Združenie Slovenská včela
Svrčia 14, 842 08 Bratislava

Určené: organizačným zložkám ZSV

Bratislava, 15.7.2014

Obežník ZSV č. 11/2014
Usmernenie k poskytnutiu dotácií na opeľovaciu činnosť
na rok 2014
Včelári nepodnikatelia, ktorí sú organizovaní v niektorom z občianskych združení,
ktoré sú členom Združenia Slovenská včela, žiadajú dotáciu na opeľovaciu činnosť včiel na
rok 2014 podľa Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej
republiky z 5. mája 2011 č. 536/2011-100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory
v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov prostredníctvom
sekretariátu Združenia Slovenská včela, Svrčia 14, 842 08 Bratislava.
Včelári registrovaní v CRV ako fyzické osoby SHR alebo právnické osoby môžu
čerpať dotácie na opeľovaciu činnosť včiel samostatne prostredníctvom Pôdohospodárskej
platobnej agentúry (ďalej len „PPA“) po zverejnení výzvy na stránkach PPA.
Výbory Základných organizácií Slovenského zväzu včelárov/Občianskych združení
Združenia Slovenská včela (ďalej len „ZO SZV/OZ ZSV“) na základe vyplneného
formulára B spracujú Žiadosť o poskytnutie dotácií (príloha A) za celú organizáciu. Údaje
uvádzané v Žiadosti o poskytnutie dotácie musia byť v súlade s údajmi evidovanými
v Centrálnom registri včelstiev (ďalej len „CRV“) k 31.5.2014 (databáza k legislatívnemu
dátumu 31.5. - v CRV zvoliť filter „fyzická osoba“ v časti Právna forma). Nie je možné
vyplatiť dotáciu na vyšší počet včelstiev, ako je evidovaný v CRV u jednotlivých chovateľov
včiel, preto si tieto údaje dôsledne skontrolujte, ako aj správnosť ostatných údajov ako
správne mená chovateľov, registračné čísla chovateľov, dátumy narodení, bydlisko a pod.
Pokiaľ nebudú údaje uvádzané v žiadosti zhodné s údajmi v CRV, budú Vám vrátené
na prepracovanie, nakoľko na základe Obežníka ZSV č. 9/2014 mala každá organizácia
možnosť skontrolovať správnosť aktualizovaných údajov v CRV po vykonaní jarných
prehliadok včelstiev pred definitívnym uzavretím databázy CRV. V prípade, že počty
prevyšujúce evidenciu v CRV nebudú upravené podľa CRV, nebude Vaša žiadosť predložená
na schválenie MPRV SR.
Správnosť svojich údajov evidovaných v CRV má možnosť skontrolovať každý
chovateľ, rovnako aj funkcionár ZO SZV/OZ ZSV za svoju organizáciu na základe
prihlasovacích údajov do CRV, ktoré Vám boli v minulosti zaslané.
Prílohu A aj prílohu B zašlite opečiatkované a podpísané predsedom alebo
tajomníkom danej ZO SZV/OZ ZSV na adresu sekretariátu ZSV, Svrčia 14,
842 08 Bratislava, s dátumom doručenia najneskôr do 21.8.2014.
Kópie príloh A aj B zostávajú archivované v agende ZO SZV/OZ ZSV po dobu 10
rokov. Každú stranu prílohy B je potrebné vyplniť podľa predtlače.
Celkovú výšku dotácie žiadame do 4 EUR/včelstvo. Príloha A sa zasiela len jedna za
celú organizáciu.
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Vyhlásenie žiadateľa – príjemcu dotácie:
Žiadateľ zodpovedá za to, že všetky ním uvedené údaje v „Žiadosti ...“ (príloha A) sú
úplné a pravdivé. Po termíne ukončenia prijímania „Žiadosti...“ nemôže žiadateľ znižovať ani
zvyšovať požiadavku na dotáciu.
Je vo Vašom záujme, aby ste predmetné žiadosti zosúladené podľa Centrálneho
registra včelstiev doručili fyzicky poštou najneskôr do 21.8.2014 na adresu sekretariátu ZSV,
aby nenastala situácia, že Vám dotácie na opeľovaciu činnosť z dôvodu nedodržania termínu
alebo nesúladu s Centrálnym registrom včelstiev nebudú môcť byť vyplatené.

Predložíte:
1.) Žiadosť príloha A
- pre fyzické osoby (uviesť len včelárov, ktorí nie sú právnické osoby ani SHR)
2.) Žiadosť príloha B
- pre fyzické osoby (uviesť len včelárov, ktorí nie sú právnické osoby ani SHR)

Ing. Ľudovít Gál
predseda ZSV, v. r.
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