Príloha č. 2 k rozhodnutiu č. 21/2015
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pre žiadateľa o podporu
na poistenie úrody
pre rok 2015
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1

ÚVOD

Spoločná organizácia trhu s vínom je upravená nariadeniami ES a predpismi SR:
• 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 v platnom znení (ďalej len „nariadenie EP a Rady (EÚ) č. 1308/2013“)
• 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 v platnom znení (ďalej len „nariadenie Komisie (ES)
č. 555/2008“),
• 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 v platnom znení (ďalej len „nariadenie EP a Rady
(EÚ) č. 1306/2013“),
• zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory
v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
č. 543/2007 Z. z.“),
• zákon č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon č. 313/2009 Z. z.“),
• zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
(ďalej len „správny poriadok“)
• zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
č. 431/2002 Z. z.“),
• nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 63/2015 Z. z. o podmienkach poskytovania
podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom (ďalej len „nariadenie vlády SR č.
63/2015 Z. z.“),
• vyhláška MP SR č. 350/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve (ďalej len „vyhláška č. 350/2009 Z. z.“).
• zákon 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.“).

2

DEFINÍCIE A POUŽITÉ POJMY

Žiadateľ

fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá užíva na území SR zaregistrovanú
vinohradnícku plochu v zmysle § 8 ods. 3 zákona č. 313/2009 Z. z.

ÚKSÚP

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava
IČO: 30794323
3z8

3

CIEĽ

Cieľom podpory na poistenie úrody je:
• podporovať zodpovedný prístup ku krízovým situáciám, zvýšiť ochranu pestovateľov
za straty v dôsledku rôznych katastrof,
• zvýšenie nízkeho záujmu výrobcov o poistenie úrody,
•
minimalizovanie strát príjmov výrobcov.

4

NA AKÉ OPATRENIA
NA POISTENIE ÚRODY?

JE

MOŽNÉ

POSKYTNÚŤ

PODPORU

Podporu na poistenie úrody možno poskytnúť na opatrenia proti škodám na úrode spôsobenými:
a) nepriaznivými poveternostnými udalosťami, ktoré možno prirovnať k prírodným katastrofám;
b) inými nepriaznivými poveternostnými udalosťami;
c) zvieratami, chorobami rastlín alebo zamorením škodcami.
Najmenšia súvislá plocha, na ktorú možno poskytnúť podporu na poistenie úrody, je 0,35 ha.

