štáty, nadobúdateľ informuje
príslušný orgán o prevode a požiada o platbu pomoci;
b) nadobúdateľ predloží akýkoľvek dôkaz vyžadovaný príslušným orgánom;
c) všetky podmienky na poskytnutie pomoci v súvislosti s prevedeným podnikom sú
splnené.
4. Hneď ako nadobúdateľ informuje príslušný orgán a požiada o platbu pomoci v súlade
s odsekom 3 písm. a):
a) všetky práva a povinnosti prevádzajúceho vyplývajúce z právneho vzťahu medzi
prevádzajúcim a príslušným orgánom, ktoré vznikli podaním žiadosti o poskytnutie pomoci,
sa prenesú na nadobúdateľa;
b) všetky činnosti potrebné na poskytnutie pomoci a všetky vyhlásenia prevádzajúceho
pred prevodom sa prisudzujú nadobúdateľovi na účely uplatňovania príslušných pravidiel
Spoločenstva;
c) prevedený podnik sa považuje, ak je to vhodné, za samostatný podnik, pokiaľ ide
o príslušný hospodársky rok alebo príslušné prémiové obdobie.
5. Pokiaľ sa žiadosť o poskytnutie pomoci podá po vykonaní činností nevyhnutných
na poskytnutie pomoci a podnik sa v celom rozsahu previedol z jedného poľnohospodára
na druhého potom, ako uvedené činnosti začali, ale predtým, ako sa všetky podmienky
poskytnutia pomoci splnili, pomoc sa môže poskytnúť nadobúdateľovi za predpokladu, že
podmienky v odseku 3 písm. a) a b) sú splnené. V tom prípade sa uplatňuje odsek 4 písm. b).
NV SR č. 488/2010 – § 10 ods. 5 – Všeobecné podmienky
Nadobúdateľ podniku je povinný oznámiť platobnej agentúre prevod podniku od pôvodného
žiadateľa do piatich dní odo dňa prevodu, najneskôr však do 30. septembra príslušného
roka.
Pozn.: zmeškanie lehoty do 5 dní odo dňa účinnosti prevodu pre oznámenie prevodu má
za následok neuznanie zmeny v osobe žiadateľa. Posledným dňom prevodu môže byť
30. september príslušného roka a prevod musí byť oznámený najneskôr do 5 dní, to znamená
do 5. októbra.
II.

Prevod a prechod zaradení do opatrení rozvoja vidieka:

NK č. 1974/2006 – čl. 44 - Spoločné ustanovenia viacerých opatrení
1. Ak sa celý podnik príjemcu alebo jeho časť prevádza na inú osobu v období, počas
ktorého trvá daný záväzok ako podmienka pre poskytnutie sérií pomoci, táto iná osoba môže
prevziať záväzok na zvyšok obdobia. Ak sa záväzok neprevezme, príjemca uhradí
poskytnutú pomoc.
a. § 25 Podpora pri zaradení do opatrenia životné podmienky zvierat
NV SR č. 499/2008 – § 32
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(1) Ak počas trvania vzťahu dôjde k prevodu podniku a predmetom prevodu sú aj práva a
povinnosti zo vzťahu, zmluva o prevode podniku musí obsahovať
a) identifikačné údaje zmluvných strán,
b) obdobie, na ktoré sa prevádza povinnosť zo vzťahu,
c) počet dobytčích jednotiek, ktoré sú predmetom prevodu,
d) úradne osvedčený podpis fyzickej osoby konajúcej za prevodcu a nadobúdateľa,
e) dátum podpisu.
(2) Ak dôjde k prevodu podniku po podaní žiadosti, platba sa neposkytne.
(3) Prevodca a nadobúdateľ predkladajú originál zmluvy o prevode podniku podľa odseku
1 do 15 dní od jej podpisu.
(4) Ak sa prevod podniku uskutoční v piatom roku vzťahu bez prevodu povinností zo
vzťahu, žiadateľ nemusí poskytnutú platbu vrátiť, ak ukončil poľnohospodársku činnosť.
(5) Povinnosti zo vzťahu nemožno meniť.
Pozn.: termín pre podávanie žiadostí je 15. máj príslušného roka. Najneskôr je možné podať
žiadosť do 9. júna so sankciou za neskoré podanie žiadosti. K prevodu musí dôjsť, to znamená
účinnosť zmluvy musí nastať, pred podaním žiadosti. Ak sa prevod uskutoční v období
od 10. júna do 30. apríla nasledujúceho roka, platba sa v tom roku neposkytne. To znamená
prevod je možné bez sankcie uskutočniť od 1. mája do podania žiadosti. Obdobie, na ktoré sa
prevádza povinnosť zo vzťahu musí byť v zmluve uvedené v rokoch. Zmeškanie lehoty 15 dní
od podpisu zmluvy pre oznámenie prevodu má za následok neuznanie zmeny v osobe
žiadateľa.
b. § 35 Podpora pri zaradení do agroenvironmentálneho opatrenia
NV SR č. 499/2008 – § 40
(2) Ak počas trvania vzťahu počas piateho roku dôjde k prevodu podniku bez prevodu práv a
povinností zo vzťahu, žiadateľ nemusí poskytnutú podporu vrátiť podľa osobitného predpisu.
