
V ý z v a 
na predkladanie žiadostí 

o poskytnutie dotácie podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 319/2011 Z. z. 
o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka 

Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava v  súlade s 
nariadením vlády SR č. 319/2011 Z. z. o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji 
vidieka ( ďalej len „nariadenie vlády“) a na základe  schémy minimálnej pomoci na 
opeľovaciu činnosť včiel v znení Dodatku č. 2,  č. DM-3/2007 

v y z ý v a       
  

 oprávnených žiadateľov k predkladaniu žiadosti o poskytnutie minimálnej pomoci v roku 
2012 
(ďalej len „žiadosť“) 

v termíne od  27.08.2012  do  21.09.2012 
 

na podporné opatrenie podľa § 7 nariadenia vlády  

Žiadosť sa predkladá osobne alebo poštou na príslušnom regionálnom pracovisku 
Pôdohospodárskej platobnej agentúry na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 tejto 
výzvy,  kompletne so všetkými povinnými prílohami. 

Žiadatelia z okresov patriacich do pôsobnosti RP PPA Bratislava (Bratislava I – V, Malacky, 
Pezinok, Senec) predkladajú žiadosť na sekciu projektových podpôr a štátnej pomoci, odbor 
štátnej pomoci Pôdohospodárskej platobnej agentúry, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava. 
  

Povinnými prílohami k žiadosti sú prílohy uvedené v § 7, ods. 5 a v § 21, ods. 3 
nariadenia vlády a v bode I.1 Schémy minimálnej pomoci na opeľovaciu činnosť včiel v 
znení Dodatku č. 2, zaregistrovanej Európskou komisiou pod evidenčným č. DM-3/2007 

Upozornenie: 
 
Povinnými prílohami v zmysle § 21, ods.3, písm. a) v nadväznosti na § 8a ods. 5 zákona č. 
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov sú: 

• potvrdenie miestne príslušného správcu dane, nie staršie ako tri mesiace, že 
žiadateľ nemá daňové nedoplatky 

• potvrdenie príslušného konkurzného súdu, nie staršie ako tri mesiace 
• potvrdenie Sociálnej poisťovne nie staršie ako tri mesiace 
• potvrdenie každej zdravotnej poisťovne nie staršie ako tri mesiace 

  

Na strane 2 z 2 musí byť podpis štatutárneho zástupcu alebo fyzickej osoby úradne 
osvedčený. 
V prílohe č. 2 tejto výzvy je aj usmernenie k vyplňovaniu žiadosti. 



Sadzba na jedno včelstvo bola stanovená Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka Slovenskej republiky výške 2,19 EUR /včelstvo 

Aktuálna schéma minimálnej pomoci na opeľovaciu činnosť včiel v znení Dodatku č. 2, 
zaregistrovaná Európskou komisiou pod evidenčným č. DM-3/2007 je zverejnená na 
webovom sídle Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky:   
http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=160&id=1645

Bližšie informácie o spôsobe poskytovania minimálnej pomoci je možné získať priamo na  
sekcii projektových podpôr a štátnej pomoci, odbor štátnej pomoci  Pôdohospodárskej 
platobnej agentúry v Bratislave, kontakty ( Ing. Katarína Hradská, tel. č. 0918 612 208, e-
mail: katarina.hradska@apa.sk a Ing. Sylvia Čarná, tel. č. 0918 612 458, e-mail 
sylvia.carna@apa.sk).                                                                                     

 V Bratislave,  24.08.2012 

                                                                                               MVDr. Stanislav Grobár 
                                                            generálny riaditeľ   

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)  

• Príloha č. 1. - Žiadosť o poskytnutie dotácie „minimálna pomoc“ podľa § 7 „Dotácia 
na opeľovaciu činnosť včiel “ (pdf, 163.63 Kb, 141x) 

• Príloha č. 2. - Usmernenie k vyplňovaniu žiadosti o poskytnutie dotácie „minimálna 
pomoc“ podľa § 7 „Dotácia na opeľovaciu činnosť včiel“ (pdf, 235.15 Kb, 80x) 
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