
Yýzva
na pľedkladanie žiadostí

o poskytnutie pomoci na pľevenciu, kontľolu a eľadikáciu ochoľenízyierat

Štát.'a veteľinárna a potravinová spľáva Slovenskej ľepubliky (ďalej len ,,ŠVPS SK'),
Botanická 17, 842 13 na základe Schémy štátnej pomoci na prevenciu, kontrolu a eľadikáciu
ochoľení zylerat v zneni Dodatku č.2, zaregistľovanej Európskou komisiou pod evidenčným
číslom SA. 56048(2019/xA) (ďalej len,,schémď')
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VYZYVA
oprávnených žiaďateľov k predkladaniu žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci v roku 2020

v teľmíne od27. októbra 2020 do ĺ.7. novembľa2020

na opatľenie

poskytnutie pomoci fýkajúcej sa eradikácie hospodáľskych zl,ierat a s tym súvisiacich
opatľení na základe opatľení naľiadených pľíslušnou RVPS pľi potvľdení výskytu

afrického moru ošípaných alebo bľucelózy u ošípaných

Žiadosti podané po vyššie uvedenom teľmíne nebudú Švps SR akceptované.

Žiadosť o poskýnutie dotácie (ďalej len ,,žiadosť") sa predkladá prostľedníctvom formulára
žiadosti, ktorého vzoľ je uvedený v pľílohe č. 7 výzvy, spolu so všetkými povinnými pľílohami:

- osobne do podateľne Štátnej veteľinárnej a potravinovej správy SR na adľese:
Botanickó ]7
842 I3 Bľatislava

alebo poštou na adľese:
Státna veterinórna a potravinová spróva Slovenskej ľepublilql
Sekcia ekonomilqt
Botanickó 17
842 13 Bratislava

Pri osobnom doručení Žiadosti dátum napečiatke podateľne SVPS SR nesmie bvť neskorší. ako
dátum stanovený za posledný deň prijímania žiadosti.

Pri doľučení Žiadosti poštou je rozhodujúci dátum pečiatky pošty na obálke, ktorý nesmie byť
neskorší. ako dátum stanovený za ooslednÝ deň oľiiímania žiadosti.

Ak žiadatel'pľedkladá žiadosť poštou a na obálke nie je jasne vyznaéenápečiatka odosielajúcej
pošty, žiadateľ bude vyzvan1ĺ Švľs SR na pľedloženie dokladu z pľíslušnej pošty o odoslaní
zásielky. Z uvedeného dôvodu je Žiadateľ povinný si uchovať tento doklad z príslušnej pošty,
v opačnom prípade, ak bude žiadosť doručená Švps SR po dátume 17. novembrazoio,aude
sa na žiadosť pľihliadať ako podanú po termíne a nebude platobnou Švps SR akceptovaná.



1) oprávnenost' prii ímatel'a :
Podľa tejto výzvy pľedkladajú Žiadosti opľávnení prijímatelia v súlade s bodom E' schémy,
u ktorých boli naľiadené veteľináľne opatrenia v súvislosti s potvľdením výskytu afĺického
moru ošípaných alebo brucelózy u ošípaných

2) Opľávnené nákladv:
opľávnené náklady sú špecifikované v bode H.4. schémy. Naklady sa uvádzajú v nasledovnej
štľuktúre, a to náklady na;

. TestY a iné skríningové opatrenia,
o NákuP, skladovanie, podávanie a distribúciu liekov, resp. látok na liečbu zvierat,
o Usmľcovanie alebo utľácarie zvierat
. Čistenie, dezinfekciu, poľnohospodárskeho podniku azariadenít. j.aj ošetľenie kľmiva

anapájacej vody.

V žiadosti sa wádzajú pľedpokladané náklady. V pľípade už vynaložených a uhľadených
oprávnených nákladov doloží Žiadateľ kŽiadosti aj kópie účtovných dokladov adokladov
o úhĺade. ostatné účtovné doklady a doklady o úhrade doloŽí pľíjemca pomoci na vyzvanie
vykonávďeľa schémy pľíp. pri zilčtovani poskytnutej dotácie. Pri čistení, dezinsekcii
adezinfekcii podniku azariadeni sa suma pomoci stanoví na základe už vynaložených
nákladov, predpokladu ďalších nákladov na daný účel, resp. výmeľa čistenej plochy v sadzbe
max. 1,99 EUfum2.

3) Foľma poskvtnutia pomoci:
Pomoc na všetky oprávnené náklady sa poskýuje foľmou vecného plnenia. Pomoc na:

. Nákup, skladovanie, podávanie a distribúciu, liekov, látok na liečbu zvierat
o Usmrcovanie alebo utrácanie zvierat
. Čistenie, dezinťekciu, poľnohospodáľskeho podniku azariadenit. j. aj ošetľenie kľmiva

a napájacej vody

Pomoc sa môŽe poskytnúť aj foľmou dotácie.

