
   

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka : Európa investuje do vidieckych oblastí

OZNÁMENIE O UKONČENÍ PLATNOSTI PROGRAMU STAROSTLIVOSTI O LESY (PSL) A ŽIADOSŤ 
O POSKYTNUTIE ŠTÁTNEJ POMOCI – PSL  V ZMYSLE SCHÉMY ŠTÁTNEJ POMOCI NA 

VYPRACOVANIE LESOHOSPODÁRSKYCH PLÁNOV Č.:SA.43460(2015/N) A SCHÉMY ŠTÁTNEJ 
POMOCI NA PODPORU INVESTÍCIÍ NA ZLEPŠENIE ODOLNOSTI A ENVIRONMENTÁLNEJ HODNOTY 

LESNÝCH EKOSYSTÉMOV (PODOPATRENIE 8.5 PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2014 –2020) Č.: 
SA.43041

A. Registračné číslo oznámenia, žiadosti: ...........................................................................

.................................................  PRV/NLC  ...........................................ŠR/NLC

B. Obhospodarovateľ lesa

1. Informácie o obhospodarovateľovi lesa

Obchodné meno

Sídlo 

Obec (mesto)

Ulica

Číslo PSČ

IČO Tel. č.

e-mail

Štatutárny zástupca 
podnikateľského 
subjektu alebo 
vyplní fyzická osoba 
občan1

Meno a priezvisko

Obec (mesto)

Ulica

Číslo PSČ

Tel. č. e-mail

2. Informácie o lesných pozemkoch 

Výmera obhospodarovaného lesa celkom v ha

z toho výmera obnovovaného PSL

3. Informácie vzťahujúce sa k lesným celkom, na ktorých sa obnovuje PSL

Názov lesného celku (LC) Výmera LC celkom v ha
z toho v obhospodarovaní osoby uvedenej 
v bode 1 v ha

1.

2.

3.

4.

5.

1 Údaje o štatutárnom zástupcovi podnikateľského subjektu alebo údaje o obhospodarovateľovi lesa – fyzickej 
osobe, ktorá nie je podnikateľský subjekt. Údaje totožné s registrom obhospodarovateľov lesa.
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Spolu

4. Vyhotovovateľ PSL – vyplní sa  v prípade, ak obhospodarovateľ lesa si zabezpečuje vyhotovenie 
PSL vlastnými prostriedkami 

Obchodné meno

Sídlo 

Obec (mesto)

Ulica

Číslo PSČ

IČO Tel. č.

e-mail

C. Žiadateľ o štátnu pomoc

1. Kategória žiadateľa o pomoc - podniku2 

Pre zatriedenie do kategórie veľkosti podniku určujúcimi kritériami sú kritériá uvedené v Prílohe I nariadenia 
Komisie (EÚ) č. 702/2014 a v zmysle čl.2, bod 26 nariadenia Komisie (EÚ) č. 702/2014.  

Mikro    ☐ Malý    ☐ Stredný    ☐ Veľký    ☐

2. Opis činností – rozsah pomoci (PSL)

PSL bude poskytnuté v rozsahu obstarávaných súčastí PSL a v súlade s platným štandardom rozdeľovníka 
súčastí programu starostlivosti o lesy platnom pre rok podania žiadosti.  

3. Výmera kategórií lesov v obhospodarovaní žiadateľa o pomoc, na ktorých sa obnovuje PSL v ha 

Ochranné lesy 

Lesy osobitného určenia

Hospodárske lesy s výnimkou hospodárskych lesov, 
ktoré sú funkčne klasifikované ako typ produkčný

Hospodárske lesy - funkčný  typ produkčný

Lesné pozemky bez lesných porastov

4. Druh pomoci : grant, nepriama forma pomoci prostredníctvom subvencovanej služby

5. Termín realizácie

Január 2017 – December 2018

6. Výška požadovanej pomoci spolu (požadovaný grant) v EUR3

2  Hodnoty ukazovateľov pre mikro, malé a stredné podniky 
Kategórie podnikuPočet zamestnancovRočný obrat  a/alebo ročná súvaha

