ZDRUŽENIE SLOVENSKÁ VČELA
Svrčia 14, 840 00 Bratislava
__________________________________________________________________________________________

Určené: konečným prijímateľom pomoci

Bratislava, 17.4.2018

podľa nariadenia vlády SR č. 135/2017 Z. z.

Obežník ZSV č. 1/2018
Usmernenie k Žiadosti o vyplatenie pomoci podľa nariadenia
vlády SR č. 135/2017 pre podporný rok 2017/2018
Podporu z Národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva môže konečný
prijímateľ pomoci čerpať, ak splní podmienky stanovené v NV 135/2017, Príručke PPA pre
žiadateľa o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a
obchodovaní s včelími produktmi na podporný rok 2017/2018 (ďalej len „Príručka PPA“)
a v tomto usmernení.
Akceptované budú podklady predkladané prostredníctvom poštových zásielok alebo doručené
osobne. Podklady predložené e-mailom budú akceptované len ako predbežný doklad.
Uchovávanie a ochrana účtovnej dokumentácie sa riadi zákonom č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Kópie dokladov je potrebné archivovať
u včelárskej organizácie pre potrebu kontrolných orgánov po dobu najmenej 5 rokov.
Pri opatreniach, kde je potrebný doklad o úhrade a platba bola uhradená bankovým
prevodom, treba predkladať kópiu výpisu z účtu. Príkaz na úhradu nie je postačujúcim
dokladom o úhrade, rovnako ani detail príkazu z internetbankingu. Dokladom o úhrade sa
považuje:
•
•
•
•
•

Pokladničný blok z elektronickej registračnej pokladnice
Kompletne vyplnený príjmový pokladničný doklad
Výpis z bankového účtu pri bezhotovostnej platbe
Poštový poukaz na účet
V prípade úhrady formou dobierky, doklad preukazujúci úhradu dobierky

Upozorňujeme, že prijímateľ pomoci nemôže požadovať pomoc na nákup na splátky.
Dôrazne žiadame prijímateľov pomoci, aby nepredkladali k preplateniu podklady
k požiadavkám, ktoré nemali zahrnuté v Žiadosti o poskytnutie pomoci na podporný rok
2017/2018. Rovnako v prípade prekročenia plánovanej nákupnej ceny bude úhrada nákladov
krátená podľa výšky pomoci naplánovanej v predmetnej žiadosti. Upozorňujeme, že nie sú
možné ani žiadne zámeny v rámci jedného podopatrenia – napr. ak si jeden včelár naplánoval
požiadavku na medomet a nemôže nákup v priebehu aktuálneho podporného roka zrealizovať,
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nie je možné nákup medometu, resp. iného zariadenia presunúť na iného člena organizácie,
ani zameniť za inú položku.

Aktuálny podporný rok trvá od 1. augusta 2017 do 31. júla 2018
Budú akceptované len aktivity, zrealizované v termíne aktuálneho podporného roka
(upozorňujeme, že podstatným údajom pri účtovných dokladoch je dátum uskutočnenia
účtovného prípadu, pokiaľ nie je zhodný s dátumom vystavenia účtovného dokladu).
Najneskoršie termíny na predkladanie podkladov na sekretariát ZSV:
obdobie podporného roka
predložiť najneskôr do
1.8.2017 – 31.3.2018
25.4.2018
1.4.2018 – 31.7.2018
2.7.2018
Termínom pre doručenie podkladov na sekretariát je myslený dátum preukázateľného
doručenia Slovenskou poštou na adresu Združenie Slovenská včela, Svrčia 14, 840 00
Bratislava, nie dátum odoslania, ani doručenie e-mailom.
Je nutné dodržať priebežné predkladanie podkladov v priebehu celého podporného roka, t. j.
podklady je potrebné predložiť na sekretariát ZSV najneskôr do 1 mesiaca po vykonaní
opatrenia/zrealizovaní nákupu – v prípade úhrady bankovým prevodom je možné počkať na
doručenie výpisu z účtu a zaslať skompletizované podklady ihneď po doručení uvedeného
dokladu o úhrade).
Príslušné tlačivá pre jednotlivé opatrenia sú súčasťou Príručky PPA, ktorá tvorí prílohu tohto
obežníka. Používajte len aktuálne prílohy pre podporný rok 2017/2018, iné PPA nemusí
akceptovať. Vzhľadom k tomu, že PPA vydala v roku 2018 upravenú príručku pre žiadateľa,
v ktorej boli zmenené prílohy od 1.4.2018 používať len nové prílohy.
Žiadatelia/prijímatelia pomoci, ktorým sa poskytujú verejné finančné prostriedky,
zodpovedajú za hospodárenie s verejnými finančnými prostriedkami a sú povinní v zmysle
§ 19 zákona č. 523/2004 Z. z. pri ich používaní zachovávať hospodárnosť, efektívnosť
a účinnosť ich použitia.
V záujme preukázania hospodárneho, efektívneho a účinného vynaloženia verejných
finančných prostriedkov PPA vyžaduje pri oprávnených výdavkov vyšších ako 10 000 €
preukázanie minimalizovania nákladov na obstaranie tovarov a služieb. Primeranosť nákladov
preukáže žiadateľ zdôvodnením výberu dodávateľa k jednotlivým oprávneným výdavkom
a doložením troch cenových ponúk – týka sa všetkých opatrení NV 135/2017. Avšak aj pri
výdavkoch do 10 000 € musí byť konečný prijímateľ pomoci schopný obratom preukázať
hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť vynaloženia verejných finančných prostriedkov,
nakoľko platobná agentúra môže posudzovať primeranosť výdavkov na základe priemernej
ceny daného výdavku na trhu, t.j. vyhradzuje si právo výšku výdavku znížiť, ak sa cena
daného výdavku výrazne odlišuje od priemernej ceny daného výdavku na trhu. Odporúčame
prijímateľom pomoci, aby pri nákupoch vo vyššej nákupnej cene ako 2 000 € vykonali
prieskum trhu a pre vlastnú potrebu si vyžiadali 3 cenové ponuky, aby v prípade potreby
vedeli PPA preukázať hospodárne, efektívne a účinné vynaloženie verejných finančných
prostriedkov.
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Pre vznik nároku na dotáciu je podmienkou predloženie podkladov v rámci jedného
podopatrenia v minimálnej nákupnej cene jedného zariadenia 100 €.
Upozorňujeme prijímateľov pomoci, že v prípade pokusu o podvod nebude prijímateľovi
pomoci vyplatená podpora v tomto podpornom roku a nebude mať nárok čerpanie finančnej
podpory v nasledujúcom podpornom roku.
Podrobnosti o podmienkach a limitoch čerpania podpory na jednotlivé opatrenia NV
135/2017
sú
uvedené
v
samostatnom
Usmernení
ZSV
č.
1/2017.
http://www.vcelari.sk/sites/default/files/.myimages/Usmernenie-ZSV-1-2017-k-ziadosti-ovyplatenie-pomoci.pdf

Vo vlastnom záujme dodržiavajte všetky pokyny a dané termíny.

Ing. Ľudovít Gál
predseda ZSV
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