
Bratislava, 17.12.2020
ZO SZV Banská Bystrica
 
VEC:

Opatrenie Prijímateľ pomoci
Podpora v eur 

podaná 
žiadateľom

Podpora v Eur 
priznaná (po 

krátení)

§ 5a) zabezpečenie prednášky alebo seminára v 
oblasti včelárstva ZO SZV Banská Bystrica 280,00 0,00

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

ZO SZV Banská Bystrica 3670,54 2189,00

§ 6c obstaranie zariadenia na aplikáciu 
veterinárneho lieku alebo prípravku na 
včelstvá, vrátane zariadenia zabezpečujúceho 
jeho fungovanie

Bízik Ján 385,00 0,00

§ 7 a) Obstaranie zariadenia na sezónny presun 
včelstiev Veselovský Rastislav, Ing. 1530,00 0,00

§ 7 b) Sezónny presun včelstva medzi 
stanovišťami včelstva Hlinková Angela 60,00 45,00

§ 7 b) Sezónny presun včelstva medzi 
stanovišťami včelstva Ivanič Ján 99,00 60,00

§ 7 b) Sezónny presun včelstva medzi 
stanovišťami včelstva Mesároš Jaroslav, Ing. 60,00 45,00

§ 7 b) Sezónny presun včelstva medzi 
stanovišťami včelstva Repka Ján, PhDr. 132,00 90,00

§ 7 b) Sezónny presun včelstva medzi 
stanovišťami včelstva Veselovský Rastislav, Ing. 75,00 60,00

§ 7 b) Sezónny presun včelstva medzi 
stanovišťami včelstva Klačan Maroš 45,00 0,00

§ 7 b) Sezónny presun včelstva medzi 
stanovišťami včelstva

Lazor Peter 30,00 0,00

§ 7 b) Sezónny presun včelstva medzi 
stanovišťami včelstva

Mesík Ján 36,00 0,00

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

Kmeťová Zuzana, Ing. 518,00 300,00

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

Lacika Stanislav, RNDr. 1630,00 1000,00

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

Kajsová Klaudia 695,00 680,00

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

Šlosár Marek, Ing. 1210,33 999,00

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

Kolesár Ivan 806,64 0,00

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

Lichá Dagmar 829,46 810,88

§ 6e prehliadka včelstiev na trvalom stanovišti
Bohunka Ján 60,00 57,00

§ 6e prehliadka včelstiev na trvalom stanovišti
Dojčar Štefan 177,00 165,00

§ 6e prehliadka včelstiev na trvalom stanovišti
Fiľo Pavel, Ing. 43,00 42,00

§ 6e prehliadka včelstiev na trvalom stanovišti
Mesároš Jaroslav, Ing. 239,00 235,00

§ 6e prehliadka včelstiev na trvalom stanovišti
Ryšavý Ján, Ing. 301,00 300,00

(§6a) krátenie o 1481,54 €. Zdôvodnenie: Krátenie o 481,95 €- kys.šťavelová, fumig.pásiky, acetón, kys.mravčia 
neptria k oprávneným nákladom v zmylse NV 337/2019; Krátenie o 999,59 €- 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.

Bízik Ján (§6c) - krátenie o 385,00 €. Zdôvodnenie: sublimátor kyseliny šťavelovej nepatrí medzi zariadenia na 
aplikáciu veterinárneho lieku alebo prípravku  podľa  § 6 ods. 1 písm. c) NV č. 337/2019 Z. z.

Veselovský Rastislav, Ing. (§7a) krátenie o 1530,00 €. Zdôvodnenie: nepostačujúci oklad o úhrade v zmysle NV 
337/2019 Z.z.

Hlinková Angela (§7b) krátenie o 15 €. Zdôvodnenie: žiadateľ má pre podporný rok 2019/2020 v pláne pre sezónny 
presun 15 včelstiev.

Ivanič Ján (§7b) krátenie o 39,00 €. Zdôvodnenie: žiadateľ má pre podporný rok 2019/2020 v pláne pre sezónny 
presun 20 včelstiev.

