Združenie Slovenská včela
Svrčia 14, 840 00 Bratislava

Určené: členom ZSV

Bratislava, 6.12.2016

Obežník ZSV č. 10/2016
Informácia o vyplácaní dotácií na liečivá v podpornom roku
2015/2016 podľa nariadenia vlády SR č. 107/2014 Z. z.
Ako bolo uvedené už v Obežníku ZSV č. 15/2015 – Informácia o doručení Rozhodnutia
o schválení žiadosti o poskytnutie pomoci podľa NV 107/2014 Z. z. na podporný rok
2015/2016 (ďalej len „obežník“), nakoľko suma požiadaviek včelárov a organizácií
naplánovaných v Žiadostiach o poskytnutie pomoci značne prekračovala schválenú pomoc,
koneční prijímatelia pomoci boli upozornení, že nemusia dostať refundáciu podľa % úhrady
stanovenej v nariadení vlády SR č. 107/2014 Z. z., ale opatrenia budú značne krátené.
V I. výplatnom termíne boli výšky úhrad v prípade väčšiny opatrení stanovené podľa horných
hraníc limitov uvedených v obežníku. V II. výplatnom termíne však bolo predložených oveľa
menej požiadaviek, ako sa predpokladalo podľa údajov naplánovaných v Žiadostiach
o poskytnutie pomoci a vývoja situácie v predchádzajúcich podporných rokoch. V záujme
vyčerpania celého objemu schválených finančných prostriedkov boli dotácie v II. výplatnom
termíne vyplácané podľa maximálnych limitov, ktoré umožňuje nariadenie vlády SR
č. 107/2014 Z.z.
Na základe vyššie uvedených skutočností a aj podnetov zo strany včelárov, Združenie
Slovenská včela iniciuje zapracovanie iba jedného výplatného termínu do legislatívy
upravujúcej čerpanie finančných prostriedkov v zmysle Národného programu stabilizácie
a rozvoja slovenského včelárstva. Takýmto spôsobom by bolo zabezpečené rovnomerné
prerozdelenie finančných prostriedkov v rámci jednotlivých podopatrení všetkým
prijímateľom pomoci.
Nižšie uvádzame informácie k vyplácaniu dotácií na liečivá za podporný rok 2015/2016
(pre I. aj II. výplatný termín):

§ 4 Kontrola varroázy
 § 4 ods. 1 písm. a) úhrada nákladov na liečebné alebo preventívne prípravky na
liečbu varroázy:
I. aj II. VT: výška dotácie bola stanovená ako 0,72 € na počet včelstiev registrovaných
na včelársku organizáciu a jej členov k 30.9.2015, najviac však do 80 % nákupnej
ceny liečiv a prípravkov povolených na liečbu varroázy (zaregistrovaných
a schválených Ústavom štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv).
Príklad spôsobu výpočtu pre účely vyplatenia obdržanej dotácie jednotlivým
včelárom:
Počet včelstiev ZO SZV k 30.9.2015: 697 včelstiev
Celková nákupná cena liečiv: 1 000,00 €
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697 x 0,72 € = 501,84 € -> vyplatená dotácia
Najprv je potrebné pre každého včelára, ktorý si objednával liečivá vypočítať
koeficient. Ten sa stanoví podľa percent, koľko tvoril podiel jeho včelstiev
z celkového podielu včelstiev, na ktorý boli liečivá objednávané (tento môže byť nižší
ako celkový počet včelstiev za organizáciu k 30.9.2015, podľa ktorého bola stanovená
dotácia, ak si všetci členovia liečivá neobjednali). Pokiaľ si liečivá neobjednali všetci
včelári, v sumári včelstiev sa zohľadní len počet včelstiev včelárov, ktorí si liečivá
objednávali.
Príklad výpočtu dotácie na vyplatenie jednotlivým členom:
Včelár

Počet včelstiev
k 30.9.2015
konkrétnych
včelárov

Výška dotácie na
vyplatenie
(€)
/koef. x celková
výška dotácie,
ktorú organizácia
obdržala/*
100,37

Včelár 1

120

koeficient
(podiel počtu vč.
včelára
z celkového počtu
vč., na ktoré boli
liečivá
objednávané)
0,2000

Včelár 2

55

0,0917

46,00

Včelár 3

250

0,4167

209,10

Včelár 4

4

0,0067

3,35

Včelár 5

45

0,0750

37,64

Včelár 6

39

0,0650

32,62

Včelár 7

87

0,1450

72,77

SPOLU:

600

1,0000

501,84

* v tomto prípade 501,84 €.
T.j. prepočet u Včelára 1: 0,2000 x 501,84 € = 100,37 € vyplatiť Včelárovi 1.
V prípade tohto príkladu teda členovia organizácie neobjednali liečivá pre všetky
včelstvá v organizácii (súčet včelstiev je 600 a nie 697).
Aplikovaním rovnakého postupu je možné rozúčtovať dotáciu pre všetkých členov,
ktorí si objednali liečivá.

Ing. Ľudovít Gál
predseda ZSV

