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VESTNÍK
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

Slovenskej republiky

Ročník XLIV                           3. august 2012                                  Čiastka 20

O b s a h:
39. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 3. augusta 2012

č. 571/2012-100, ktorým sa mení a  dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky z 5. mája 2011 č. 536/2011-100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory
v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka v znení výnosu z 25. októbra 2011 č. 917/2011-100

39

V Ý N O S

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
z 3. augusta 2012 č. 571/2012-100,

ktorým sa mení a  dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky z 5. mája 2011 č. 536/2011-100 o podrobnostiach

pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka v znení výnosu
z 25. októbra 2011 č. 917/2011-100

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka Slovenskej republiky podľa § 1 ods. 2
zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov

štátnej správy pri poskytovaní podpory v pô-
dohospodárstve a rozvoji vidieka v znení zákona
č. 101/2011 Z. z. ustanovuje:
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Čl. I

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva a roz-
voja vidieka Slovenskej republiky z 5. mája
2011 č. 536/2011-100 o podrobnostiach pri po-
skytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri
rozvoji vidieka (oznámenie č. 144/2011 Z. z.)
v znení výnosu z 25. októbra 2011 č. 917/2011-100
(oznámenie č. 374/2011 Z. z.) sa mení a dopĺňa
takto:

1. § 1 sa dopĺňa písmenami i) a j), ktoré znejú:

"i) Slovenská poľovnícka komora,8b)

j) Slovenská poľnohospodárska a potravi-
nárska komora.8c)".

Poznámky pod čiarou k odkazom 8b a 8c
znejú:

"8b) § 41 zákona č. 274/2009 Z. z.
8c) § 1 zákona č. 30/1992 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a po-

travinárskej komore.".

2. V § 2 ods. 1 sa slová "§ 1 písm. a) až c) a f)
a h)" nahrádzajú slovami "§ 1 písm. a) až c),
f) a h) až j)".

3. V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenami o) až t),
ktoré znejú:

"o) organizácia poľovníckej kynológie a so-
koliarstva a kontrola jej dodržiavania po-
dľa osobitného predpisu,18b)

p) organizácia a vykonávanie chovateľských
prehliadok, organizácia odbornej prípra-
vy členov hodnotiteľských komisií,18c)

r) zastupovanie Slovenskej republiky v spo-
lupráci s ministerstvom v medzinárod-
ných poľovníckych, kynologických, so-
koliarskych  a iných organizáciách, ktoré

vyvíjajú činnosť súvisiacu s poľovníc-
tvom,18d)

s) zabezpečenie plnenia úloh Slovenskou
poľovníckou komorou, ktorými ju poverí
ministerstvo,18e)

t) zabezpečenie plnenia úloh Slovenskou
poľnohospodárskou a potravinárskou ko-
morou, ktorými ju poverí ministerstvo
okrem úloh, ktoré sú podnikateľskou čin-
nosťou alebo sú službou pre podni-
kateľa.".

Poznámky pod čiarou k odkazom 18b až 18e
znejú:

"18b) § 42 ods. 1 písm. f) zákona č. 274/2009 Z. z.
18c) § 42 ods. 1 písm. g) zákona č. 274/2009 Z. z.
18d) § 42 ods. 1 písm. k) zákona č.274/2009 Z. z.
18e) § 42 ods. 1 písm. l) zákon č. 274/2009 Z. z.".

4. V § 3 ods.1 sa za slová " § 2 ods. 1 písm. a)
až j)" vkladajú  slová "a o) až t)".

5. V § 5 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako
odseky 3 až 6.

6. V § 6 písm. j) sa slová "Štátna veterinárna a
potravinová správa Slovenskej republiky38)

(ďalej len "ŠVPS")" nahrádzajú slovami
"príslušná regionálna veterinárna a potra-
vinová správa38)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 38 znie:

"38) § 8 zákona č. 39/2007 Z. z. v znení  neskorších  predpisov.".

7. V § 6 písm. k) sa slová "ŠVPS SR" na-
hrádzajú slovami "príslušná regionálna ve-
terinárna a potravinová správa".
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8. V § 6 sa vypúšťa písmeno m).

Doterajšie písmená n) až p) sa označujú ako
písmená m) až r).

Čl. II

Tento výnos nadobúda účinnosť 10. augusta
2012.

Ľubomír Jahnátek, v. r.
minister
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