4) VÝška nomoci:
Výška poskytnutej pomoci bude stanovená na zäklade sumarizácie opľávnených nákladov
poskytnutých foľmou vecného plnenia a formou dotácie. Suma poskýnutej pomoci bude
uvedená v zmluve o poskytnutí pomoci.

5) Podmienky poskytovania pomoci pľe žiadatel'a sú zadeÍinované v bode
L. schémy.
Povinné pľílohy k žiadosti sú uvedené v bode L. schémy.



Upozoľnenie:

Povinnými pľílohami v zmysle $ 8a ods. 4 a 5 zákona č). 52312004 Z. z. o rozpočtových
pľavidlách veľejnej spľávy a o Zmene a doplnení niektoľých zákonov v zneni neskoľších
pľedpisov a v zmysle bodu L. schémy sú:

1' kópia osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho rol'níka spolu s:

- oľiginálom potvľdenia obecnóho úradu, Že osvedčenie tľvá, nie staľšie

ako 60 dní, ak fyzická osoba podniká podľa zákona č. 105/1990

Zb. o súkĺomnom podnikaní občanov,
- kópiou potvľdenia o pridelení identifikačného čísla'

2. originál alebo úľadne osvedčená kópia výpisu z ľegistľa pozemkových spoločenstiev
nie staršie ako 60 dní, ak je žiadateľ ľegistrovaným subjektom podľa

zákonač,.91l20I3 Z. z. o pozemkových spoločenstvách' a kópia potvľdenia o pľidelení
identifikačného čísla,

3. oľiginál alebo úľadne osvedčená kópia výpisu z pľíslušného registra, ktorým žiadateľ

preukazuje opľávnenie vykonávať hospodáľsku činnosť, a kópia potvľdenia o pridelení
identifikačného čísla1,

4. kópia osvedčenia o registľácii pľe DPH' ak je poskytovatel' sluŽby platiteľ DPH,
alebo vyhlásenie poskytovatel'a službyo že nie je platitel'DPH,

5. originál alebo úľadne osvedčená kópia potvrdenia o vedení účtu v banke, nie staršie

ako tri mesiace, na ktoqi bude žiadatel'ovi poskytnutá dotácia, resp. úľadne osvedčená
kópia zmluvy o vedení účtu,

6. oľiginál alebo úľadne osvedčená kópia potvľdenia pľíslušného inšpektoľátu pľáce, nie

staršie ako tri mesiace' že žiaďateľ neporušil v pľedchádzajircich tľoch ľokoch zákaz

nelegálneho zamestnávania (zákon č. 8212005 Z. z. o nelegálnej práci anelegálnom

zamestnávani a o zmene a doplnení niektorých zákonov),

7. oľiginál alebo úľadne osvedčená kópia potvrdenia pľíslušného konkuľzného súduo

nie staršie ako tľi mesiace, že nie je voči žiadateľovi vedené konkuľzné konanie'

nie je v konkurze, v ľeštľuktuľalizácii, a nebol proti nemu zamietnutý návľh na vyhlásenie
konkuľzu pľe nedostatok majetku,

8. ak má žiadateľ povinnosť registrácie v ľegistri paľtnerov verejného sektora (ďalej

len ,,RPVS") podľa $ 2 ods. 2 zákona č). 31512016 Z. z. o ľegistľi paľtneľov veľejného

sektoľa a o Zmene a doplnení, vyžaduje sa pľe poskytnutie dotácie jeho ľegistrácia
v RVPS pľed podpisom zmluvy o poskytnutí pomoci,

9. ak ie podnik poistenÝ, musí predložiť: kópiu poistnej zmluly, správu poist'ovne

o tikvidácii stľaty (,,Likvidačná spľáva") a kópiu dokladu o vyplatení poistného

plnenia na opľávnené náklady na ktoľé žiada pomoc v ľámci tejto výzvy'
10. kópia dokladu o naľiadení opatrení podloa osobitného pľedpisu2, ktory vystavila

ľegionálna veteľinárna a potravinová spľáva (zabezpečí Švľs sn;,
1 1. kópia dokladu o splnení opatľení podl'a osobitného pľedpisu3, ktory rrystavila

regionálna veterináľna a potľavinová spľáva (zabezpeóíŠvľs sR;,

1 Platí len v pľípade, ak Žiadatel'nie je subjektom zapĺsaným v obchodnom ľegistľi, Živnostenskom registľi,
ľegistľi pozemkových spoločenstiev, alebo v ľegistľi obce ako samostatne hospodáľiaci ľoľník.
2 

5 45 zákona č.3912007 Z' z.
3 

$ 45 ods. 3 zákonač.3912007 Z. z.



