Oznámenie 
o prípadoch vyššej moci a mimoriadnych okolností 

Registračné číslo žiadateľa    

Registračné číslo žiadosti     

Údaje o žiadateľovi:

Obchodné meno (PO)/Meno a priezvisko (FO)



IČO
Rodné číslo
Ulica a číslo súpisné/orientačné
PSČ
 
Obec
Okres

Podmienka/y, ktorú/é žiadateľ  nie je schopný dodržať v dôsledku vyššej moci resp. mimoriadnych okolností (uviesť konkrétnu podmienku/y):







Ustanovenie príslušného právneho predpisu (uviesť konkrétne ustanovenie): 






Dôvod vyššej moci resp. mimoriadnych okolností (stručný popis):









Prílohy (relevantné dôkazy):






Žiadateľ svojím podpisom zároveň potvrdzuje, že je oboznámený s povinnosťou pokračovať v dodržiavaní podmienok v zmysle príslušných právnych predpisov v prípade, ak vyššia moc alebo mimoriadne okolnosti pominú.




V




 






Dňa

 

 













Meno a priezvisko žiadateľa resp. poverenej osoby*

Podpis*
*v prípade PO v súlade s OR SR resp. s príslušným registrom

Poznámka: v súlade s čl. 4 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014 sa prípady vyššej moci a mimoriadnych okolností spolu s relevantným dôkazom oznamujú Pôdohospodárskej platobnej agentúre do 15 pracovných dní odo dňa, keď sú žiadateľ alebo ním poverená osoba schopné tak urobiť.
Vysvetlenie:
Pôdohospodárska platobná agentúra (platobná agentúra) oznamuje žiadateľom, že podľa čl. 2 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky pojmy „vyššia moc“ a „mimoriadne okolnosti“ sa môžu uznať najmä v týchto prípadoch:
	úmrtie prijímateľa

dlhodobá pracovná neschopnosť prijímateľa
závažná prírodná katastrofa, ktorá vážne postihla podnik
náhodné zničenie budov podniku vyhradených pre hospodárske zvieratá
epizootické alebo rastlinné ochorenie, ktoré postihlo všetky hospodárske zvieratá alebo plodiny prijímateľa alebo časť z nich
vyvlastnenie celého podniku alebo jeho veľkej časti, ak sa uvedené vyvlastnenie nedalo predpokladať v deň podania žiadosti.

Pre uplatňovanie vyššej moci a mimoriadnych okolností vo vzťahu k priamym platbám, podporným neprojektovým opatreniam na rozvoj vidieka a pravidlám krížového plnenia platí priamo čl. 4 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014.  

V zmysle uvedených ustanovení, ak u žiadateľa nastanú prípady vyššej moci a mimoriadnych okolností, žiadateľ je povinný zaslať platobnej agentúre (na príslušné regionálne pracovisko v mieste podania žiadosti) oznámenie o prípadoch vyššej moci a mimoriadnych okolností na tlačive spolu s relevantným dôkazom v termíne do pätnástich pracovných dní odo dňa, keď žiadateľ alebo ním poverená osoba sú schopní tak urobiť.

Platobná agentúra zároveň žiadateľov upozorňuje, že v prípade, ak vyššia moc alebo mimoriadne okolnosti pominú, je žiadateľ povinný pokračovať v dodržiavaní podmienok v zmysle príslušných právnych predpisov.


