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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia č. 0517/2018, ktorú predkladá Róbert Pikáli, slovenský štátny 
príslušník, v mene Élő Vidék Gazdaplatform, s dvoma podpismi, o údajných 
podvodoch s dotáciami EÚ na Slovensku

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladatelia petície odsudzujú údajné závažné a systematické podvody s rozdeľovaním 
poľnohospodárskych dotácií EÚ na Slovensku, čo je tvrdenie, ktoré prvýkrát zverejnil 
zavraždený novinár Ján Kuciak. Poľnohospodári tvrdia, že priame granty EÚ na 
poľnohospodárske plochy sa v rozpore so zákonom a používaním metód mafie prideľujú 
vplyvným záujmovým skupinám, ktoré si nátlakom vynucujú poľnohospodársku pôdu od jej 
vlastníkov, s priamou alebo nepriamou podporou príslušných slovenských orgánov, zatiaľ čo 
drobní poľnohospodári sú nútení vyhlásiť bankrot z dôvodu straty príjmov a priamych platieb. 
Predkladatelia sa domnievajú, že to bolo možné okrem iného vytvorením a udržiavaním 
právneho rámca priaznivého pre veľkopodnikateľov, bránením presadzovaniu platných 
právnych predpisov a oslabovaním tohto presadzovania, ako aj hlboko zakorenenou 
korupciou v príslušných verejných subjektoch.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 16. októbra 2018. Európsky parlament požiadal Komisiu o 
poskytnutie informácií (článok 227 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 27. júla 2020

Petícia

V roku 2018 sa viacerí poľnohospodári na Slovensku sťažovali, že neboli schopní získať priame 
platby, a to buď preto, že tretie subjekty obrábali pôdu, na ktorú majú nárok, bez ich súhlasu, 
alebo z dôvodu prekrývajúcich sa (dvojitých) žiadostí o podporu na pôdu, ktorú obrábajú. Ide 
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o sériu obvinení z podvodu, nefunkčnosti platobnej agentúry a sporného uplatňovania zásad 
právneho štátu. 

Poznámky Komisie

Pokiaľ ide o obvinenia z podvodu, Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF), ktorý je 
príslušným orgánom na vyšetrovanie takýchto obvinení, začal štyri administratívne 
vyšetrovania možného zneužitia finančných prostriedkov EÚ na priame platby 
poľnohospodárom na Slovensku, z ktorých dve boli uzavreté v roku 2020. Tieto vyšetrovania 
priamo alebo nepriamo súvisia so skutočnosťami, ktoré odhalil investigatívny novinár Ján 
Kuciak. Podozrenia z nezrovnalostí sa týkajú napríklad prekrývajúcich sa žiadostí o podporu, 
konfliktov záujmov a výkazov nákladov pre neoprávnenú pôdu, ako aj podozrenia z podvodu 
v súvislosti s dotáciami. Skutočnosti uvedené v petícii sú vo veľkej miere predmetom 
uvedených vyšetrovaní. Prvé vyšetrovanie bolo uzavreté bez odporúčania, zatiaľ čo po uzavretí 
druhého vyšetrovania bolo vydané finančné a súdne odporúčanie. Úrad OLAF sa k tomu 
nemôže ďalej vyjadrovať. Je to v záujme ochrany dôvernosti prebiehajúcich a možných 
následných vyšetrovaní, nasledujúcich súdnych konaní, osobných údajov a procesných práv.

Pokiaľ ide o slovenské systémy riadenia a kontroly, úrad OLAF je v kontakte s Generálnym 
riaditeľstvom pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, ktoré je v tejto veci príslušným útvarom 
Komisie. 

Komisia pozorne sleduje situáciu a nadväzuje na akčné plány, ktoré vykonala platobná 
agentúra. Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka požiadalo v júni 2019 
slovenské orgány, aby posilnili akčné plány týkajúce sa priamych platieb a rozvoja vidieka s 
cieľom riešiť všetky nedostatky, ktoré zistila Komisia a certifikačný orgán. Cieľom akčných 
plánov je napraviť situáciu a predísť podobným prípadom v budúcnosti. Okrem toho prebieha 
niekoľko auditov a finančné riziká pre fondy EÚ sa v prípade potreby pokryjú finančnými 
opravami.

