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VESTNÍK
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

Slovenskej republiky

Ročník XLIV                        19. november 2012                              Čiastka 37

O b s a h:
61. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republikyz 13. novembra 2012

č. 867/2012-100,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 neskorších predpisov

61

V Ý N O S

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
z 13. novembra 2012 č. 867/2012-100,

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 neskorších predpisov

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka Slovenskej republiky (ďalej len "mi-
nisterstvo") podľa § 1 ods. 2 zákona č. 543/
2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy

pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve
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
poskytovaní 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.) a výnosu z 3. au-
gusta 2012 č. 571/2012-100 (oznámenie č. 228/
2012 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 písm. f) sa vypúšťajú slová "okrem
jej organizačnej jednotky".

2. § 1 sa dopĺňa písmenami k) a l), ktoré znejú:

"k) vyšší územný celok8d),
l) Slovenská lesnícka komora8e).".

Poznámky pod čiarou k odkazom 8d a 8e znejú:

"8d) Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov
(zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov.

8e) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z.
o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov.".

3. V § 2 ods. 1 sa v uvádzacej vete za slovo
"j)" vkladajú slová "a l)".

4. V § 2 ods. 1 písmeno t) znie:

"t) zabezpečenie plnenia úloh pre potreby
ministerstva Slovenskou poľnohospo-
dárskou a potravinárskou komorou, Slo-
venskou lesníckou komorou alebo ob-
čianskym združením, okrem úloh, ktoré
sú podnikateľskou činnosťou alebo sú
službou pre podnikateľa.".

5. V § 2 sa odsek 3 dopĺňa písmenami c) a d),
ktoré znejú:

"c) organizáciu a účasť na medzinárodných
podujatiach v oblasti chovu koní,

d) organizáciu súťaží a účasť na súťažiach
v oblasti chovu koní.".

6. V § 2 ods. 5 sa za slovo "zvieratách" vkla-
dajú slová "a zlikvidovaných zariadeniach
na chov zvierat".

7. V § 2 odsek 7 znie:

"(7) Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi
podľa § 1 písm. g) a k) na tieto účely:

a) obstaranie, technické zhodnotenie26) ale-
bo opravu a údržbu budov,

b) výstavbu, technické zhodnotenie alebo
opravu a údržbu verejných priestran-
stiev a parkov,

c) výstavbu, technické zhodnotenie alebo
opravu a údržbu miestnej infraštruktúry,

d) realizáciu protipovodňových opatrení na
vodných tokoch v nájme alebo výpožič-
ke obce; to sa nevzťahuje na vyššie
územné celky,

e) obstaranie, technické zhodnotenie alebo
opravu a údržbu strojov, zariadení a vy-
bavenia využívaného na účely podľa pís-
men a) až d).".

8. V § 3 ods. 1 sa za slová "odseku 3 písm. b)"
vkladajú slová "až d)".

9. V § 4 sa vypúšťa odsek 1.
Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako
odseky 1 až 5.
Poznámky pod čiarou k odkazom 29 až 31
sa vypúšťajú.

10. V § 4 odsek 4 znie:

"(4) Oprávnenými stratami podľa § 2 ods. 5
je hodnota zariadenia a zvieraťa vrátane strát,
ktoré vznikli v predchádzajúcich rozpočtových
rokoch, najneskôr štyri roky od zrušenia opa-
trení.".

11.V § 4 ods. 5 sa vypúšťajú písmená b) a c).
Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako
písmená b) a c).
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12. V § 4 ods. 5 písmeno b) znie:

"b) mzdy, platy, služobné príjmy a ich ná-
hrady a ostatné osobné vyrovnania admi-
nistratívnych zamestnancov, starostu
obce alebo predsedu vyššieho územného
celku, ak sa dotácia poskytuje podľa § 1
písm. g) a k),".

13. V § 6 písm. m) sa slová "ods. 7" nahrádzajú
slovami "ods. 6".

14. V § 6 písm. o) sa vypúšťajú slová "okrem
prípadu ak sa dotácia poskytuje žiadateľovi
podľa § 1 písm. g)".

Čl. II

Tento výnos nadobúda účinnosť 1. decembra
2012.

Ľubomír Jahnátek, v. r.
minister
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