
Príloha č. 2 k rozhodnutiu č.60/2022 

 

 

OZNÁMENIE PRE ŽIADATEĽOV K POSKYTOVANIU POMOCI 

NA VYKONÁVANIE OPATRENÍ ZAHRNUTÝCH DO 

VNÚTROŠTÁTNEHO PROGRAMU PRE SEKTOR VČELÁRSTVA 

NA PODPORNÝ ROK 2022/2023 

 

 
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“) ako orgán štátnej správy 

zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej 

únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, smerujúcich do oblasti 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle § 10 ods. 1 písm. a) zákona č. 280/2017 Z. z. 

o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona 

č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a v zmysle 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 v platnom znení, v súlade s vykonávacím 

nariadením Komisie (EÚ) 2015/1368, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o pomoc v sektore včelárstva 

v platnom znení a delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2015/1366, ktorým sa dopĺňa nariadenie 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o pomoc v odvetví včelárstva 

v platnom znení a v súlade s nariadením vlády SR č. 337/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci 

na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva  

 

o z n a m u j e, 
že žiadosti o schválenie poskytnutia pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých 

do predĺženého vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva na podporný rok 2022/2023 

sa predkladajú do 30. júna 2022.  

 

 

Žiadosť o schválenie poskytnutia pomoci pre obdobie od 01.08.2022 do 31.12.2022 spolu 

s povinnými prílohami sa predkladá poštou (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky alebo dátum 

prijatia žiadosti v podateľni platobnej agentúry), na tlačive, ktorého vzor je uvedený v Prílohe č. 1 

Príručky pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých 

do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva v podpornom roku 2022/2023. Príručku 

pre žiadateľa o poskytnutie pomoci nájdete na webovom sídle platobnej agentúry (www.apa.sk) 

v časti Organizácia trhu – Programy a opatrenia – Živočíšne komodity – Včelárstvo. Žiadosť musí 

obsahovať úradne osvedčený podpis štatutárneho orgánu, prípadne zodpovednej osoby žiadateľa, 

ktorá je za neho oprávnená robiť právne úkony podľa § 20 ods. 2 Občianskeho zákonníka 

s uvedením mena a funkcie.  

Adresa na predkladanie žiadostí: 

 
Pôdohospodárska platobná agentúra  

Sekcia organizácie trhu a štátnej pomoci  

Odbor poľnohospodárskych komodít  

Hraničná 12  

815 26 Bratislava 

 

 



Dôležité upozornenie: Žiadosť vo formáte PDF a všetky prílohy po ich preklopení do formátu PDF 

je možné podávať aj elektronicky cez elektronickú podateľňu www.slovensko.sk . Prostredníctvom 

služby „Všeobecná agenda“, zvoľte poskytovateľa „Pôdohospodárska platobná agentúra“.  

Prosím, nezabudnite svoje podanie, aj jednotlivé prílohy podpísať zaručeným elektronickým 

podpisom! V prípade, že v PC nemáte nainštalovanú potrebnú aplikáciu, bude Vám jej stiahnutie 

automaticky ponúknuté spolu aj s návodom na používanie. Nepodpísané dokumenty nebudú 

akceptované! 

 

Bližšie podmienky pre podávanie žiadosti o schválenie poskytnutia pomoci pre obdobie 

od 01.01.2023 do 31.07.2023 ako aj podmienky pre žiadosti o poskytnutie pomoci 

v podpornom roku 2022/2023 budú špecifikované v prechodných ustanoveniach 

pripravovanej národnej legislatívy v súvislosti so Strategickým plánom Spoločnej 

poľnohospodárskej politiky 2023 - 2027. 
  

V Bratislave, dňa 02.06.2022  

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana Vargová, PhD. 

        na základe poverenia 

č. 88842/2021/160 zo dňa 04. 04. 2022 

 


