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

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP 

 

Predmet Aktivít Projektu 
 
 

Oprávnené aktivity Projektu sú nasledovné investície:  

I. Oprávnenosť aktivít v rámci podopatrenia 16.4 v nadväznosti na bod 2.2 Výzvy: 

 

1. štúdie alebo plány týkajúce sa rozvoja krátkych dodávateľských reťazcov alebo miestnych trhov  

(t. j. realizačné štúdie, vypracovanie podnikateľského plánu) a to len vypracované externe (dodávateľsky),   

2. aktivity súvisiace s oživením príslušnej logistickej platformy resp. krátkeho dodávateľského reťazca alebo 

miestneho trhu (mimo investícií)  cieľom zabezpečiť uskutočniteľnosť projektu (napr. poradenstvo) v rátane 

školení zamestnancov max. po dobu 24 mesiacov  začatia realizácie projektu, od zrealizovania príslušnej 

investície resp. od začatia prevádzky odbytového miesta, reťazca resp. logistickej platformy a to len 

zabezpečené externe (dodávateľsky),   

3. aktivity spojené s meraním a testovaním príslušných vzoriek (mimo investícií) max. po dobu šesť (6) mesiacov 

od začatia realizácie projektu alebo od zrealizovania príslušnej investície, a to len zabezpečené externe 

(dodávateľsky),   

4. prevádzkové náklady na  uskutočnenie  podnikateľského plánu, štúdie, prieskumu,  alebo spolupráce a to len 

priame personálne náklady (mzdy a odvody) pri realizácii logistických platforiem, krátkych dodávateľských 

reťazcov alebo miestnych trhov, a to maximálne po dobu 12 mesiacov  

(u koordinátora projektu 24 mesiacov) od zrealizovania príslušnej investície alebo od začatia realizácie 

projektu alebo od začatia prevádzky odbytového miesta. Personálne náklady môžu súvisieť  len s pracovnou 

pozíciou skladník v rámci logistického alebo odbytového miesta, šofér zabezpečujúci rozvoz výrobkov na 

predaj, predavač, obsluha priamo zabezpečujúca elektronický predaj (telefonistka), a koordinátor projektu,  

5. náklady na prenájom a služby spojené s prenájmom (len dodávka energií, dodávka a odvádzanie vody, 

upratovanie, stráženie) priamo spojené s realizáciou logistických platforiem, krátkych dodávateľských 

reťazcov alebo miestnych trhov (všetko len za odbytové miesta s charakterom predajne – klasickej, mobilnej 

alebo prenosnej alebo samostatného skladu) a to maximálne po dobu 12 mesiacov  od zrealizovania príslušnej 

investície resp. od začatia prevádzky odbytového miesta a to zabezpečené externe (dodávateľsky),   

6. náklady na propagačné činnosti a marketing v spojitosti s vytvorením logistických platforiem, podporou 

krátkych dodávateľských reťazcov alebo miestnych trhov maximálne po dobu 6 mesiacov od zrealizovania 

príslušnej investície resp. začatia prevádzky  odbytového miesta resp. kanála a to zabezpečené externe 

(dodávateľsky). 

 

II. Oprávnenosť aktivít v rámci podopatrenia 4.1 v nadväznosti na bod 2.2 Výzvy: 

 

1. aktivity súvisiace  so zvýšením produkcie alebo jej kvality v živočíšnej výrobe a špeciálnej  rastlinnej výrobe 

vrátane investícií do obstarania technického a technologického vybavenia živočíšnej výroby a špeciálnej 

rastlinnej výroby vrátane strojov a náradia (investícia musí súvisieť  s činnosťou, kde vstupný aj výstupný 

produkt sa nachádza na Zozname produktov uvedených v prílohe I ZFEÚ), 

2. aktivity súvisiace s výstavbou, rekonštrukciou a modernizáciou skladovacích kapacít a pozberovej úpravy 

aktivity súvisiace so zlepšením odbytu (investícia musí súvisieť  s činnosťou, kde vstupný aj výstupný produkt 

sa nachádza na Zozname produktov uvedených v prílohe I ZFEÚ). 

 

A) V rámci špeciálnej rastlinnej výroby 

– investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov špeciálnej rastlinnej výroby vrátane 

prípravy staveniska; 

– investície do obstarania technického a technologického vybavenia špeciálnej rastlinnej výroby vrátane 

strojov a náradia slúžiacich na pestovanie, aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín, priemyselných  

a hospodárskych hnojív, zber a pozberovú úpravu; 

B) V rámci živočíšnej výroby  

– investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov živočíšnej výroby vrátane prípravy 

staveniska; 
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– investície do obstarania technického a technologického vybavenia živočíšnej výroby vrátane strojov  

a náradia slúžiacich aj na zber objemových krmív, uskladnenie a manipuláciu s krmivami a stelivami. 

C) V rámci zlepšenia odbytu 

– investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov a do jeho vnútorného vybavenia: na 

priamy predaj výhradne vlastných výrobkov v rámci areálu daného podniku. 

D) V rámci skladovania a pozberovej úpravy 

– investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie skladovacích kapacít a  pozberovej úpravy (v rámci 

toho aj vrátane sušiarní s energetickým využitím biomasy na výrobu tepla s max. tepelným výkonom do 

2 MWt.). 

 

III. Oprávnenosť aktivít v rámci podopatrenia 4.2 v nadväznosti na bod 2.2 tejto Výzvy, ktoré sa týkajú 

spracovania, uvádzania na trh alebo vývoja poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov v súvislosti 

so: 

1. zavádzaním výroby nových ako aj tradičných výrobkov; 

2. zavádzaním novej techniky/technológií; 

3. rozširovaním výroby; 

4. zvýšením efektívnosti výrobného procesu; 

5. zavádzaním a rozširovaním informačných a komunikačných technológií; 

6. podporou budovania  odbytových miest pre odbyt poľnohospodárskej produkcie a produktov 

spracovania poľnohospodárskej výroby. 

