PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA
Hraničná 12, 815 26 Bratislava
Príloha Rozhodnutia GR PPA č. 59/2019

Katalóg sankcií PPA pre projektové podpory
v rámci PRV SR 2007-2013 a PRV SR 2014-2020
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako poskytovateľ nenávratného
finančného príspevku v súlade so zákonom 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, podľa zákona 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 a v súlade s čl. 58 Nariadenia 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, s. 549) týmto vydáva
Katalóg sankcií Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre projektové podpory
v rámci PRV SR 2007 – 2013 a PRV SR 2014 – 2020
(ďalej len „sankčný katalóg“),
ktorým sa stanovujú podmienky a výška sankcií pri zistení porušenia podmienok poskytovania
podpory v rámci Programu rozvoja vidieka SR pre obdobie 2007 – 2013 a Programu rozvoja
vidieka SR pre obdobie 2014 – 2020.
Príslušná legislatíva EÚ:
Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa
stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom
sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka
a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia
o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde
a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES)
č. 1083/2006;
Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore
pro rozvoji vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EZFRV)
a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, na základe nariadenia Európskeho Parlamentu
a Rady č. 1303/2013 zo dňa 17. decembra 2013 o spoločných ustanoveniach o Európskom
fonde pre regionálny rozvoj, Európskom námornom a rybárskom fonde;
Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady 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 (ďalej len „Nariadenie EP a Rady č. 1306/2013“).
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Článok 1 Všeobecné ustanovenia
1.1

1.2

1.3

PPA podľa čl. 58 ods. 1 Nariadenia EP a Rady č. 1306/2013 prijíma v rámci Spoločnej
poľnohospodárskej politiky opatrenia na zabezpečenie účinnej ochrany finančných
záujmov EÚ. Súčasťou uvedených opatrení je aj vydanie tohto sankčného katalógu
v súlade s čl. 58 ods. 1 písm. d) citovaného nariadenia na zavedenie účinných,
odrádzajúcich a primeraných sankcií v súlade s právom EÚ a právnym poriadkom SR.
Sankcia – postih vo finančnom vyjadrení v percentuálnej výške zo schváleného
nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) alebo určená iným spôsobom
v súlade s čl. 3 tohto sankčného katalógu, ktorý uplatní PPA voči Prijímateľovi NFP za
každé zistené porušenie povinnosti stanovenej najmä v Zmluve o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“).
Systém ukladania sankcií – postup PPA smerujúci k zníženiu maximálnej výšky
schválenej projektovej podpory – NFP, ktorý sa uplatní v prípade zistenia porušenia
povinností na strane Prijímateľa NFP pre poskytnutie podpory, a to v ktorejkoľvek fáze
realizácie projektu, t. j. aj v čase udržateľnosti projektu.
Článok 2 Ukladanie sankcií

2.1

V prípade zisteného porušenia povinnosti a vzniku možnosti uloženia sankcie bude
Prijímateľ o tejto skutočnosti písomne informovaný zo strany PPA.

2.2

PPA môže uložiť sankciu za zistené porušenie povinností alebo podmienok (ďalej len
„povinnosti“) vyplývajúcich s príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov
upravujúcich postupy vo verejnom obstarávaní tovarov, stavebných prác alebo služieb,
z usmernení PPA upravujúcich postupy v obstarávaní tovarov, stavebných prác alebo
služieb resp. zo Zmluvy o poskytnutí NFP uzavretej medzi PPA a Prijímateľom, ako aj
v prípade zistenia porušenia povinností vyplývajúcich z právnych vzťahov medzi
Prijímateľom a dodávateľom (napr. zo zmluvy o dielo).

