PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA
Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava 1
V Bratislave dňa: 14. 11. 2017
Číslo: 700/1901/2017 – R 2017

ROZHODNUTIE
Pôdohospodárska platobná agentúra so sídlom Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, IČO 30 794 323
(ďalej len „platobná agentúra“) ako orgán príslušný na konanie podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona
č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve
a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov, v súlade s § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa čl. 55 a 56 nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov
s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS)
č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 a § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky
č. 135/2017 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní
s včelími produktmi (ďalej len „nariadenie vlády SR č. 135/2017“)

rozhodla
o schválení žiadosti o poskytnutie pomoci na podporný rok 2017/2018
a) pre opatrenie „technická pomoc včelárom a včelárskym združeniam“ podľa § 4 nariadenia
vlády SR č. 135/2017 v sume 55 920,19 EUR
b) pre opatrenie „kontrola varroázy“ podľa § 5 nariadenia vlády SR č. 135/2017 v sume
57 336,88 EUR
c) pre opatrenie „racionalizácia sezónneho presunu včelstiev“ podľa § 6 nariadenia vlády SR
č. 135/2017 v sume 23 274,33 EUR
d) pre opatrenie „podpora laboratórií vykonávajúcich analýzu fyzikálno-chemických
vlastností medu“ podľa § 7 nariadenia vlády SR č. 135/2017 v sume 689,93 EUR
e) pre opatrenie „podpora obnovenia stavu včelstiev“ podľa § 8 nariadenia vlády SR
č. 135/2017 v sume 3 835,94 EUR
f) pre opatrenie „spolupráca s riešiteľskou organizáciou“ podľa § 9 nariadenia vlády SR
č. 135/2017 v sume 134,75 EUR
g) pre opatrenie „monitorovanie trhu“ podľa § 10 nariadenia vlády SR č. 135/2017 v sume
134,75 EUR
h) pre opatrenie „zvyšovanie kvality výrobkov s cieľom využiť potenciál výrobkov na trhu“
podľa § 11 nariadenia vlády SR č. 135/2017 v sume 134,75 EUR
spolu v celkovej výške 141 461,52 EUR
vo veci žiadosti o poskytnutie pomoci na podporný rok 2017/2018
zo dňa:
26. 06. 2017
doručenej platobnej agentúre dňa:
28. 06. 2017
žiadateľ:
SLOVENSKÍ VČELÁRI
sídlo:
Oravická 612/12, 02 801 Trstená
IČO:
50 920 138
číslo registrácie na platobnej agentúre:
163073
(ďalej len „žiadateľ“)

Odôvodnenie:
Dňa 28. 06. 2017 bola platobnej agentúre doručená žiadosť o poskytnutie pomoci na podporný rok
2017/2018 (ďalej len „žiadosť o pomoc“) spolu s jej prílohami v celkovej výške 157 469,00 EUR
v členení podľa jednotlivých opatrení:
opatrenie
suma v EUR
technická pomoc včelárom a včelárskym združeniam podľa § 4 NV SR
62 248,00
č..135/2017
kontrola varroázy podľa § 5 NV SR č. 135/2017
63 825,00
racionalizácia sezónneho presunu včelstiev podľa § 6 NV SR č. 135/2017
25 908,00
podpora laboratórií vykonávajúcich analýzu fyzikálno-chemických vlastností
768,00
medu podľa § 7 NV SR č. 135/2017
podpora obnovenia stavu včelstiev podľa § 8 NV SR č. 135/2017
4 270,00
spolupráca s riešiteľskou organizáciou podľa § 9 NV SR č. 135/2017
150,00
monitorovanie trhu podľa § 10 NV SR č. 135/2017
150,00
zvyšovanie kvality výrobkov s cieľom využiť potenciál výrobkov na trhu podľa
150,00
§ 11 NV SR č. 135/2017
spolu
157 469,00
Platobná agentúra preskúmala predmetnú žiadosť o pomoc a na základe predložených dokladov
zistila, že žiadateľ spĺňa podmienky pre poskytnutie pomoci v zmysle § 3 nariadenia vlády SR
č. 135/2017.
Vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2016/1102, ktorým sa schvaľujú programy na zlepšenie
výroby včelárskych výrobkov a ich uvádzania na trh, predložené Slovenskou republikou podľa
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 a ktorým sa rozhoduje o príspevku na
tento program zo dňa 05. júla 2016 bol Slovenskej republike na včelársky rok 2018 schválený
príspevok zo zdrojov EÚ na financovanie programu vo výške 589 423 EUR. Podľa čl. 55 ods. 2
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 „Spoločenstvo poskytne na včelárske
programy čiastočné financovanie zodpovedajúce 50 % výdavkov znášaných členskými štátmi“.
Z uvedeného vyplýva, že pre včelársky rok 2018 môže Slovenská republika na financovanie
programu na zlepšenie výroby a obchodovania s výrobkami včelárstva použiť maximálne
1.178.846,00 EUR („ďalej len „alokovaná čiastka“).
Keďže súhrnná výška požiadaných finančných prostriedkov v rámci jednotlivých žiadostí
predložených subjektami prevyšuje alokovanú čiastku, platobná agentúra listom č. 700/2430/2017 zo
dňa 20. 07. 2017 požiadala Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
(ďalej len „ministerstvo“) o zaujatie stanoviska pri posudzovaní týchto žiadostí o poskytnutie
pomoci. Listom č. 18215/2017 zo dňa 14. 08. 2017 ministerstvo platobnej agentúre odporučilo „pri
prerozdelení prostriedkov vziať do úvahy počet registrovaných včelárov a počet registrovaných
včelstiev“. Na základe tohto odporúčania platobná agentúra pristúpila k prerozdeleniu alokovanej
čiastky podľa počtu registrovaných včelárov a počtu registrovaných včelstiev. V zmysle uvedeného
platobná agentúra stanovila nasledovné čiastky pre jednotlivé opatrenia:
opatrenie
suma v EUR
technická pomoc včelárom a včelárskym združeniam podľa § 4 NV SR
55 920,19
č..135/2017
kontrola varroázy podľa § 5 NV SR č. 135/2017
57 336,88
racionalizácia sezónneho presunu včelstiev podľa § 6 NV SR č. 135/2017
23 274,33
podpora laboratórií vykonávajúcich analýzu fyzikálno-chemických vlastností
689,93
medu podľa § 7 NV SR č. 135/2017
podpora obnovenia stavu včelstiev podľa § 8 NV SR č. 135/2017
3 835,94
spolupráca s riešiteľskou organizáciou podľa § 9 NV SR č. 135/2017
134,75
monitorovanie trhu podľa § 10 NV SR č. 135/2017
134,75
zvyšovanie kvality výrobkov s cieľom využiť potenciál výrobkov na trhu podľa
134,75
§.11 NV SR č. 135/2017
spolu
141 461,52
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Na základe uvedených skutočností platobná agentúra rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti
tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 53 správneho poriadku podať odvolanie, do 15 dní odo
dňa jeho doručenia, na platobnú agentúru. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Toto
rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Juraj Kožuch, PhD.
generálny riaditeľ

Rozhodnutie sa doručí:
1. žiadateľ: SLOVENSKÍ VČELÁRI, Oravická 612/12, 028 01 Trstená,
2. do spisu platobnej agentúry - 2-krát.
Na vedomie:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, sekcia poľnohospodárstva,
odbor živočíšnej výroby
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