Komisia si veľmi dobre uvedomuje aspekty právneho štátu a pozorne sleduje situáciu. 
Slovenské orgány informovali Komisiu o legislatívnych opatreniach, ktoré prijímajú na 
zlepšenie správnosti a transparentnosti katastra nehnuteľností, ako aj o novej metodike, ktorú 
slovenská Poľnohospodárska platobná agentúra (PPA) uplatnila pri riešení prípadov dvojitých 
žiadostí o platbu. Informovali Komisiu aj o počte osôb obvinených z poškodzovania finančných 
záujmov EÚ (59 v roku 2018 a 66 v roku 2019), ako aj o sumách vrátených do rozpočtu EÚ 
(3,9 milióna EUR v roku 2018 a 4 milióny EUR v roku 2019) v súvislosti s údajnými 
nezákonnými praktikami. 

Inštitúcie EÚ budú v úzkej spolupráci s orgánmi členských štátov robiť všetko pre to, aby 
zabezpečili dodržiavanie základných zásad EÚ, ako je nediskriminácia.

Záver

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) je jediným orgánom EÚ povereným 
odhaľovať, vyšetrovať a zastaviť podvody týkajúce sa finančných prostriedkov EÚ. Úrad 
OLAF je odhodlaný bojovať proti podvodom týkajúcim sa rozpočtu EÚ a riadne prešetruje 
obvinenia z nezrovnalostí a podvodov v súvislosti s rozpočtom EÚ. OLAF pristupuje k 
obvineniam z podvodu do rozpočtu EÚ na Slovensku so všetkou vážnosťou.
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4. Odpoveď Komisie (REV I) doručená 15. decembra 2021

Pripomienky úradu OLAF

Úrad OLAF berie na vedomie vážnosť obvinení z podvodu v súvislosti s rozpočtom EÚ na 
Slovensku.

OLAF začal štyri vyšetrovania možného zneužitia finančných prostriedkov EÚ na priame 
platby poľnohospodárom na Slovensku, z ktorých jedno stále prebieha a tri boli uzavreté v roku 
2020. Skutočnosti uvedené v petícii sú vo veľkej miere predmetom uvedených vyšetrovaní.

Prvé vyšetrovanie úradu OLAF bolo uzavreté bez vydania finančného odporúčania, zatiaľ čo 
po uzavretí druhého a tretieho vyšetrovania bolo vydané finančné a súdne odporúčanie. 

Na základe zistení troch uzavretých vyšetrovaní úrad OLAF v decembri 2020 vydal 
administratívne odporúčanie príslušným útvarom Komisie vrátane GR AGRI, v ktorom 
upozornil na viaceré nedostatky systému riadenia a kontroly na Slovensku. 

GR AGRI situáciu na Slovensku už niekoľko rokov pozorne monitoruje s cieľom posúdiť 
riadne fungovanie systému riadenia a kontroly v slovenskej platobnej agentúre.

GR AGRI vykonalo, resp. stále vykonáva niekoľko auditov, pričom nadväzuje na akčné plány, 
ktoré vypracovala a vykonáva platobná agentúra v záujme nápravy zistených nedostatkov.

Pri zistení nedostatkov v systéme Komisia na základe auditov GR AGRI zároveň uplatnila 
finančné opravy.

Okrem toho bola na žiadosť Komisie od 15. októbra 2020 stanovená 12-mesačná skúšobná 
lehota na akreditáciu platobnej agentúry, aby sa riešili nedostatky zistené v systéme vnútornej 
kontroly platobnej agentúry a zabezpečil sa jej súlad s akreditačnými kritériami. Skúšobná 
lehota sa skončí a príslušný orgán obnoví akreditáciu platobnej agentúry až vtedy, keď platobná 
agentúra vykoná všetky potrebné nápravné opatrenia.

Záver

Pokiaľ ide o ďalšie opatrenia nadväzujúce na vydané administratívne odporúčanie, úrad 
OLAF je v kontakte s príslušnými útvarmi Komisie.


