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Pôdohospodárska 

platobná agentúra

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len 

„PPA“) je  rozpočtová organizácia zabezpečujúca 

administratívne činnosti súvisiace s finančnými 

prostriedkami z fondov Európskej únie 

a národných podpôr, smerujúcich do oblasti 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. 



PPA bola zriadená zákonom č. 543/2007 Z. z. 

o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri 

poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji 

vidieka, je rozpočtovou organizáciou 

zabezpečujúcou administratívne činnosti súvisiace 

s finančnými prostriedkami z fondov Európskej 

únie a s finančnými prostriedkami národných 

podpôr, smerujúce do oblasti poľnohospodárstva 

a rozvoja vidieka.



PRÍRUČKA

Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka 

SR 2007 – 2013 (ďalej len „Príručka“) je 

vypracovaná v  súlade s Programom rozvoja 

vidieka Slovenskej republiky na programové 

obdobie 2007 – 2013 (ďalej len „PRV“), 

schváleným Európskou komisiou dňa 4. decembra 

2007. Príručka je priebežne aktualizovaná formou 

dodatkov na základe zmien v PRV, zmien kritérií 

spôsobilosti a bodovacích kritérií schválených 

Monitorovacím výborom, legislatívnych zmien, ako 

aj zmien vyplývajúcich z implementácie PRV;



VÝZVA

Vyhlasuje PPA prostredníctvom vlastnej 

internetovej stránky  www.apa.sk, resp. 

http://www.land.gov.sk

Stanovuje podmienky poskytnutia nenávratného 

finančného príspevku 



VÝZVA môže byť:

OTVORENÁ

Pri otvorenej Výzve prijíma PPA ŽoNFP priebežne

počas celého roka, pričom ich priebežne vyhodnocuje

a kontrahuje. V prípade otvorenej Výzvy sa v rámci

príslušných opatrení začína výberové kolo pre príjem

ŽoNFP termínom uvedeným vo Výzve a končí

termínom uvedeným v oznámení o ukončení prijímania

ŽoNFP. PPA ukončí (dočasne alebo trvale)

predkladanie ŽoNFP na návrh MP SR, pričom

oznámenie o ukončení zverejní najmenej 5 pracovných

dní pred termínom ukončenia prijímania ŽoNFP.



VÝZVA môže byť:

ČASOVO OHRANIČENÁ

V prípade časovo ohraničenej Výzvy sa v rámci 

príslušných opatrení začína výberové kolo pre príjem 

ŽoNFP termínom uvedeným vo Výzve a končí 

posledným dňom prijímania ŽoNFP uvedeným v rámci 

danej Výzvy pre príslušné opatrenie. Na vypracovanie 

ŽoNFP a na ich administráciu platia ustanovenia 

uvedené v Príručke, platnej ku dňu zverejnenia časovo 

ohraničenej Výzvy. 



PPA vo Výzve špecifikuje:

 spôsob a miesto podávania ŽoNFP (osobne/

poštou/elektronicky). V prípade osobného predloženia,

ŽoNFP musí byť podpísaná žiadateľom alebo jeho

štatutárnym zástupcom – avšak samotné predloženie

nemusí vykonať žiadateľ, resp. jeho štatutár osobne;

 formu vyhotovenia ŽoNFP (písomné alebo elektronické

vyhotovenie alebo ich kombinácia). Elektronické

vyhotovenie vrátane príloh sa predkladá na CD/DVD

nosiči;

 počet vyhotovení ŽoNFP (zvyčajne 1 písomné a 1

elektronické vyhotovenie).



PRIJÍMANIE ŽoNFP:

 ŽoNFP prijíma PPA podľa ustanovení a v termínoch

uvedených vo Výzve na predkladanie žiadostí.

 PPA akceptuje len kompletne vyplnený formulár

ŽoNFP a do procesu hodnotenia budú zaradené len

žiadosti, ktoré obsahujú všetky požadované prílohy

v zmysle povinných príloh uvedených vo formulári

ŽoNFP.



