Združenie Slovenská včela
Svrčia 14, 840 00 Bratislava

Určené: členom ZSV

Bratislava, 13.12.2016

Obežník ZSV č. 10b/2016
Informácia o vyplácaní dotácií na liečivá v podpornom roku
2015/2016 podľa NV SR č. 107/2014 Z. z.
- doplnok k Obežníku ZSV č. 10/2016
Z dôvodu početných podnetov od včelárskych organizácií vydávame doplňujúce informácie
k vyplácaniu dotácií na liečivá v podpornom roku 2015/2016.
V prípade, že vo Vašej organizácii máte problém s prepočtom dotácie podľa počtu
včelstiev ako je uvedené v Obežníku ZSV č. 10/2016 (napríklad z dôvodu, že včelár, ktorý
vlastní veľké množstvo včelstiev, avšak dotovaných liečiv si objednal nepomerne menej, čím
by mu vychádzala neúmerne vysoká suma dotácie – vyššia ako nákupná cena liečiv, ktoré si
objednal), môžete použiť II. variant prepočtu podľa nákupnej ceny liečiv jednotlivých
včelárov, príklad prepočtu uvádzame nižšie. Výška dotácie pre konkrétneho včelára však
nemôže presiahnuť 80 %.
Pokiaľ máte vo Vašej organizácii úspešných včelárov, ktorým postačuje omnoho menšie
množstvo liečiv ako vychádza dotácia 0,72 € včelstvo a napriek tomu majú včelstvá v dobrej
zdravotnej kondícii, v prípade záujmu Vás žiadame o postúpenie informácií, akým spôsobom
je možné dosiahnuť dané výsledky, aby mohli byť tieto poznatky využité pre širokú včelársku
verejnosť.
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 €
697 včelstiev x 0,72 € = 501,84 € vyplatená dotácia
Zo sumy vyplatenej dotácie si môžete vypočítať % refundácie resp. koeficient, ktorý
použite pre výpočet súm dotácie jednotlivým včelárom podľa nákupnej ceny liečiv,
ktoré si objednali – iba tým, ktorí si liečivá objednali a zaplatili.
Nákupná cena 1 000, 00 € = 100 %
Vyplatená dotácia 501,84 € = 50,18 % refundácia (koeficient pre výpočet je 0,50184).
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Ak si konkrétny včelár objednal liečivá v celkovej nákupnej cene v hodnote 50 €, tak
suma dotácií, ktorá sa mu má vyplatiť sa vypočíta:
50 € x koeficient 0,50184 = 25,09 € suma na vyplatenie dotácie za liečivá
konkrétnemu včelárovi.
Takýmto spôsobom rozrátať výšku dotácií pre všetkých členov podľa liečiv, ktorí si
liečivá objednali a zaplatili.
V prípade, ak ste už vykonali rozúčtovanie dotácií v zmysle Obežníka ZSV č. 10/2016 zo
dňa 6.12.2016 a nemáte nezrovnalosti pri takomto spôsobe výpočtu, nemusíte vykonávať
prepočet nanovo podľa tohto Obežníka.

Ing. Ľudovít Gál
predseda ZSV