5
5.1

ZÁKLADNÉ PODMIENKY
NA POISTENIE ÚRODY

PRE

POSKYTNUTIE

PODPORY

PODANIE ŽIADOSTI O PODPORU NA POISTENIE ÚRODY

Podporu na poistenie úrody môže Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná
agentúra“) poskytnúť žiadateľovi, ktorý v termíne do 30. apríla 2015 predloží platobnej agentúre
žiadosť o podporu na poistenie úrody uvedenú v Prílohe č. 1 (rozhoduje dátum poštovej pečiatky
alebo dátum prijatia žiadosti v podateľni platobnej agentúry) spolu s nižšie uvedenými
povinnými prílohami (okrem dokladov o úhrade poistného).
Každá žiadosť o podporu na poistenie úrody podaná po tomto termíne bude zo strany platobnej
agentúry zamietnutá.
Žiadosť o podporu na poistenie úrody je možné podať osobne na podateľni platobnej agentúry
alebo zaslať poštou na adresu:
Pôdohospodárska platobná agentúra
Sekcia organizácie trhu
Odbor poľnohospodárskych komodít
Dobrovičova 12
815 26 Bratislava
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Povinnými prílohami žiadosti o podporu na poistenie úrody sú:
a) hlásenie o úrode hrozna a jeho použití za predchádzajúci vinársky rok (2013/2014 v zmysle
zákona č. 313/2009 Z. z.), podľa Prílohy č. 11 k vyhláške č. 350/2009 Z. z.,
b) kópia aktuálneho Osvedčenia o registrácii vinohradu, ktorý je predmetom žiadosti o podporu
na poistenie,
c) kópia poistnej zmluvy,
d) doklady o úhrade celej platby poistného v príslušnom kalendárnom roku, ak bolo poistné
uhradené žiadateľom o podporu na poistenie úrody jednorazovo; ak žiadateľ o podporu
na poistenie úrody neuhradil poistné jednorazovo, doklady o úhradách jednotlivých platieb
ročného poistného (originál alebo osvedčená kópia),
e) čestné vyhlásenie žiadateľa, či je/nie je v roku 2015 súčasne žiadateľom o dotáciu na platby
poistného v zmysle Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej
republiky z 10. decembra 2014 č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve (oznámenie
č. 368/2014 Z. z.),
f) výpis z obchodného registra, nie starší ako 3 mesiace, alebo
g) živnostenský list, alebo
h) osvedčenie o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka,
i) potvrdenie o pridelení IČO,
j) osvedčenie o registrácii pre DPH, ak je žiadateľ platcom DPH
k) zdôvodnenie výberu poskytovateľa poistných služieb a priloženie troch cenových ponúk,
l) potvrdenie príslušného okresného súdu, že proti žiadateľovi nie je vedené konkurzné
konanie, nie je v konkurze, v likvidácii, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý
návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku (kópia potvrdenia, nie staršieho ako
3 mesiace),
m) čestné vyhlásenie žiadateľa, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
n) čestné vyhlásenie žiadateľa, že nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia napr. podľa
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch
a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení
neskorších predpisov alebo v zmysle zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový
poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
o) kópia potvrdenia príslušného inšpektorátu práce, že žiadateľ neporušil zákaz nelegálneho
zamestnávania (nie staršieho ako 3 mesiace),
p) potvrdenie všetkých zdravotných poisťovní, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky
poistného na zdravotné poistenie (kópia potvrdenia, nie staršieho ako 3 mesiace),
q) potvrdenie príslušnej pobočky sociálnej poisťovne, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky
poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie
a starobné dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu (kópia
potvrdenia, nie staršieho ako 3 mesiace),
r) potvrdenie banky o vedení bankového účtu žiadateľa vrátane uvedenia čísla bankového účtu
v tvare IBAN (fotokópia).
Žiadatelia, ktorým sa poskytujú verejné finančné prostriedky, zodpovedajú za hospodárenie
s verejnými finančnými prostriedkami a sú povinní v zmysle § 19 zákona č. 523/2004 Z. z.
pri ich používaní zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia.
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Primeranosť nákladov preukáže žiadateľ zdôvodnením výberu poskytovateľa poistných
služieb a doložením troch cenových ponúk (Príloha č.3).
Ak žiadateľ nepreukáže hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť vynaloženia verejných finančných
prostriedkov, môže platobná agentúra posudzovať primeranosť výdavkov na základe priemernej
ceny daného výdavku na trhu, t. j. vyhradzuje si právo výšku výdavku znížiť, ak sa cena daného
výdavku výrazne odlišuje od priemernej ceny daného výdavku na trhu.
Ak žiadateľ nepredloží spolu so žiadosťou o podporu na poistenie úrody povinné prílohy,
platobná agentúra v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. rozhodne o prerušení správneho konania
a vyzve žiadateľa na ich doplnenie príp. na odstránenie zistených nedostatkov. Ak nebudú
chýbajúce doklady doplnené a nedostatky podania odstránené v stanovenej lehote, platobná
agentúra rozhodne o zastavení správneho konania a žiadosť o podporu na poistenie úrody
zamietne.
Doklady o úhrade poistného v danom kalendárnom roku (originál alebo osvedčená kópia)
nemusia byť predložené spolu so žiadosťou o podporu na poistenie úrody a na platobnú agentúru
sa predkladajú až po ich uhradení poisťovni najneskôr do 31. 12. 2015.
5.2

SCHVÁLENIE ŽIADOSTI O PODPORU NA POISTENIE ÚRODY

Platobná agentúra po predložení všetkých povinných príloh k žiadosti o podporu na poistenie
úrody (s výnimkou dokladov o úhrade poistného a odstránení prípadných nedostatkov podania)
rozhodnutím schváli podanú žiadosť o podporu.
5.3

