
Bratislava, 17.12.2020
OZ Včeloz
 
VEC:

Opatrenie Prijímateľ pomoci
Podpora v Eur 

podaná 
žiadateľom

Podpora v Eur 
priznaná (po 

krátení)

§ 5a) zabezpečenie prednášky alebo 
seminára v oblasti včelárstva OZ Včeloz 280,00 0,00

§ 5j) uskutočnenie včelárskej výstavy, 
súťaže, národného alebo medzinárodného 
včelárskeho

OZ Včeloz 364,35 355,35

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

OZ Včeloz 758,72 517,00

§ 6e prehliadka včelstiev na trvalom 
stanovišti Rabatin Viliam 119,00 110,00

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

Vajay Milan 162,90 160,00

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

Lacko Roman, Ing. 670,00 0,00

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

OZ Včeloz 194,99 189,00

§ 9b obstaranie prirodzene oplodnenej 
matky alebo umelo oplodnenej matky Habr Miroslav 20,00 0,00

§ 9g obstaranie úľovej zostavy Habr Ivan 225,00 0,00

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.

OZ Včeloz (§ 5a ) kratené o 280,00€. Zdôvodnenie: OZ Včeloz má nárok na jednu prednášku podľa § 5 ods. 1 písm. 
a) NV č. 337/2019 Z. z . z toho dôvodu nebola uznaná druhá prednáška konaná dňa 1.2.2020.

OZ Včeloz (§ 5j ) kratené o 9,00€. Zdôvodnenie: poštovné nespadá do oprávnených nákladov a nejedná sa o prepravu 
materiálu na miesto uskutočnenia  podľa  § 5 ods. 1 písm. j) NV č. 337/2019 Z. z.

(§6a) krátenie o 241,72 €. Zdôvodnenie: Krátenie o 59,89€ - fumig.pásiky, acetón a kys.mravčia nepatria k 
oprávneným nákladom; Krátenie o 181,83€- 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 

Rabatin Viliam (§6e) krátenie o 9,00€. Zdôvodnenie: 9 prehliadnutýh včelstiev nie je zaevidovaných v CEHZ

Vajay Milan (§ 5l ) kratené o 2,90€. Zdôvodnenie: Výška plánovaných výdavkov bola 160,00€ v pláne Žiadosti o 
poskytnutie pomoci na 2019/2020 za OZ Včeloz.
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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.

Lacko Roman, Ing.  §5l) krátené o 670,00€; Zdôvodnenie:  Doklady boli zaslané po termíne 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. 

OZ Včeloz (§5l) kratené o 5,99€. Zdôvodnenie: dopravu nie je možné preplatiť v zmysle Nariadenia vlády SR č. 
337/2019 Z. z.

Habr Miroslav (§9b) krátené o 20,00€, Zdôvodnenie: Žiadateľ nemal inseminované včelie matky  v pláne Žiadosti o 
poskytnutie pomoci na 2019/2020 za OZ Včeloz.

Habr Ivan (§9g) krátené o 225,00€; Zdôvodnenie: štúdium ukončené v predchádzajúcom podpornom období 
2018/2019.
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