(v EUR)mikro< 10≤ 2 milióny≤ 2 miliónymalý< 50≤ 10 miliónov≤ 10 miliónovstredný< 250≤ 50 miliónov≤ 43 miliónov

3 Výška požadovanej pomoci podľa schémy č. SA 43041 ( riadok 6a) - podopatrenia 8.5. PRV 2014 – 2020 sa 
rovná  súčinu  výmery  kategórie  lesov  ochranných,  osobitného  určenia  a hospodárskych  lesov  s výnimkou 
hospodárskych  lesov,  ktoré  sú  klasifikované  ako  typ  produkčný  v obhospodarovaní  žiadateľa  o  pomoc  na 
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z toho : 6a. podľa schémy podopatrenia 8.5. PRV 2014 – 2020

             6b. podľa schémy štátnej pomoci na vypracovanie LHP

7. Ekvivalent hrubého grantu celkom (súčet súčasných hodnôt grantu) v EUR

Rok Výpočet PRV(r.6a)4 ŠR(r.6b)5 Spolu

2017 súčasná hodnota = 6a/2, (6b/2)

2018 súčasná hodnota = (6a/2 ) /1,001036, 
(6b/2) /1,001036

Spolu

Meno a priezvisko obhospodarovateľa lesa 

(štatutárneho zástupcu): .................................................................

Podpis: ............................................................................................

Miesto: ............................................................................................

Dátum: ............................................................................................

D. Splnenie všeobecných podmienok pre poskytnutie PSL

ktorých je obnovovaný PSL a sadzby na 1 ha s DPH.  Výška požadovanej pomoci podľa schémy štátnej pomoci 
č.  SA  43460  (riadok  6b)  sa  rovná  súčinu  výmery  hospodárskych  lesov  funkčný  typ  produkčný  a lesných 
pozemkov bez lesných porastov v obhospodarovaní žiadateľa o pomoc na ktorých je obnovovaný PSL a sadzby 
na  1  ha  s  DPH.   Sadzba  na  1  ha  s  DPH je  sadzba  zo  súťažných  podkladov  verejného  obstarávania  PSL 
zverejnených  na  stránke  verejného  obstarávateľa  NLC  Zvolen 
(http://www.nlcsk.sk/nlc_sk/aktuality_m/verejne_obstaravanie/profil-verejneho-obstaravatela/nadlimitne-
zakazky.aspx ).
4 Hodnota  ekvivalentu  hrubého  grantu  vypočítaná  z riadku  6a.  podľa  schémy  štátnej  pomoci  na  podporu 
investícií na zlepšenie odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov č. SA 43041 (podopatrenie 
8.5 Programu rozvoja vidieka SR 2014 –2020).
5 Hodnota ekvivalentu hrubého grantu vypočítaná z riadku 6b. podľa schémy štátnej pomoci na vypracovanie 
lesohospodárskych plánov č. SA 43460. 
6   Ekvivalent hrubého grantu  pre príslušný rok podania žiadosti o poskytnutie pomoci je určený  na základe 
referenčnej  sadzby,  ktorú  zverejňuje  Európska  komisia  pre  všetky  členské  štáty  na  webovom  sídle 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html.

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html
http://www.nlcsk.sk/nlc_sk/aktuality_m/verejne_obstaravanie/profil-verejneho-obstaravatela/nadlimitne-zakazky.aspx
http://www.nlcsk.sk/nlc_sk/aktuality_m/verejne_obstaravanie/profil-verejneho-obstaravatela/nadlimitne-zakazky.aspx
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Por. č. Žiadateľ o pomoc svojim podpisom potvrdzuje, že spĺňa nasledovné podmienky:

1.

Nie je podnikom v ťažkostiach
Overenie  podniku  v ťažkostiach  je  zverejnené  na  stránke  Pôdohospodárskej 
platobnej  agentúry   (PPA /  Projektové  podpory /  PRV 2007-2013 /  Podporné 
dokumenty) – Vzorce na výpočet  podniku v ťažkostiach  a  Metodika k postupu 
identifikácie žiadateľa ako podniku v ťažkostiach
(http://www.apa.sk/index.php?navID=306).  