POVINNOSTI ŽIADATEĽA O PODPORU NA POISTENIE ÚRODY

Ak sa žiadateľ rozhodne stiahnuť svoju žiadosť o podporu na poistenie úrody, môže tak urobiť
písomnou formou. V prípade, ak žiadateľ stiahne žiadosť o podporu na poistenie úrody
bez závažného zdôvodnenia alebo neodôvodnene, je povinný nahradiť náklady spojené
s administratívnou a kontrolnou činnosťou, ktorá bola vykonaná v súvislosti so žiadosťou
o podporu na poistenie úrody.
Žiadateľ o podporu na poistenie úrody nesmie na poistenie úrody čerpať inú podporu
z prostriedkov EÚ alebo štátneho rozpočtu.
Žiadateľ je povinný uchovávať doklady týkajúce sa poskytnutia podpory na poistenie úrody
po dobu 5 rokov od podania žiadosti o podporu.
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DOKLADY O ÚHRADE POISTNÉHO A OPRÁVNENÉ NÁKLADY

Doklady o úhrade poistného v danom kalendárnom roku sa predkladajú na platobnú agentúru
ako originály alebo osvedčené kópie. Podpora na poistenie úrody bude žiadateľovi vyplatená
po predložení dokladu o úhrade. V prípade, že poistné sa uhrádza vo viacerých splátkach,
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava
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podpora na poistenie úrody bude žiadateľovi vyplácaná postupne v priebehu roka vždy
po predložení dokladu o úhrade príslušnej splátky.
Oprávnenými nákladmi sú náklady na úhradu poistného zaplatené v priebehu roka 2015. Úhrada
poistného v roku 2014 a v roku 2016 je považovaná za neoprávnený náklad.
Ak žiadateľ o podporu na poistenie úrody neuhradil poistné jednorazovo, doklady o úhradách
jednotlivých platieb ročného poistného agentúre doručí najneskôr do 31. decembra príslušného
kalendárneho roka

7

POSKYTNUTIE PODPORY NA POISTENIE ÚRODY

O poskytnutí podpory na poistenie úrody rozhoduje platobná agentúra v zmysle zákona
č. 543/2007 Z. z. vydaním rozhodnutia o poskytnutí podpory na poistenie úrody. Aby nedošlo
k prevodu financií na iný účet je potrebné včas oznámiť platobnej agentúre akékoľvek zmeny
týchto údajov. Rozhodnutie o poskytnutí podpory na poistenie úrody obsahuje výšku schválenej
podpory.
Proti rozhodnutiu o poskytnutí podpory na poistenie úrody môže žiadateľ podať odvolanie
v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia žiadateľovi na adresu Pôdohospodárska platobná
agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava. V prípade, ak sa žiadateľ nechce odvolať, je
vhodné zaslať na platobnú agentúru vzdanie sa práva na odvolanie voči konkrétnemu
rozhodnutiu, čím sa proces vyplatenia finančných prostriedkov skráti.

8

VÝŠKA PODPORY NA POISTENIE ÚRODY

Podporu na poistenie úrody poskytne platobná agentúra vo výške najviac:
- 80 % uhradeného ročného poistného, ak predmetom poistnej zmluvy je poistenie proti škode
na úrode spôsobenej nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať
k prírodnej katastrofe,
- 50 % uhradeného ročného poistného, ak predmetom poistnej zmluvy je poistenie proti škode
na úrode spôsobenej
a) inou nepriaznivou poveternostnou udalosťou,
b) chorobami viniča,
c) zamorením škodcami.
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9

KONTAKT

Pôdohospodárska platobná agentúra
Sekcia organizácie trhu
Odbor poľnohospodárskych komodít
Dobrovičova 12
815 26 Bratislava
MSc. Ladislav Smatana
e-mail: ladislav.smatana@apa.sk
mobil: 0918/612 446

10 PRÍLOHY
Príloha č. 1:
Príloha č. 2:
Príloha č. 3:

Žiadosť o podporu na poistenie úrody
Sadzobník administratívnych nákladov platobnej agentúry
Zdôvodnenie výberu poskytovateľa poistných služieb
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