HODNOTENIE 

PRIJATÝCH ŽoNFP

 Posudzovanie ŽoNFP sa vykonáva podľa pravidiel

uvedených v pracovných postupoch stanovených

vnútornými predpismi PPA.

 Podľa ustanovenia § 17 ods. 2 písm. a) zákona č.

543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri

poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji

vidieka sa na poskytovanie projektových podpôr

spolufinancovaných z fondov EÚ nevzťahujú

všeobecné predpisy o správnom konaní.



SPRACOVANIE 

ŽIADOSTÍ:

prebieha manuálnou formou a elektronicky 

prostredníctvom informačného systému ktorý 

zabezpečuje evidenciu údajov týkajúcich sa

projektov, overení, kontrol a auditov za účelom

efektívneho a transparentného monitorovania

všetkých procesov spojených s implementáciou



ČINNOSTI 

PRACOVNÍKOV PPA:

Na základe výzvy na predkladanie žiadostí o 
nenávratný finančný príspevok z PRV a zverejnenej 
aktuálnej Príručky príjme pracovník/vyhodocovateľ 
RP od žiadateľa žiadosť o nenávratný finančný 
príspevok (ďalej len „žiadosť“) na predpísanom 
formulári spolu s povinnými prílohami v zmysle 
ustanovení príručky pre žiadateľa o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku a v zmysle 
ustanovení uvedených v príslušnej výzve na 
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 
príspevok pre dané opatrenie. 



Skontroluje, či je žiadosť po formálnej stránke 

kompletná (administratívna kontrola)

Žiadosť musí obsahovať všetky povinné prílohy.  

V tejto fáze neskúma obsah príloh, len potvrdzuje 

ich príjem (napr. neskúma, či sú údaje vo formulári 

žiadosti správne vyplnené - či je nájomná zmluva 

uzavretá na obdobie najmenej 6 rokov po 

predložení žiadosti a pod.). 



Vyhodnotenie

Posúdi kompletnosť žiadosti po obsahovej stránke 
(administratívna kontrola). Žiadosť je kompletná 
vtedy, keď na základe všetkých vyplnených 
povinných údajov vo formulári žiadosti a na základe 
všetkých vyjadrení a stanovísk uvedených v 
priložených predpísaných prílohách k žiadosti a na 
základe správne vyplnenej tabuľkovej časti projektu 
je možné posúdiť spôsobilosť žiadosti, t.j. 
oprávnenosť žiadateľa a splnenie kritérií spôsobilosti. 



VÝSLEDOK 
VYHODNOTENIA ŽoNFP

 Rozhodnutie o schválení ŽoNFP vydané 
generálnym riaditeľom PPA;

 uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku, 

 Rozhodnutie o neschválení ŽoNFP vydané 
generálnym riaditeľom PPA;

 vyradenie ŽoNFP.



VYRADENIE ŽoNFP

 ŽoNFP je  vyradená z ďalšieho spracovávania z nasledovných dôvodov:

 žiadateľ nie je oprávneným žiadateľom pre príslušné opatrenie;

 ŽoNFP je nekompletná (žiadosť nebola v stanovenom termíne doplnená ani na základe výzvy 
PPA na doplnenie);

 ŽoNFP nespĺňa kritériá spôsobilosti; 

 ŽoNFP nespĺňa minimálnu hranicu oprávnených výdavkov;

 spadá do kategórie neoprávnených projektov pre príslušné opatrenie;  

 z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov pre dané opatrenie na realizáciu projektu;

 žiadateľ neakceptuje návrh predloženej zmluvy alebo nedodrží termín podpísania a zaslania 
zmluvy na PPA;

 žiadateľ, ktorý je povinný obstarávať v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nepostupoval 
pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb podľa citovaného zákona; 

 žiadateľ nerealizoval obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb v súlade s usmernením, 
uvedeným v kapitole 3. Príjem a administrácia ŽoNFP, v bode 3.2. Usmernenie postupu 
žiadateľov pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb; 

 späť vzatie ŽoNFP žiadateľom;

 úmrtie/zánik žiadateľa (v tomto prípade sa oznámenie o vyradení nedoručuje, iba sa založí do 
spisu projektu);

 z iných dôvodov (napr. ak sa v priebehu vyhodnotenia projektu zistí, že konečný prijímateľ 
uviedol nepravdivé, neúplné alebo mylné informácie).



