
Zoznam povinných príloh k žiadosti o poskytnutie pomoci poskytnutej v rámci 
Schémy štátnej pomoci na podporu poľnohospodárskej prvovýroby, rybolovu 
a akvakultúry v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine: 

Príjemca pomoci k žiadosti o poskytnutie pomoci predloží:  

a) overenú kópiu zmluvy o zriadení účtu alebo potvrdenie o vedení účtu v banke alebo 
pobočke zahraničnej banky, nie staršie ako tri mesiace, na ktorý bude žiadateľovi poskytnutá 
pomoc,  

b) originál alebo úradne osvedčenú kópiu výpisu z príslušného registra, nie staršieho ako 60 
dní, preukazujúcu registráciu žiadateľa (napr. obchodný register, živnostenský register, výpis 
z evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov, register občianskych združení, účelových 
zariadení cirkvi a náboženskej spoločnosti, atď.),  

c) originál alebo úradne osvedčenú kópiu potvrdenia, nie staršieho ako 60 dní, o možnosti 
vykonávať hospodársku činnosť v poľnohospodárskej prvovýrobe, ak nie je súčasťou výpisu 
uvedeného v predchádzajúcom bode,  

d) potvrdenie príslušného inšpektorátu práce, nie starším ako tri mesiace, že neporušil v 
predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu 
– vo formáte ASICE , 

e) originál alebo úradne osvedčená kópia výpisu z registra trestov za organizáciu nie starší ako 
60 dní, 

f) iné doklady uvedené vo výzve na predkladanie žiadostí: 
-     v prípade, že žiadateľ žiada o pomoc v sektore rybolovu a akvakultúry, predloží Ročný 
výkaz o výlove rýb pod označením Ryb 1 - 01 zo štatistického zisťovania 
- pokiaľ mal žiadateľ povinnosť zúčastniť sa na štatistickom zisťovaní, predloží Ročný výkaz o 
rastlinnej výrobe a stavoch hospodárskych zvierat (Poľ 18-01) za rok 2021. 
-     v prípade, že žiadateľ žiada o pomoc v sektore prvovýroby pre zakryté plochy, predloží 
kópie účtovných dokladov preukazujúcich príjmy z hektára za plodiny pestované v zakrytých 
plochách 
 
g)    Oznámenie o akýchkoľvek podaných a zatiaľ nevyhodnotených žiadostiach o 
poskytnutie štátnej pomoci podľa "Dočasného rámca"  - oznámenie (priložené vo formáte 
PDF)  obsahuje nasledovné údaje:         

1.    Poskytovateľ pomoci 
                        2.    Oddiel dočasného rámca 
                        3.    Dátum podania žiadosti 
                        4.    Predpokladaná výška pomoci 
Ak o štátnu pomoc nežiadal, príloha sa neprikladá.       
 
h)    v prípade, že za štatutárneho zástupcu podpisuje žiadosť splnomocnená osoba, je 
potrebné k žiadosti priložiť úradne overenú kópiu splnomocnenia 


