ZVÄZ CHOVATEĽOV OŠÍPANÝCH NA SLOVENSKU – DRUŽSTVO
Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
IČO 31398669, IČ DPH: 2020312921
tel.: 0905914153, 0905645067
E:mail: zchod@zchos.sk, Web: zchos.sk

Výzva na predkladanie žiadosti
Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku – družstvo, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky v zmysle
Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zo dňa 10.
decembra 2014 č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve,
lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve (ďalej len „výnos“) a na základe schémy štátnej
pomoci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie, zaregistrovanej
Európskou komisiou pod evidenčným číslom SA.63079(2021/XA) a schémy na kontrolu
úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat zaregistrovanej
Európskou komisiou pod evidenčným číslom SA.56615(2020/XA) (ďalej len „schéma“)

vyzýva
v termíne od 3.januára 2022 do 31. decembra 2022
oprávnených žiadateľov k predkladaniu žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci v roku 2021
(ďalej len „žiadosť) na podporné opatrenie:
Dotácia na subvencovanú službu:
1) „Založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie podľa schémy
SA.63079(2021/XA) v znení Dodatku č.2
2) „Kontrola úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
podľa schémy SA.56615(2020/XA) v znení Dodatku č.2
Žiadosť sa predkladá písomne na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1a, 1b. Žiadosť je
možné zaslať na e-mail: zchod@zchos.sk alebo poštou na adresu: Zväz chovateľov ošípaných na
Slovensku – družstvo, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky.
Lužianky : 03.januára 2022

Ing. Julián Škerlík
predseda ZCHOS-D

Prílohy:
1a. Žiadosť o poskytnutie dotácie na „Dotácia na založenie a vedenie plemennej knihy
a plemenárskej evidencie – schéma č. SA.63079(2021/XA) Dodatku č.2
1b. Žiadosť o poskytnutie dotácie na „Dotácia na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad
plemennej hodnoty hospodárskych zvierat – schéma č SA.63079(2021/XA) v znení
Dodatku. 2. č
2. Usmernenie Spoločenstva k firmám v ťažkostiach
3. Výpočet podniku v ťažkostiach

Žiadosť o dotáciu na subvencovanú službu
Založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie

Na základe platnej schémy štátnej pomoci SA.63079(2021/XA) na založenie a vedenie
plemennej knihy a plemenárskej evidencie podľa Čl. I.1, Vás týmto žiadame o výkon činnosti
spojených so založením a vedením plemennej knihy, plemenného registra na našom podniku počas
kalendárneho roka 2021
Príjemca pomoci:

……………………………………………………………

Sídlo:

……………………………………………………………

Štatutárny zástupca:

……………………………………………………………

IČO:

……………………………………………………………

DIČ:

……………………………………………………………

IČ DPH:

……………………………………………………………

Registrácia:

……………………………………………………………

IBAN:

……………………………………………………………

Číslo farmy:

……………………………………………………………

Veľkosť podniku*:
mikropodnik
malý podnik
stredný podnik
veľký podnik
* hodiace sa zaškrtnúť
Druh pomoci: Nepriama forma pomoci prostredníctvom subvencovanej služby
Opis činnosti PK:
a) zápis plemenných ošípaných do plemennej knihy a plemenného registra v zmysle štatútov
PK, PR
b) administrácia údajov z hodnotenia systémom BLUP a bonitácie zvierat pre účelu plemennej
knihy , plemenného registra
c) administratívne práce súvisiace s registráciou údajov vedených v databáze príjemcu dotácie
pre účely plemennej knihy, plemenného registra
d) administratívne práce súvisiace s aktualizáciou a spracovaním údajov vedených v databáze
príjemcu dotácie pre účely plemennej knihy a plemenného registra
e) administratívne práce súvisiace s aktualizáciou softvéru na vedenie údajov v plemennej
knihe, plemenného registra
f) administratívne práce súvisiace s registráciou importovaných ošípaných pri zápise do
plemennej knihy, plemenného registra

