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Vážený pán minister, 

ďakujem Vám za Váš list z 23. januára 2023 doručený 27. januára týkajúci sa prerušení 
a pozastavení platobnej lehoty pre príslušné opatrenia Programu rozvoja vidieka 
Slovenskej republiky na roky 2014 – 2022. 

Vo svojom liste ste Komisiu požiadali, aby zastavila uplatňovanie ďalších prerušení 
a pozastavení, pričom ste poukázali na obojstranne schválenú metodiku výpočtu 
skutočného finančného rizika v rámci všetkých uvedených prebiehajúcich auditov. 
Okrem toho uvádzate, že stav vyšetrovania otvorených auditov (PAY/2021/001/SK, 
RD1R/2020/807/SK, CEB/2020/076/SK, CEB/2021/076/SK) už nezakladá dôvody pre 
obavu Komisie o pretrvávaní akéhokoľvek rizika poškodenia finančných záujmov EÚ 
a vyzývate na čo najskoršie uzatvorenie týchto vyšetrovaní. 

V prvom rade by som chcel zdôrazniť, že schválená metodika sa týka len platieb 
uskutočnených do júla 2021 a že naše príslušné útvary sú s Vami v kontakte s cieľom 
zistiť situáciu, pokiaľ ide o výpočet rizík pre fond na nasledujúce obdobia. 

GR AGRI berie na vedomie nedávno prijatú koncoročnú audítorskú správu 
certifikačného orgánu o Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka 
(EPFRV) za finančný rok končiaci sa 15. októbra 2022.  

Na základe audítorského stanoviska certifikačného orgánu a jeho posúdenia vykonávania 
nápravných opatrení a dodatočných vysvetlení prijatých od slovenských orgánov, okrem 
iného počas technických zasadnutí, GR AGRI dospelo k záveru, že v tejto fáze nie je 
potrebné, aby sa v prípade vyhlásení o výdavkoch za 4. štvrťrok 2022 uplatňovalo nové 
prerušenie a že riziká pre fond budú riadne pokryté prebiehajúcimi vyšetrovaniami zo 
strany GR AGRI. 



 

 

Tým samozrejme nie sú dotknuté nové informácie alebo výsledky budúcich auditov. 

Som presvedčený, že nepretržitá spolupráca umožní čoskoro ukončiť prebiehajúce audity 
a vyvodiť potrebné finančné dôsledky. Takisto očakávam, že to povedie k potvrdeniu 
toho, že už neexistujú vážne riziká pre finančné záujmy Únie, pokiaľ ide o EPFRV 
v súvislosti so slovenskou platobnou agentúrou. 

S úctou 

       v neprítomnosti generálneho riaditeľa 
Wolfgang BURTSCHER 

 
         Mihail DUMITRU 

zástupca generálneho riaditeľa 
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