2.3

PPA je oprávnená pristúpiť k uloženiu sankcie:
a) Pred vyplatením NFP alebo jeho časti Prijímateľovi – výška uloženej sankcie sa
premietne do korekcie pri podaní nasledujúcej/záverečnej Žiadosti o platbu zo strany
Prijímateľa, resp. dôjde k zníženiu NFP formou uzavretia dodatku k Zmluve
o poskytnutí NFP medzi PPA a Prijímateľom.
b) Po vyplatení NFP alebo jeho časti Prijímateľovi – na základe zisteného porušenia
povinnosti, a to až do obdobia ukončenia doby udržateľnosti projektu, bude PPA pri
uplatnení sankcie postupovať v zmysle bodu 5.9 Nezrovnalosti Systému riadenia PRV
SR 2014 – 2020 v platnom znení, kedy je Prijímateľ povinný časť NFP vo výške
uloženej sankcie v súlade s ochranou finančných záujmov EÚ.
c) Sankcie ukladané PPA podľa tohto sankčného katalógu sa vzťahujú na zistené
porušenie povinnosti v prípadoch, ak verejné obstarávanie resp. obstarávanie tovarov,
stavebných prác alebo služieb bolo začaté po nadobudnutí účinnosti tohto sankčného
katalógu. Zároveň sa uplatňovanie sankcií podľa tohto sankčného katalógu vzťahuje
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na zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavreté medzi PPA
a prijímateľmi NFP, ktoré nadobudli účinnosť od účinnosti sankčného katalógu.
d) Výnimka pri uplatňovaní sankcií podľa písmena c) tohto odseku – PPA je oprávnená
pristúpiť k uplatneniu sankcie aj v prípadoch zisteného porušenia povinností pri
verejnom obstarávaní a obstarávaní tovarov, stavebných prác alebo služieb začatom
pred účinnosťou tohto sankčného katalógu, resp. v prípadoch zmlúv o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku uzavretých medzi PPA a prijímateľmi NFP pred
účinnosťou tohto sankčného katalógu, ak prijímateľ súhlasí s uplatnením sankcie
formou podpísania dodatku k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku. Dodatkom k zmluve sa upraví maximálna výška schváleného NFP, do
ktorej sa premietne výška sankcie za zistené porušenie povinností na strane prijímateľa
(t. j. dôjde k zníženiu NFP). V opačnom prípade je PPA oprávnená pri zistení
podstatného porušenia povinností na strane prijímateľa jednostranne odstúpiť od
zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku postupom upraveným
v zmluve.
Článok 3 Kategórie sankcií
3.1

V prílohe č. 1 tohto sankčného katalógu sú stanovené sankcie za porušenie povinností pri
postupoch vo verejnom obstarávaní, a to nasledovne:
A) podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov alebo
B) podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3.2

V prílohe č. 2 tohto sankčného katalógu sú stanovené sankcie za porušenie povinností pri
postupoch pri obstarávaní podľa Usmernenia PPA č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov,
stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020 v platnom znení.

3.3

V prílohe č. 3 tohto sankčného katalógu sú stanovené sankcie vyplývajúce z porušenia
zmluvných podmienok a iných povinností prijímateľa NFP.
Článok 4 Záverečné ustanovenia

4.1

Sankčný katalóg a všetky jeho aktualizácie/úpravy budú zverejnené na webovom sídle
PPA: www.apa.sk .

4.2

PPA pristúpi k aktualizácii/úprave tohto sankčného katalógu v závislosti od zistenia
porušení/nesplnení povinností, podmienok na strane Prijímateľov NFP.

4.3

Tento sankčný katalóg nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania generálnym
riaditeľom PPA.

4.4

Prílohy tohto sankčného katalógu tvoria prílohy č. 1 až 3 podľa článku 3.
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4.5

Toto Rozhodnutie GR PPA v plnom rozsahu zrušuje a nahrádza Rozhodnutie GR PPA
č. 76/2018 zo dňa 12.09.2018, ktorým sa vydal Katalóg sankcií Pôdohospodárskej
platobnej agentúry pre projektové podpory v rámci PRV SR 2007 – 2013 a PRV SR
2014 – 2020.

V Bratislave dňa 15.07.2019

Ing. Juraj Kožuch, PhD., v. r.
generálny riaditeľ
Pôdohospodárska platobná agentúra
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