g) administratívne práce súvisiace so zabezpečením tlače a vydávaním plemenárskych
dokumentov, katalógov a informačných materiálov pre chovateľov ako tlač preukazu
o pôvode, osvedčení a vydávaním informačných materiálov o činnosti plemennej knihy
h) archivovanie údajov zvierat a ich aktualizácia v zmysle platného štatútu PK, PR
i) zabezpečenie tlače plemenárskych dokumentov a poskytnutie výpisu z PK, PR
j) propagácia chovateľov ošípaných a poskytovanie údajov ohľadom cien jatočných ošípaných
k) administratívne práce súvisiace so zverejňovaním informácií o plemennej knihe
a plemennom registri on-line na webovej stránke ZCHOS-D
Dátum začatia činnosti: začiatok výkonu činnosti spojených so založením a vedením plemennej
knihy je dátum podania žiadosti
Dátum ukončenia činnosti: 31.12.2022
Miesto realizácie činnosti PK: u objednávateľa
Oprávnené náklady:
Oprávnené náklady pomoci sú administratívne náklady, ktoré vzniknú príjemcovi pomoci v súlade
s článkom 27 ods.1 písm. A) nariadení Komisie na PK(„ďalej len oprávnené náklady“), ktoré
zahŕňajú:
a) vedenie a využívanie údajov o hospodárskych zvieratách v plemennej knihe a plemenárskej
evidencii
b) zabezpečenie tlače a vydávanie plemenárskych dokumentov a informačných materiálov pre
chovateľov hospodárskych zvierat
c) Zverejňovanie informácií o plemenných knihách a vybraných údajov z plemenných kníh online na webovej stránke Zväzu chovateľov ošípaných na Slovensku – družstvo
Príjemca pomoci čestne vyhlasuje, že:
a) spĺňa podmienky uvedené v článku E schémy štátnej pomoci č. SA.63079(2021/XA)“ v znení
Dodatku č. 2 a je evidovaný v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat
b) je mikropodnik, malý alebo stredný podnik
c) nie je podnikom v ťažkostiach
d) si nenárokuje vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, ktorým
sa táto pomoc vyhlasuje za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom
e) má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom
f) nepoberá dotáciu na to isté podporné opatrenie z rozvojových programov
poľnohospodárstva a rozvoja vidieka alebo z iných verejných zdrojov

V ……………………………….dňa……………………….

……………………………………….
podpis a pečiatka

Žiadosť o dotáciu na subvencovanú službu
Kontrola úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych
zvierat v znení Dodatku č. 2

Na základe platnej schémy štátnej pomoci SA.56615(2020/XA) v zemí Dodatku č.2 na kontrolu
úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat podľa Čl. I.1, Vás týmto
žiadame o výkon činnosti spojených s testovaním ošípaných počas kalendárneho roka 2021
Príjemca pomoci:

……………………………………………………………

Sídlo:

……………………………………………………………

Štatutárny zástupca:

……………………………………………………………

IČO:

……………………………………………………………

DIČ:

……………………………………………………………

IČ DPH:

……………………………………………………………

Registrácia:

……………………………………………………………

IBAN:

……………………………………………………………

Číslo farmy:

……………………………………………………………

Veľkosť podniku*:
mikropodnik
malý podnik
stredný podnik
veľký podnik
* hodiace sa zaškrtnúť
Druh pomoci: Nepriama forma pomoci prostredníctvom subvencovanej služby
Opis činnosti testácie:
Skúšky výkrmnosti a jatočnej hodnoty vykonávané v staničnom teste zahŕňajú kontrolu prírastku
v hmotnosti 30 – 100kg, spotrebu kŕmnych zmesí/kg prírastku, spotrebu všetkých stráviteľných
živín/kg prírastku, spotrebu metabolizovateľnej energie/kg prírastku, po zabití sa rozrábkou
jatočného tela zisťuje plocha musculus longissimus dorsi (najdlhšieho chrbtového svalu), %
cenných mäsitých častí, %mäsa zo stehna, jatočná dĺžka tela a výška slaniny.
Dátum začatia činnosti: začiatok výkonu činnosti spojených s testáciou ošípaných je dátum
podania žiadosti
Dátum ukončenia činnosti: 31.12.2022
Miesto realizácie činnosti testácie: Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty zvierat, Vajanského
783, Spišské Vlachy

Oprávnené náklady:
Oprávnené náklady pomoci sú náklady, ktoré vzniknú príjemcovi pomoci v súlade s článkom 27
ods.1 písm. A) nariadení Komisie na KÚ(„ďalej len oprávnené náklady“), ktoré súvisia
s vykonaním skúšky výkrmnosti a jatočnej hodnoty.

Príjemca pomoci čestne vyhlasuje, že:
a) spĺňa podmienky uvedené v schéme štátnej pomoci č. SA.56615 (2020/XA) v znení
Dodatku č. 2 a je registrovaný v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat
b) je mikropodnik, malý alebo stredný podnik
c) nie je podnikom v ťažkostiach
d) si nenárokuje vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, ktorým
sa táto pomoc vyhlasuje za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom
e) má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom
f) nepoberá dotáciu na to isté podporné opatrenie z rozvojových programov
poľnohospodárstva a rozvoja vidieka alebo z iných verejných zdrojov resp. že v dôsledku
tejto kumulácie neprekročí maximálnu intenzitu pomoci alebo výška pomoci uplatniteľná na
túto pomoc v súlade s článkom J. schémy
g) túto pomoc nepoužije v prospech odvetvia lesného hospodárstva, ktorá nie je
spolufinancovaná z fondu EPFRV, ani poskytovaná ako dodatočné vnútroštátne
financovanie pre takéto spolufinancované opatrenia
h) túto pomoc nepoužije MSP na činnosti, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti článku 42
zmluvy, ktorá nie je spolufinancovaná z fondu EPFRV, ani poskytovaná ako dodatočné
vnútroštátne financovanie pre takéto spolufinancované opatrenia
i) túto pomoc nepoužije na činnosti v oblasti spracovania a odbytu poľnohospodárskych
výrobkov
V ……………………………….dňa……………………….

……………………………………….
podpis a pečiatka

