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V ý z v a 

Výzva na predkladanie žiadosti. 

 
Zväz chovateľov mäsového dobytka na Slovensku – družstvo, Novozámocká 183/408, 951 12 

Ivanka pri Nitre 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 a v súlade s Dodatkom č. 3 schémy štátnej pomoci, zaregistrovanej 

Európskou komisiou pod evidenčným číslom SA. 103050 (ďalej len „schéma“) 

 

v y z ý v a    v termíne od 01.januára 2023 do 30. novembra 2023 

 

oprávnených žiadateľov k predkladaniu žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci v roku 2023 

(ďalej len „žiadosť) na podporné opatrenie:  

Dotácia na subvencovanú službu: „Založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej 

evidencie v znení Dodatku č. 3, číslo schémy SA.103050“. 

 

Žiadosť sa predkladá písomne na tlačive, ktorého vzor je uvedený v príloha č. 1. Žiadosť je 

možné zaslať na e-mail: zchmd.zchmd@gmail.com, alebo poštou na adresu:   

ZCHMD, Novozámocká 180/408, 951 12 Ivanka pri Nitre. 

 

 

Ivanka pri Nitre, 20. decembra 2022    Vladislav Paľurik   

                          predseda predstavenstva ZCHMD 

 

Prílohy:  

1. Žiadosť o poskytnutie dotácie na „Dotácia na založenie a vedenie plemennej knihy 

a plemenárskej evidencie“ č. SA.103050 v znení Dodatku č. 3  

2. Usmernenie Spoločenstva k firmám v ťažkostiach 

3. Výpočet podniku v ťažkostiach 

 

Zväz chovateľov mäsového dobytka na Slovensku - družstvo 

Novozámocká 183/408, 951 12 Ivanka pri Nitre, 

č.ú. 1270808151 / 0200,   IČO: 34112171,  IČ DPH:SK2020369802 

tel. mobil: 0903 431 098, 0903 885 730 

www.zchmd.eu,  e-mail: zchmd.zchmd@gmail.com  

 
 

 

mailto:zchmd.zchmd@gmail.com
http://www.zchmd.eu/
mailto:zchmd.zchmd@gmail.com


 - 2 - 

 

     

 

Žiadosť. 
 

 

Titl.: Zväz chovateľov mäsového dobytka na Slovensku – družstvo 

        Novozámocká 183/408 

        951 12 Ivanka pri Nitre 

 

 

 

 

Vec: Žiadosť o poskytnutie subvencovanej služby. 

 

Vzhľadom na platnú schému štátnej pomoci SA.103050 v znení Dodatku č. 3 na 

založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie podľa Čl. 1.I, Vás týmto 

žiadame o výkon činnosti spojených so založením a vedením plemennej knihy na našom 

podniku v kalendárnom roku 2023 podľa predmetu tejto Zmluvy. 

 

Požadované údaje: 

 

Objednávateľ:   

Sídlo:     

Štatutárny zástupca:  

IČO:    

DIČ:    

IČDPH:   

Registrácia:   

IBAN:    

Číslo farmy:   

Veľkosť podniku: □* mikropodnik  

   □  malý podnik 

   □  stredný podnik 

   □  veľký podnik    

 

• hodiace sa zaškrtnite 

 

Dotáciu žiadam na subvencovanú službu: 

„Dotácia na vedenie a založenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie“ 

 

Druh pomoci: 

Nepriama forma pomoci prostredníctvom subvencovanej služby 

 

Opis činnosti PK: 

a) administrácia údajov (kancelársko-odborné spracovanie) z lineárneho hodnotenia a bonitácie 

zvierat pre účely plemennej knihy 

b)   administratívne práce súvisiace s registráciou údajov vedených v databáze príjemcu       

      dotácie pre účely plemennej knihy, 

c)  administratívne práce súvisiace s aktualizáciou a spracovaním údajov vedených v databáze 

príjemcu dotácie pre účely plemennej knihy, 
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d) administratívne práce súvisiace s aktualizáciou softvéru na vedenie údajov v plemennej 

knihe, 

e)  zabezpečenie tlače a vydávanie plemenárskych dokumentov a informačných materiálov pre 

chovateľov, t.j. administratívne práce súvisiace s tlačou preukazu o pôvode a vydávaním 

informačných materiálov o aktuálnom stave plemenných zvierat v plemennej knihe, 

f) administratívne práce súvisiace s elektronickým zverejnením informácií o plemenných 

knihách a vybraných údajov z plemenných kníh on-line na webovej stránke poskytovateľa 

(administratívne náklady – práce na činnosť podľa článku H.1.c) schémy), 

g)  archivovanie údajov zvierat a ich aktualizácia v zmysle platného štatútu v PK MP, 

h)  zabezpečenie tlače  plemenárskych dokumentov a poskytnutie výpisu z PK MP ,  

i) propagácia jednotlivých mäsových plemien a plemenárskych údajov na internetovej       

stránke  Zväzu  

j)   zápis plemenníc do plemennej knihy v zmysle štatútov plemenných kníh, 

 

Dátum začatia: začiatok výkonu činnosti spojených so založením a vedením PK je dátum 

podania žiadosti, 

 

Dátum ukončenia:   30.12.2023 

 

Miesto realizácie činnosti PK: u objednávateľa 

 

Oprávnené náklady: 

Oprávnené náklady pomoci sú administratívne náklady, ktoré vzniknú v súlade s článkom 27 

ods. 1 písm. a nariadenia Komisie na PK (ďalej len „oprávnené náklady), ktoré zahŕňajú: 

a. vedenie a využívanie údajov o hospodárskych zvieratách v plemennej knihe 

a plemenárskej evidencie, 

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 on-line na webových stránkach ZCHMD. 

 

Príjemca pomoci čestne vyhlasuje, že: 

a. spĺňa podmienky uvedené v článku E schémy štátnej pomoci SA.103050 v znení 

Dodatok č. 3, 

b. je mikropodnik, malý alebo stredný podnik, 

c. si nenárokuje vrátenie pomoci, na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, 

ktorým sa táto pomoc vyhlasuje za neoprávnenú a nezlúčiteľnú s vnútorným trhom, 

d. nie je podnikom v ťažkostiach, 

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 ……………………….                                                    ........................................................ 

                podpis a pečiatka 