Lazor Peter (§7b) krátenie o 30,00 €. Zdôvodnenie: žiadateľ sa nenachádza v pláne pre sezónny presun včelstiev pre 
podporný rok 2019/2020.

Mesík Ján (§7b) krátenie o 36,00 €. Zdôvodnenie: žiadateľ sa nenachádza v pláne pre sezónny presun včelstiev pre 
podporný rok 2019/2020.

Kmeťová Zuzana (§5l) kratené o 218,00 €. Zdôvodnenie: výška plánovaných výdavkov bola 300,00 € v pláne 
Žiadosti o poskytnutie pomoci na 2019/2020 za ZO SZV Banská Bystrica.

Lacika Stanislav, RNDr. (§5l) kratené o 630,00€. Zdôvodnenie: nebolo dodané Potvrdenie o registrácii prevádzkárne 
potravinárskeho podniku.

Mesároš Jaroslav, Ing. (§7b) krátenie o 15,00 €. Zdôvodnenie:  žiadateľ má pre podporný rok 2019/2020 v pláne pre 
sezónny presun 15 včelstiev.

Repka Ján, PhDr. (§7b) krátenie o 42 €. Zdôvodnenie: žiadateľ má pre podporný rok 2019/2020 v pláne pre sezónny 
presun 30 včelstiev; 

Veselovský Rastislav, Ing. (§7b) krátenie o 15,00 €. Zdôvodnenie: žiadateľ má v CEHZ v Hornej Mičinej, pre ktorú 
je vystavený sprievodný doklad, registrovaných iba 20 včelstiev.

Klačan Maroš (§7b) krátenie o 45,00 €. Zdôvodnenie: žiadateľ sa nenachádza v pláne pre sezónny presun včelstiev 
pre podporný rok 2019/2020.

ZO SZV Banská Bystrica (§5a) kratené o 280,00 €.  Zdôvodnenie: ZO SZV Banská Bystrica má nárok na tri 
prednášky podľa § 5 ods. 1 písm. a) NV č. 337/2019 Z. z, z toho dôvodu nebola uznaná štvrtá prednáška konaná dňa 
26.7.2020.
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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.

Lichá Dagmar (§5l) kratené o 18,58 €. Zdôvodnenie: dopravu nie je možné preplatiť v zmysle Nariadenia vlády SR  
č. 337/2019 Z. z.

Bohunka Ján (§6e) krátené o 3,00 €, Zdôvodnenie: kataster Kostiviarska sa nenachádza v CEHZ.

Dojčar Štefan (§ 6e ) krátené o 12,00 €, Zdôvodnenie: prehliadka nebola zaznamenaná v CEHZ.

Fiľo Pavel, Ing. (§6e) krátené o 1,00 €, Zdôvodnenie: kataster Banská Bystrica sa nenachádza na poverení AÚVL.

Mesároš Jaroslav, Ing. (§6e) krátené o 4,00 €,  Zdôvodnenie: počet včelstiev nebol v súlade s CEHZ.

Ryšavý Ján, Ing. (§ 6e ) krátené o 1,00 €,  Zdôvodnenie: počet včelstiev nebol v súlade s CEHZ.

Kolesár Ivan (§5l) krátené o 806,64 €. Zdôvodnenie: doklady boli doručené 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. 

Kajsová Klaudia (§5l) kratené o 15,00 €. Zdôvodnenie: krátená technická pomôcka odviečkovací stôl. Výška 
plánovaných výdavkov na odviečkovací stôl bola 300,00 € v pláne Žiadosti o poskytnutie pomoci na 2019/2020 za  
ZO SZV Banská Bystrica.

Šlosár Marek, Ing. (§5l) krátené o 211,33 €; Zdôvodnenie: výška plánovaných výdavkov bola 999,00 € v pláne 
Žiadosti o poskytnutie pomoci na 2019/2020 za  ZO SZV Banská Bystrica.
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