 

Zároveň sú oprávnené len aktivity, kde vstupný produkt sa nachádza na Zozname produktov uvedených v prílohe 

I ZFEÚ. 

 
1. Výstavba a budovanie nasledovných nehnuteľných vecí Prijímateľom v rozsahu tabuľky č. 1 ako 

prílohy k ŽoNFP - Oprávnené výdavky projektu, ktorá tvorí ako príloha č. 3 neoddeliteľnú súčasť 

Zmluvy o poskytnutí NFP. 

 

Por. č. Identifikácia predmetu 

výstavby/budovania 

Parc. č. pozemku k. ú. Obec Okres 

1. Prístavba mliekarne 

PD Ďumbier Brezno 

KN – C 6677, 

(KN-E 1074/1, 

10740/1, 10742/1) 

Brezno Brezno Brezno 

2.  Vrátnica a váha, 

Ďumbier – Brezno 

s.r.o. 

KN – C 6677, 

(KN-E 1074/1, 

10742/1) 

KN-C 6689/1 

(KN-E 10741/1, 

10740/1, 10737/1) 

Brezno Brezno Brezno 

      

 

Prijímateľ je oprávnený realizovať zmeny položiek rozpisu Oprávnených výdavkov uvedených v tabuľke č. 1 

(ďalej len „položky“) a presuny finančných prostriedkov medzi jednotlivými položkami pri realizácii schváleného 

projektu a to vždy len v rámci položiek spadajúcich pod činnosti uvedené v tomto bode a súčasne vždy len v rámci 

jednej stavby (tzn. ak je predmetom Aktivít Projektu viac stavieb, nie je možné realizovať presun finančných 

prostriedkov medzi stavbami navzájom). V tomto prípade Poskytovateľ bez uzatvorenia dodatku k Zmluve 

o poskytnutí NFP akceptuje realizované zmeny pri súčasnom dodržaní nasledovných podmienok: 

 bude dodržaný účel a cieľ Projektu, 

 nesmie dôjsť k zmene dodávateľa, 

 zmeny budú predstavovať zachovanie pôvodných resp. zlepšenie technických parametrov predmetu 

realizácie schváleného Projektu, 

 nebudú porušené pravidlá verejného obstarávania a výsledky realizovaného verejného obstarávania, 

 zmeny budú realizované v súlade s projektovou dokumentáciou a stavebným povolením/ohlásením 

stavby, 

 zmenené položky a odôvodnenie zmeny budú potvrdené zodpovedným zástupcom dodávateľa vybraného 

vo výberovom konaní a musia tvoriť samostatnú prílohu k ŽoP, ktorá sa týchto zmenených položiek týka.  
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V prípade nesplnenia uvedených podmienok pri zmene položiek a presune finančných prostriedkov medzi 

jednotlivými položkami predmetná časť investície nebude zo strany Poskytovateľa preplatená. 

 

 

2. Obstaranie hnuteľných vecí (technické, technologické alebo iné vybavenie a zariadenia, objekty  

a súčasti infraštruktúry – napr. živočíšnej výroby vrátane strojov a náradia slúžiacich aj na zber 

objemových krmív, uskladnenie a manipuláciu s krmivami a stelivami, vybavenia špeciálnej rastlinnej 

výroby vrátane strojov a náradia slúžiacich na pestovanie, aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín, 

priemyselných a hospodárskych hnojív, zber a pozberovú úpravu a pod.), obstaranie rýchlo rastúcich 

drevín a iných trvalých energetických plodín a iné oprávnené činnosti v rozsahu tabuľky č. 1 ako 

prílohy k ŽoNFP – Oprávnené výdavky projektu, ktorá tvorí ako príloha č. 3 neoddeliteľnú súčasť 

Zmluvy o poskytnutí NFP. 

 

Prijímateľ je oprávnený realizovať zmeny položiek rozpisu Oprávnených výdavkov uvedených v tabuľke č. 1 

(ďalej len „položky“) a presuny finančných prostriedkov medzi jednotlivými položkami pri realizácii schváleného 

projektu a to vždy len v rámci položiek spadajúcich pod činnosti uvedené v tomto bode. V tomto prípade 

Poskytovateľ bez uzatvorenia dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP akceptuje realizované zmeny pri súčasnom 

dodržaní nasledovných podmienok: 

 bude dodržaný účel a cieľ Projektu, 

 nesmie dôjsť k zmene dodávateľa, 

 zmeny budú predstavovať zachovanie pôvodných resp. zlepšenie technických parametrov predmetu 

realizácie schváleného Projektu, 

 nebudú porušené pravidlá verejného obstarávania a výsledky realizovaného verejného obstarávania, 

 zmenené položky a odôvodnenie zmeny budú potvrdené zodpovedným zástupcom dodávateľa vybraného 

vo výberovom konaní a musia tvoriť samostatnú prílohu k ŽoP, ktorá sa týchto zmenených položiek týka.  

V prípade nesplnenia uvedených podmienok pri zmene položiek  a presune finančných prostriedkov medzi 

jednotlivými položkami predmetná časť investície nebude zo strany Poskytovateľa preplatená. 

 

 


