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V Bratislave, 23. januára 2017

Vec: podnet na prešetrenie podozrenia zo závažného porušenia zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku poskytnutého z prostriedkov Európskej únie
Vážené dámy a páni,
obraciame sa na vás vo veci podozrení zo závažného porušenia zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku zo zdrojov Európskej únie, ktorý bol poskytnutý Pôdohospodárskou platobnou
agentúrou v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013.
Dňa 19.02.2015 bola medzi Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a spoločnosťou
Mäsovýroba-Bitúnok Tomášov s.r.o uzavretá zmluva o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku za účelom spolufinancovania skutočne vynaložených oprávnených výdavkov na realizáciu
schváleného projektu v zmysle Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013. (Príloha č. 1: Zmluva
o poskytnutí príspevku zo dňa 19.02.2015)
Uvedený príspevok bol poskytnutý v rámci opatrenia č.: 1.2.: „Pridávanie hodnoty do
poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva“, v rámci výzvy č.: 2014/PRV/34.
Podporený bol projekt s názvom: „MODERNIZÁCIA STROJOVÉHO VYBAVENIA V SPOLOČNOSTI
BITÚNOK TOMÁŠOV S.R.O.“, vedený pod kódom: 120TT1402683 s miestom realizácie Tomášov,
okres Senec.
Výška zmluvne dohodnutého príspevku bola 449 643,60 EUR, pričom výška prostriedkov
poskytnutých z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka predstavovala sumu 224
821,80 EUR a výška prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu sumu 224 821,80 EUR.
Obsahom predmetnej zmluvy sú okrem iného presne vymedzené povinnosti konečného prijímateľa,
ktoré obsahuje zmluvný článok VII. VŠEOBECNÉ POVINNOSTI KONEČNÉHO PRIJÍMATEĽA.

Podľa článku. VII, bod č. 10,: „Konečný prijímateľ sa zaväzuje, že podnik alebo časť podniku
neprevedie na inú osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu PPA. V prípade prevodu musí
dôjsť aj k prevzatiu záväzkov zo zmluvy nadobúdateľom podniku alebo časti podniku. V opačnom
prípade konečný prijímateľ vyplatenú finančnú pomoc vráti (čl. 44 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č.
1974/2006).“
V zmysle uvedeného si dovoľujeme poukázať na nasledujúce skutočnosti, ktoré zakladajú podozrenie
z porušenia vyššie citovaných ustanovení:
1.

Pokus o predaj podniku bez predchádzajúceho súhlasu Pôdohospodárskej platobnej
agentúry

