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VESTNÍK
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

Slovenskej republiky

Ročník XLIII                            27. október 2011                             Čiastka 36

O b s a h:
60. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 25. októbra 2011

č. 917/2011-100, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka  Slovenskej
republiky z 5. mája 2011 č. 536/2011-100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory v pôdohos-
podárstve a pri rozvoji vidieka

60

V Ý N O S

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
z 25. októbra 2011 č. 917/2011-100,

ktorým sa 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

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 roz-
voji vidieka v znení zákona č. 101/2011 Z. z.
ustanovuje:

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 roz-
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voji vidieka (oznámenie č. 144/2011 Z. z.) sa
dopĺňa takto:

1. § 1 sa dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

"h)účelové zariadenie cirkvi a náboženskej
spoločnosti8a), ak je právnickou osobou.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:

"8a) § 6 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej
viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení
neskorších predpisov.".

2. V § 2 ods. 1 sa za slová "§ 1 písm. a) až c),
f)" vkladajú slová "a h)".

3. V § 2 sa  odsek 1 dopĺňa písmenom n), ktoré
znie:

"n) realizácia potravinovej pomoci.18a)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:

"18a) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 807/2010 zo 14. septembra 2010, ktorým
sa stanovujú podrobné vykonávacie pravidlá pre dodávky
potravín z intervenčných zásob v prospech najodkázanejších osôb
v Únii (Ú. v. EÚ L 242, 15. 09. 2010) v platnom znení.".

4. § 3 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

"(8) Dotáciu podľa § 2 ods. 1 písm. n) možno
poskytnúť do 4 eur/t poskytnutej potravinovej
pomoci.".

5. § 6 sa dopĺňa písmenami r) a s), ktoré znejú:

"r) kópia zmluvy uzatvorená medzi žiadateľom
a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou vo
veci realizácie programu potravinovej po-
moci alebo kópia zmluvy uzatvorená s fyzic-
kou osobou alebo právnickou osobou podľa
§ 1 písm. a) až c) a h), ktorá má uzatvorenú
zmluvu s Pôdohospodárskou platobnou agen-
túrou vo veci realizácie programu potra-
vinovej pomoci, ak sa žiadosť predkladá po-
dľa § 2 ods. 1 písm. n),

s) kópia protokolu o odovzdaní potravín opráv-
nenému príjemcovi, ak sa žiadosť predkladá
podľa § 2 ods.1 písm. n).".

Čl. II

Tento výnos nadobúda účinnosť 1. novem-
bra 2011.

Zsolt Simon, v. r.
minister
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Poznámky

3



4

Vestník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Vydáva Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja  vidieka SR,
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava v GLASS TRADING, spol. s r. o. - Vydavateľstvo NOI, Gessayova 2, 851 03 Bratislava. Vychádza
podľa potreby. Tel./Fax:: 02/44 25 38 78; e-mail: hrobarikova@glasstrading.sk. Predplatné Vestníka MP SR sa vyberá formou preddavkov.
Frankové reklamácie sa uznávajú do 15 dní po doručení reklamovanej čiastky. Objednávky a reklamácie vybavuje redakcia. Podávanie
novinových zásielok povolené RPP Bratislava - poštou BA 12, pod č. j. R 3/93 zo dňa 9. 2. 1993.

4