2.

Nenárokuje  sa  vrátenie  pomoci  na  základe  predchádzajúceho  rozhodnutia 
Komisie,  ktorým  bola  pomoc  označená  za  neoprávnenú  a  nezlučiteľnú  s 
vnútorným trhom.

3.

Nemá  evidované  nedoplatky  poistného  na  zdravotné  poistenie,  sociálne 
poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové poistenie
§ 8a  ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Splátkový 
kalendár potvrdený veriteľom sa akceptuje.

4.

Žiadateľ má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom po lehote 
splatnosti, a  nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia.
§ 8a  ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V priebehu 
trvania  zmluvy  o poskytnutí  NFP  táto  skutočnosť  podlieha  oznamovacej 
povinnosti prijímateľa voči poskytovateľovi.

5.

Nevykonáva činnosti  súvisiace s vývozom do tretích krajín alebo členských 
štátov,  ktorá  by  priamo  súvisela  s  vyvážanými  množstvami,  pomoc 
podmienenú  uprednostnením  domáceho  tovaru  pred  dovážaným  tovarom, 
pomoc na vytvorenie a prevádzkovanie distribučnej siete alebo na pokrytie 
iných výdavkov spojených s vývoznými činnosťami.

6.

Žiadateľ spĺňa podmienky vyplývajúce z platných a účinných schém štátnej 
pomoci.
Nariadenie  Komisie  (EÚ)  č.  702/2014,  ktorým  sa  určité  kategórie  pomoci 
v odvetví  poľnohospodárstva  a lesného  hospodárstva  a vo  vidieckych  oblastiach 
vyhlasujú  za  zlučiteľné  s vnútorným trhom  pri  uplatňovaní  článkov  107  a 108 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie. 

Podpis žiadateľa o pomoc (štatutárneho zástupcu): ....................................................................

Miesto: ....................................................................

http://www.apa.sk/index.php?navID=306
http://www.apa.sk/index.php?navID=306
http://www.apa.sk/index.php?navID=306
http://www.apa.sk/index.php?navID=121
http://www.apa.sk/index.php?navID=128
http://www.apa.sk/index.php
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Dátum: ....................................................................
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E. ČESTNÉ VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA O POMOC

Ja, dolu podpísaný žiadateľ/štatutárny zástupca žiadateľa:

meno a priezvisko:

meno a priezvisko:

I. čestne vyhlasujem že :

1. všetky informácie obsiahnuté v žiadosti sú pravdivé a úplné; v čase podania žiadosti nie je 
voči mne  a na nehnuteľný majetok, ktorý je predmetom projektu vedený výkon rozhodnutia;

2. na uvedený projekt som nežiadal inú pomoc z EÚ ani z národných zdrojov; 

3. nie som podnikom v ťažkostiach, podnikom v ťažkostiach sa rozumie podnik v zmysle článku 
2, ods.14 kapitoly I nariadenia Komisie (EÚ) č.702/2014;

4. nie  je  voči  mne  nárokované  vrátenie  pomoci  na  základe  predchádzajúceho  rozhodnutia 
Európskej komisie, ktorým bola poskytnutá pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú 
s vnútorným trhom;

5. som  si  vedomý  možných  trestných  následkov  a sankcií  v prípade  uvedenia  nepravdivých 
alebo neúplných údajov, ktoré vyplývajú z ustanovení § 225 ods. 1 zákona č. 300/2005 Z. z. 
(Trestného zákona).

II. Podpisom tohto  čestného  vyhlásenia  podľa  ustanovenia  §  11,  ods.  1,  písmena  a)  zákona  č.  
211/2000 Z.  z.  o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (nehodiace sa prečiarknite)

• udeľujem súhlas

• neudeľujem súhlas

so sprístupnením informácií a dokladov, ktoré sú súčasťou spisu projektu.

podpis

podpis