V zmysle čl. III, bod 1. zmluvy, konečný prijímateľ sa zaväzuje riadne ukončiť realizáciu predmetu
projektu najneskôr do 30.08.2015.
Ako uvádzajú zistenia spravodajského portálu aktuality.sk, ktoré boli zverejnené dňa 09.01.2017
(príloha č. 2: článok zo dňa 9.1.2017), v priebehu mesiaca november 2015 (teda približne dva mesiace
po konečnom termíne na ukončenie realizácie projektu) sa objavil na internetovej stránke topreality.sk
inzerát s ponukou na odpredaj bitúnku za cenu 1 099 000 EUR. Podľa informácií portálu aktuality.sk,
Pôdohospodárska platobná agentúra v tejto dobe tvrdila, že neeviduje žiadosť o súhlas na predaj
podniku. Ako informuje spomínaný portál vo svojom článku zo dňa 03.12. 2015 (príloha č. 3: článok
zo dňa 03.12.2015), pri pokuse preveriť spomínaný inzerát „Marek Lavo z realitnej kancelárie InPro
Real nám povedal, že podnik je už predaný: „Už to nie je aktuálne.”
Na základe vyššie uvedených skutočností máme za to, že mohlo dôjsť k porušeniu zmluvy o
poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to či už samotnou ponukou na predaj, resp. predajom
podniku bez predchádzajúceho písomného súhlasu Pôdohospodárskej platobnej agentúry.
2. Zmena majiteľa konečného prijímateľa v januári 2016
V zmysle údajov z obchodného registra došlo v januári 2016 k zmene majiteľa konečného prijímateľa,
ktorým sa stal Róbert Kval. Tento podľa zistení portálu aktuality.sk v článku zo dňa 09.01. 2017
vlastní 85-percentný podiel v podniku. Zvyšnú časť vlastní od 13.08. 2016 spoločnosť SKICOMP FAKĽOVKA, s.r.o., v ktorej podľa obchodného registra Róbert Kval figuruje ako konateľ. (príloha
č. 4: Výpis z obchodného registra spoločnosť Mäsovýroba – Bitúnok Tomášov, s. r. o. )
Na základe vyššie uvedených skutočností sa domnievame, že mohlo dôjsť k porušeniu zmluvy o
poskytnutí nenávratného finančného príspevku predajom podniku bez predchádzajúceho písomného
súhlasu Pôdohospodárskej platobnej agentúry.
3. Pridelenie ďalšieho príspevku na základe zmluvy uzavretej dňa 17.03.2016
Napriek vyššie uvedeným pochybnostiam zakladajúcim podozrenie z porušenia zmluvy bola dňa
17.03.2016 uzavretá ďalšia zmluva medzi Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a spoločnosťou
Mäsovýroba-Bitúnok Tomášov s.r.o o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci
Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020. (príloha č. 5: Zmluva o poskytnutí príspevku zo dňa
17.3.2016)
Uvedený príspevok bol poskytnutý v rámci opatrenia č. 4 Investície do hmotného majetku časť B:
Investície do spracovania, uvádzania na trh, vývoja poľnohospodárskych výrobkov a prispievajúce k
úsporám energetickej spotreby, podopatrenie č.: 4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie
na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov, v rámci výzvy č.: 8/PRV/2015.
Podporený bol projekt s názvom: „ Inovatívne technológie na spracovanie mäsa“, vedený pod kódom
042BA080003.

Výška zmluvne dohodnutého príspevku bola 211 820,00 EUR, pričom výška prostriedkov
poskytnutých z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka predstavovala sumu 112
264,60 EUR a výška prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu sumu 99 555,40 EUR.
V súvislosti s predchádzajúcimi podozreniami z porušenia prvej zmluvy je podľa nášho názoru na
mieste dôkladné preverenie postupu Pôdohospodárskej platobnej agentúry pri rozhodovaní o pridelení
tohto príspevku, ako aj samotného nakladania s pridelenými prostriedkami zo strany konečného
prijímateľa.
Na základe vyššie spomínaných skutočností žiadame o prešetrenie uvedených podozrení, nakoľko
v prípade porušenia príslušných ustanovení zmluvy, ako aj ostatných pravidiel upravujúcich
podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku zo zdrojov Európskeho
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka by šlo o neoprávnené použitie finančných prostriedkov
Európskej únie a teda aj o poškodenia a ohrozenia finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej
republike. V zmysle uvedeného Vás preto chceme požiadať o dôsledné prešetrenie všetkých
uvedených skutočností v súlade s platnými právnymi predpismi Európskej únie.
Predmetné zmluvy, ako aj na relevantné zistenia publikované na spravodajských portáloch zasielame
v prílohách.
S pozdravom

Mgr. art. Veronika Remišová, M.A.ArtD.
Poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky

Branislav Škripek
Poslanec Európskeho parlamentu

Prílohy
Príloha č.1: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo dňa 19.02.2015, odkaz:
https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=1750833&l=sk
Príloha č.2: Článok uverejnený na portáli aktuality.sk zo dňa 09.01.2017, odkaz:
https://www.aktuality.sk/clanok/404139/dotacia-pre-jahnatkovych-ludi-bola-v-poriadku-tvrdikontrola/
Príloha č.3: Článok uverejnený na portáli aktuality.sk zo dňa 03.12: 2015, odkaz:
https://www.aktuality.sk/clanok/309352/developeri-z-bratislavy-dostali-od-jahnatkovych-ludistatisice-eur-na-modernizaciu-bitunka/
Príloha č.4: Výpis z obchodného registra spoločnosti Mäsovýroba – Bitúnok Tomášov, s. r. o., odkaz:
http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=211332&SID=2&P=1
Príloha č.5: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo dňa 17.03.2016, odkaz:
http://www.crp.gov.sk/042ba080003/

