
Bratislava, 17.12.2020
SVS Jána Čajdu
 
VEC:

Opatrenie Prijímateľ pomoci
Podpora v eur 

podaná 
žiadateľom

Podpora v 
Eur priznaná 
(po krátení)

§ 5a) zabezpečenie prednášky alebo seminára v 
oblasti včelárstva SVS Jána Čajdu 280,00 0,00

§ 5k )obstaranie výpočtovej alebo audiovizuálnej 
techniky vrátane jej príslušenstva pre včelárske 
združenie, zriadenie pripojenia k verejnej 
elektronickej komunikačnej sieti, používanie 
elektronickej komunikačnej služby alebo 
vytvorenie, prevádzkovanie alebo aktualizovanie 
informačného systému

SVS Jána Čajdu 150,00 100,00

§ 6a obstaranie veterinárneho lieku alebo 
prípravku, ktorý možno uvádzať na trh v 
Slovenskej republike

SVS Jána Čajdu 6493,51 5289,00

§ 7 b) Sezónny presun včelstva medzi 
stanovišťami včelstva Remeta Ľuboš, Ing. 108,00 93,00

§ 5l obstaranie technických pomôcok alebo 
zariadení na získavanie, spracovanie alebo 
skladovanie včelárskych produktov

Remeta Ľuboš 1851,41 1234,78

§ 5l obstaranie technických pomôcok alebo 
zariadení na získavanie, spracovanie alebo 
skladovanie včelárskych produktov

Frolo Peter 904,50 889,00

§ 5l obstaranie technických pomôcok alebo 
zariadení na získavanie, spracovanie alebo 
skladovanie včelárskych produktov

Hrenák Vincent 405,00 295,00

§ 6e prehliadka včelstiev na trvalom stanovišti Smarža Sergej, MVDr. 253,00 20,00

(§6a) krátenie o 1204,51 €. Zdôvodnenie: Krátenie o 3,96 €- poštovné nepatrí k oprávneným nákladom; Krátenie o 
239,00 €- kys.mravčia a šťavelová, fumig.pásiky nepatria k oprávneným nákladom; Krátenie o 961,55 €- nad limit 
počtu včelstiev, podpora sa priznáva na počet včelstiev k 30. septembru včelárskeho roka  podľa  § 6 ods. 1 písm. a) 
NV č. 337/2019 Z. z.

Slovenský zväz včelárov
Svrčia 14, 842 08 Bratislava

Oznámenie o krátení požiadaviek jednotlivých prijímateľov pomoci v zmysle Obežníka SZV č. 2/2020, a 
Usmernenia SZV č. 1/2020 k príručke pre žiadateľa a k predkladaniu požiadaviek k čerpaniu dotačných 
prostriedkov podľa Nariadenia vlády SR č. 337/2019 Z. z. na podporný rok 2019/2020.

SVS Jána Čajdu (§5a) kratené o 280,00 €. Zdôvodnenie: prednášajúci nemôže prednášať danú tému v zmysle 
Usmernenia SZV č. 1/2020 k príručke pre žiadateľa a k predkladaniu požiadaviek k čerpaniu dotačných prostriedkov 
podľa Nariadenia vlády SR č. 337/2019 Z. z. na podporný rok 2019/2020.

SVS Jána Čajdu (§5k) kratené o 50,00 €. Zdôvodnenie: časť faktúry nespadá do podporného obdobia 2019/2020 
podľa § 5 ods. 1 písm. k) NV č. 337/2019 Z. z.

Remeta Ľuboš, Ing. (§7b) krátenie o 15,00 €. Zdôvodnenie: žiadateľ má pre podporný rok 2019/2020 v pláne pre 
sezónny presun plánovaných 31 včelstiev; 
Remeta Ľuboš(§5l) kratené o 616,63 €. Zdôvodnenie: Výška plánovaných výdavkov na medomet   bola 1000€ v 
pláne Žiadosti o poskytnutie pomoci na 2019/2020 za SVS Jána Čajdu.
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Spracoval: Nikola Kalnássyová, Bc. Veronika Bokorová, RNDr. Lenka Jeszeová, PhD.

Skontroloval: Ing. Jozef Čápek, PhD.

Spracované na základe rozhodnutia podpredsedu SZV, Ing. Milana Vavricu.

Frolo Peter (§5l) kratené o 15,50  €. Prepravný a manipulačný poplatok nie je možné preplatiť v zmysle Nariadenia 
vlády SR č. 337/2019 Z. z.

Hrenák Vincent  (§5l) kratené o 110,00€. Zdôvodnenie: Krátená technická pomôcka ometač včelích plástov. Výška 
plánovaných výdavkov bola 150,00€ v pláne Žiadosti o poskytnutie pomoci na 2019/2020 za  SVS Jána Čajdu.

Smarža Sergej, MVDr. (§6e) krátenie o 233,00 €; Zdôvodnenie: katastre Bela, Lysica sa nenachádzajú  na poverení 
AÚVL; počet prehliadnutých včelstiev nebol v súlade s CEHZ.
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