Op. č.1.1

Modernizácia fariem

V rámci tohto opatrenia boli vyhlásené 3 výzvy.

1. výzva bola vyhlásená ešte v roku 2008 – prijatých        

2 001 žiadostí, schválených 938, vyradených 1017, 

2. výzva bola vyhlásená v roku 2009 – prijatých 2003 

žiadostí na živočíšnu a rastlinnú výrobu,

3. výzva na priamy predaj z dvora v poslednom Q roku 

2009, prijatých 182 žiadostí.

46 projektov je v štádiu prípravy zmluvy o NFP alebo 

spracovania podkladov na vyradenie.



Op. č. 2.1 – Obnova 

potenciálu lesného hospodárstva a 

zavedenie preventívnych opatrení

 V roku 2008 bolo prijatých 314 žiadostí, z toho 271 

schválených a 40 vyradených

 V roku 2009 bolo prijatých 312 žiadostí, z ktorých zatiaľ 

nebola schválená ani jedna.



Op.č. 3.1 – Diverzifikácia smerom 

k nepoľnohospodárskym činnostiam

 Bola vyhlásená 1 výzva, v ktorej bolo prijatých 271 

žiadostí, z toho 9 na bioplyny.

 Výzva bola zrušená s výnimkou žiadostí prijatých 

z ostatných oblastí (Bratislavský kraj bola 1 žiadosť 

prijatá a aj schválená) a žiadostí  na bioplyny, ktorých 

všetkých 9 bolo aj schválených.



Op. č. 3.2.A – Podpora činností v oblasti 

vidieckeho cestovného ruchu

 Z 230 prijatých žiadostí v roku 2008 bolo 30 

schválených projektov v celkovej sume verejných 

výdavkov takmer 2,7 mil. Eur, čo predstavuje 12 % 

disponibilných zdrojov pre opatrenie. 

 Ostatné žiadosti sú v procese hodnotenia.



Op. č. 3.2.B– Podpora činností 

v oblasti vidieckeho cestovného ruchu

V rámci jednej vyhlásenej výzvy bolo prijatých 22 

žiadostí, zatiaľ ani jedna nebola schválená.



Op. č. 3.4.1 – Základné 

služby pre vidiecke obyvateľstvo

 V rámci jedinej vyhlásenej výzvy v roku 2009 bolo 

prijatých 626 žiadostí o NFP, z ktorých bolo 376 

schválených a 6 vyradených. Suma schválených 

verejných výdavkov vo výške 62 mil. EUR predstavuje 

71 % disponibilných 7-ročných limitov pre opatrenie.

 Ostatné žiadosti sú v štádiu vyhodnocovania.



Op. č. 3.4.2.  

Obnova a rozvoj obcí

Toto opatrenie bolo vyhlásené zároveň s opatrením č. 

3.4.1. 

Bolo prijatých 646 žiadostí, z ktorých boli 2 vyradené a  

344 schválených v sume viac ako  58 mil. Eur, čo 

predstavuje 59,5 % disponibilných limitov pre opatrenie. 

Ostatných 300 žiadostí je v štádiu vyhodnocovania.



Op. č. 4.1 a 4.3 – Implementácia integrovaných 

stratégií rozvoja územia 

a chod miestnej akčnej skupiny

Celkovo boli vyhlásené 2 výzvy, jedna v roku 2009, 

v rámci ktorej bolo prijatých 38 žiadostí, z ktorých bolo 15 

schválených.

V 2. výzve v roku 2010 bolo prijatých 47 žiadostí.



Ďakujem za pozornosť

Ľuboš Stolárik
vedúci RP PPA Košice

lubos.stolarik@apa.sk
0915 123 888