12. kópia dokladu o ľegistrácii chovu zvierat podl'a osobitných predpisova (zabezpečí
švľs sR;,

13. doklady pľeukazujúce vynaloženie opľávnených nákladov, ak boli vynaložené
a uhľadené v čase do predloženia žiadosti podl'a tejto výzvy.

Žĺadateľ pľedkladá nasledovné k žiadosti o poslEtnutie podpoľy len v pľĺpade,
akz nte bezodkladne,
podľa zákona č, ]77/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znuovanrc adminis tr atívnej zát'aže
využívaním infoľmačných systémov veľejnej správy a o Zmene a doplnení niektorých zákonov
(z ákon pľ oti byr o lľ ac i í)

l. oľiginál alebo úradne osvedčená kópia ponľdenia miestne pľíslušného spľávcu dane (daňového
úľadu), nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ nemó daňové nedoplatky,

2. originál alebo úľadne osvedčená kópia potvrdenia sociálne.i poisťovne nie staršie ako tľi
mesiace, že žiadateľ nemá evidované nedoplatlĺy poistného na sociáIne poistenie a pľíspevkov
na starobné dôchodkové spoľenie,

3. oľiginól alebo úradne osvedčená kópia pqDľdenia každej zdravotne.i poisťovne nie sĺaršie ako
tri mesiace, že žiadateľ nemá evidoyané nedoplatlĺy poistného na zdravotné poistenie,

4. oľiginál alebo úľadne osvedčená kópia ývnlc1r 7 yp tľestov llll'<Ínĺĺ>nó nn žinr]nÍeľn
nie staľší ako tri mesiace,

5. originál alebo úľadne osvedčend kópia výpisu z obchodného ľegistra nie staršieho ako 30 dní,
ak je žiadateľ subjektom registrovaným v obchodnom ľegistľi, (ľovnako aj subjekt, ktoý
podniká podľa zókona č. l 1 1/]990 Zb. o štátnom podniku,),

6. originál alebo úradne osvedčená kopia lÚnisu zo Živnostenského registra nie staľšieho
ako 30 dní, ak je žiadateľ registľovanýnt subjektom v Živnostenskom registri (podľa zákona
č. 513/199l Zb. obchodný zákonník)'

UPOZORNENIE:
V prípade ak z technických dôvodov nebude Švps SR umožnené získat' vvššie uvedené
doklady, žiadatel' wzvanv na ich nľeĺll t4

Podpisy v žiadosti a v prílohe č. 1 k žiadosti musia byt' úradne o e.

Usmemenie k vyplňovaniu Žiadosti je súčast'ou tejto výzvy (Príloha č. 2).

Aktuálna Schéma štátnej pomoci na pľevenciu, kontľolu a eradikáciu ochorení zvierat v znení
Dodatku č. 2, ktoľá je zaľegistľovaná Euľópskou komisiou pod evidenčným číslom
SA.56048(2019/XA)' je zveľejnená na webovom sídle Ministeľstva pôdohospodáľstva
a rozv oja vidieka Slovenskej republiky:

vID:34

4 
5 19 ods. 1 zákona č. 3912007 Z. z'

VyhláŠka Ministerstva pôdohospodáľstva Slovenskej republiky č' l8l2ol2 Z. z.,ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o identifikácii a registrácii oviec a kôz
Vyhláška Ministeľstva pôdohospodárstva Slovenskej ľepubliky č.20/2012 Z. z.,ktorou sa ustanovujú
Podrobnosti o identifikácii a ľegistľácii hovädzieho dobýka
Vyhláška Ministerstva pôdohospodáľstva Slovenskej republiky č. l7 /2Ol2 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podľobnosti o identifikácii a registrácii ošípaných
Vyhláška Ministeľstva pôdohospodáľstva Slovenskej ľepubliky č.20612012 Z. z.,ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o identifikácii a registľácii včelstiev



V prípade potľeby žiadate\ia sa môŽu obľátiť vo veci poskytovania štátnej pomoci na

sekľetaľiát ústľedného ľiaditeľa Švps SR ( sekľetaľiat-UR@svps.sk)

V Bratislave, dňa 26. októbra2020 Pľof. MVDr. Jozef Bíľeš, DľSc
ústľedný riaditeľ

Pľíloha:

1. Príloha č. 1 - Žiadosť o poskytnutie pomoci
na kontľolu a eradikáciu ochorení zvierat"

na opatrenie ,,pomoc




