Najčastejšie chyby pri podávaní žiadosti
Podpora na plnenie mimoprodukčných funkcií lesa
1. Žiadateľ v žiadosti nevyplní všetky povinné údaje, napr.
 kontaktné údaje, ( e-mail, mobilný telefón)
 kód obhospodarovateľa
 nezaznačil skutočnosť, či má resp. nemá povinnosť registrácie v registri partnerov
verejného sektora (ďalej len „RPVS“) v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 nezaznačil skutočnosť, či patrí resp. nepatrí do skupiny podnikov, ktoré
sú považované za jediný podnik podľa článku 2, ods. 2 nariadenia Komisie
č. 1407/2013
 obdobie trvania (Od-Do) Programu starostlivosti o les
 kód Programu starostlivosti o les
 Vyhlásenie o celkovej minimálnej pomoci prijatej počas predchádzajúcich dvoch
fiškálnych rokov a v príslušnom fiškálnom roku
2. Žiadateľ v žiadosti nesprávne vyplní povinné údaje
 bankový účet v tvare IBAN
 údaje IČ/DPH
 údaj o klasifikácii ekonomických činností podľa vyhlášky č. 306/20007 Z. z.
3. Žiadosť nepodpísal štatutárny zástupca, ktorý je oprávnený konať v zmysle výpisu z
príslušného registra. V zmysle § 16 ods. 4 tretia veta zákona č. 97/2013 Z. z.
o pozemkových spoločenstvách „Ak je na právny úkon, ktorý robí výbor, predpísaná
písomná
forma,
je
potrebný
podpis
predsedu“,
je
možné
aby
za pozemkové spoločenstvo konal predseda. Avšak v danom prípade je potrebné, aby
si pozemkové spoločenstvo zaktualizovalo stanovy a dané zmeny vykonali v rámci
Registra pozemkových spoločenstiev na príslušnom Okresnom úrade, pozemkový
a lesný odbor. Zároveň žiadateľom odporúčame, aby vo výpise z Registra pozemkových
spoločenstiev v časti Spôsob konania za spoločenstvo mali uvedený jednoznačný spôsob
konania. Žiadateľ sa tak vyhne pri administrovaní jeho žiadosti zbytočným výzvam
na doplnenie dokladov.
4. Žiadateľ si neskontroloval úplnosť žiadosti a žiadosť zaslal bez vyjadrenia
Okresného úradu, pozemkového a lesného odboru, kde nebola zaznačená
skutočnosť či úrad odporúča poskytnúť žiadateľovi podporu.
5. Žiadateľ spolu so žiadosťou nepredložil všetky povinné prílohy v zmysle výzvy
(vrátane Vyhlásenia žiadateľa o dotáciu podľa Schémy minimálnej pomoci
na
poskytovanie podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií
lesov).
6. Žiadateľ pri zasielaní žiadosti o podporu e-mailom nezaslal žiadosť v správnom
formáte PDF, ale žiadosť bola iba naskenovaná. Nakoľko žiadosť v PDF formáte slúži
na nahratie údajov do informačného systému Pôdohospodárskej platobnej agentúry,
zo skenu žiadosti je takýto postup vylúčený.

