Združenie Slovenská včela
Svrčia 14, 842 08 Bratislava

Určené: ZO SZV, VV SZV a členom ZSV

Bratislava, 1.8.2011

Obežník č. 12/2011
Nariadenie vlády č. 422/2007, aktualizované znenie 340/2009
Usmernenie k žiadosti o vyplatenie podpory – II. termín
Žiadame ZO SZV, aby všetky podklady zrealizovaných opatrení v období od 1.5.2011
do 10.8.2011, ktoré mali naplánované v podpornom roku 2010/2011 predkladali do 15.8.2011
na S-SZV. Pri nedodržaní termínu nebudú preplatené. Vo vlastnom záujme dodržiavajte
pokyny metodického pokynu vydaného PPA vo februári 2010, obežníka č.3/2011, vrátane
tohto obežníka.

V druhom výplatnom termíne je možné postúpiť na preplatenie len
opatrenia, ktoré boli vykonané po 1.5.2011, resp. účtovné doklady s dátumom
zdaniteľného plnenia po tomto dátume.
Upozorňujeme na najčastejšie sa vyskytujúce nedostatky v zasielaných podkladoch,
ktorým je potrebné sa vyvarovať:
§2 Technická pomoc
Vzdelávacie aktivity
nedodržiavanie presných tém uvedených v prílohe č.1, časť A nariadenia vlády
422/2007, aktualizované znenie 340/2009
Výstavy a súťaže
nedodaná správa s rozpisom nákladov podľa prílohy č. 7 metodického postupu,
ktorá jednoznačne preukazuje súvis dokladov o nákladoch s akciou, za ktorú sa
žiada podpora.
ak prijímateľ podpory nie je platiteľom DPH čestné vyhlásenie, že nie je
platiteľom DPH
Publikačná, osvetová a propagačná činnosť súvisiacu so včelárstvom
Nedodanie prílohy č. 9 metodického postupu s uvedením počtu výtlačkov a
názvu publikovaného materiálu, ktorá jednoznačne preukazuje súvis dokladov
o nákladoch s akciou, za ktorú sa žiada podpora
2 kusy z každej vydanej publikácie ako vzor
ak prijímateľ podpory nie je platiteľom DPH čestné vyhlásenie, že nie je
platiteľom DPH
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Technické pomôcky a zariadenia na získavanie a spracovanie medu a včelích
produktov
ak prijímateľ podpory nie je platiteľom DPH čestné vyhlásenie, že nie je
platiteľom DPH
záväzok, že si zariadenie na ktoré požaduje podporu ponechá vo svojom
majetku najmenej päť rokov
neuvádzanie čísla príjmového pokladničného dokladu od príslušného
dodávateľa
Budovanie školských včelníc
správa s rozpisom nákladov podľa prílohy č. 13 metodického postupu, ktorá
jednoznačne preukazuje súvis dokladov o nákladoch s nákladmi na budovanie
školskej včelnice
kópia evidenčného listu školského včelárskeho krúžku pre šk. rok 2010-2011
potvrdená pečiatkou školy a štatutárnym zástupcom školy
§3 Kontrola varroázy
kompletné doklady o zakúpení liečebných alebo preventívnych prostriedkov spolu
s prílohou č. 15 metodického postupu, v prípade platby bankovým prevodom doložiť
kópiu výpisu z účtu ZO SZV a v prípade príjmového pokladničného dokladu dbať na
uvedenie čísla PPD dodávateľom
pri prehliadkach včelstiev vykonaných úradnými veterinárnymi asistentmi kompletne
vypĺňať prílohu č. 18 a 19 metodického postupu vrátane podpisov asistenta a včelárov,
ktorých včelstvá boli prehliadnuté. V druhom výplatnom termíne je možné postúpiť na
preplatenie len prehliadky včelstiev, ktoré boli vykonané po 1.5.2011
kópia aktuálneho poverenia od príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej
správy SR
záväzok, že si kompresor, na ktorý požaduje podporu ponechá vo svojom majetku
najmenej päť rokov a aerosólový vyvíjač najmenej tri roky
ak prijímateľ podpory nie je platiteľom DPH čestné vyhlásenie, že nie je platiteľom
DPH
§4 Racionalizácia kočovania
záväzok, že si zariadenie na ktoré požaduje podporu ponechá vo svojom majetku
najmenej päť rokov
ak prijímateľ podpory nie je platiteľom DPH čestné vyhlásenie že nie je platiteľom
DPH
kópia aktuálneho kočovného preukazu potvrdeného regionálnou veterinárnou a
potravinovou správou alebo
kópia aktuálneho
sprievodného dokladu na
premiestnenie včelstiev za včelou pastvou vydaného RVPS ( s uvedením počtu
kočovných včelstiev) pre podporu 3,32 EUR/včelstvo a nákup zariadení na
starostlivosť o kočovné stanovištia.
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V prípade nepredloženia dokladov do 15. augusta 2011 nebudú vyššie vymenované
opatrenia, ktoré boli naplánované v tomto podpornom roku zohľadnené v žiadosti
o vyplatenie podpory k 31.8.2011.
Výnimkou budú len opatrenia podľa §2 Technická pomoc u tých ZO SZV, ktoré mali
v žiadosti o schválenie podpory naplánovanú vzdelávaciu aktivitu, včelársku výstavu alebo
súťaž, ktorá sa uskutoční po 10. auguste 2011. Doklady k aktivitám vykonaným od 11.8.2011
do 29.8.2011 zaslať hneď nasledujúci deň po vykonaní aktivít. V dňoch 29. až 31. augusta
aktivity nevykonávať.
Žiadame ZO SZV, aby informovali S-SZV o plánovaných prednáškach, výstavách
a súťažiach, ktoré zrealizujú v období od 15.8.2010- 29.8.2011 najneskôr do 15.8.2011.
Žiadame vo vlastnom záujme dodržať stanovený termín.

Ing. Ľudovít Gál
predseda ZSV
Vybavuje: Nedecká
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