(4) Ak dôjde k nesplneniu podmienok záväzku v dôsledku ukončenia poľnohospodárskej
činnosti fyzickej osoby alebo zániku právnickej osoby bez likvidácie, ktorá je žiadateľom
o poskytnutie agroenvironmentálnej platby, vrátenie platby sa nevyžaduje, ak sa právny
nástupca písomne zaviaže pokračovať v plnení podmienok záväzku v plnom rozsahu na
celej ploche zaradenej do záväzku.
(5) Ak počas trvania vzťahu dôjde k prevodu podniku a predmetom prevodu sú aj práva a
povinnosti zo vzťahu, zmluva o prevode podniku musí obsahovať
a) identifikačné údaje zmluvných strán,
b) zoznam kultúrnych dielov a počet dobytčích jednotiek vzťahujúcich sa na vzťah, ktoré sú
predmetom prevodu,
c) obdobie, na ktoré sa prevádza vzťah,
d) osvedčený podpis fyzickej osoby konajúcej za prevodcu a nadobúdateľa,
e) dátum podpisu.
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(6) Ak dôjde k prevodu podniku po podaní žiadosti, platba sa neposkytne.
(7) Prevodca a nadobúdateľ predkladajú originál zmluvy o prevode podniku podľa odseku
5 do 15 dní od jej podpisu. Prevod sa uzná, ak je vykonaný najneskôr do termínu na
predloženie žiadosti o platbu.
(8) Ak sa nadobúdateľ podniku písomne zaviazal plniť podmienky záväzku podľa odseku 4 a
počas trvania vzťahu nedodrží výmeru, počet zvierat alebo nesplní podmienky vzťahu, platba
sa zníži alebo sa vráti aj za obdobie, počas ktorého bol do opatrenia zaradený prevodca.
Pozn.: termín na predloženie žiadosti je 15. máj príslušného roka. K prevodu musí dôjsť, to
znamená účinnosť zmluvy musí nastať, pred termínom na predloženie žiadosti. Ak sa prevod
uskutoční v období od 16. mája do 31. decembra (pri opatrení „chov a udržanie ohrozených
druhov zvierat“ od 16. mája do 30. apríla nasledujúceho roka), platba sa v tom roku
neposkytne. To znamená prevod je možné bez sankcie uskutočniť od 1. januára do termínu
na predloženie žiadosti (pri opatrení „chov a udržanie ohrozených druhov zvierat“ od
1. mája do termínu na predloženie žiadosti). Obdobie, na ktoré sa prevádza povinnosť
zo vzťahu musí byť v zmluve uvedené v rokoch. Zmeškanie lehoty 15 dní od podpisu zmluvy
pre oznámenie prevodu má za následok neuznanie zmeny v osobe žiadateľa.
c. § 56 Podpora v znevýhodnených oblastiach
NV SR č. 499/2008 – § 59
(2) Vyrovnávací príspevok podľa odseku 1 sa nevracia, ak
b) fyzická osoba ukončila poľnohospodársku činnosť a jej povinnosti prevzala iná osoba,
c) právnická osoba zanikla bez alebo v dôsledku predaja poľnohospodárskeho podniku podľa
osobitného predpisu a nadobúdateľ sa zaviaže prevziať povinnosti na zvyšok obdobia,
(3) O prevzatí povinností podľa odseku 2 písm. b) a c) je nadobúdateľ, na ktorého povinnosti
prešli, povinný predložiť originál zmluvy o prevzatí povinností do 15 pracovných dní od
jej podpisu a prevod uskutočniť najneskôr do termínu na predkladanie žiadosti o
poskytnutie vyrovnávacieho príspevku.
(4) Ak dôjde k nepredloženiu zmluvy o prevode alebo k prevzatiu povinností po termíne
podľa odseku 3, musí žiadateľ vyrovnávací príspevok poskytnutý za predchádzajúce roky
vrátiť. Povinnosť vrátiť vyrovnávací príspevok sa nevzťahuje na prípady, keď došlo
k uplynutiu lehoty piatich rokov podľa § 57 ods. 1 písm. b).
Pozn.: termín pre podávanie žiadostí je 15. máj príslušného roka. Ak sa prevod uskutoční
po tomto termíne, t. j. od 16. mája do 31. decembra, musí prevodca vrátiť vyrovnávací
príspevok poskytnutý za predchádzajúce roky. Prevzatie povinností môže mať formu zmluvy
o predaji časti alebo celého podniku, o nájme podniku, o nájme poľnohospodárskej pôdy
alebo zmluvy o prevzatí povinností. Nadobúdateľ musí vykonávať poľnohospodársku činnosť
vo vlastnom mene, to znamená byť podnikateľ. Ukončenie poľnohospodárskej činnosti sa
preukazuje potvrdením o zrušení zápisu v evidencii SHR. Zrušenie SHR môže nastať až v roku
prevodu záväzku, nie skôr. Právnická osoba zaniká bez likvidácie v prípade fúzie, akvizície,
rozdelenia spoločnosti alebo v prípade zmeny právnej formy spoločnosti.
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