
Bratislava, 17.12.2020
ZO SZV Brezno
 
VEC:

Opatrenie Prijímateľ pomoci
Podpora v eur 

podaná 
žiadateľom

Podpora v 
Eur priznaná 
(po krátení)

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

 ZO SZV Brezno 2028,95 1901,00

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

Štefanovič Jozef 99,00 0,00

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

Koštiaľ Ivan, Ing. 1620,45 780,00

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

Hanuska Peter 1380,00 1000,00

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

Figľuš Miloš, Ing. 990,00 950,00

§ 5q ochrana včelstiev, úľov alebo včelárskych 
zariadení pred poškodením alebo odcudzením Ridzoň Pavel 635,41 300,00

§ 5q ochrana včelstiev, úľov alebo včelárskych 
zariadení pred poškodením alebo odcudzením Slezák Jaroslav 210,90 200,00

§ 6e prehliadka včelstiev na trvalom stanovišti Gandžala Jozef, Ing. 184,00 175,00

§ 6e prehliadka včelstiev na trvalom stanovišti Pavliak František, MVDr. 160,00 51,00

§ 6e prehliadka včelstiev na trvalom stanovišti Štubňa Ivan, Ing. 341,00 320,00

§ 6e prehliadka včelstiev na trvalom stanovišti Štubňová Marie, Ing. 174,00 159,00

§ 6e prehliadka včelstiev na trvalom stanovišti Švantner Daniel, Ing. 241,00 234,00

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.

ZO SZV Brezno (§6a) krátenie o 127,95 €. Zdôvodnenie: krátenie o 5,10 € poštovné, neptrí k oprávneným 
nákladom; Krátenie o 43,5 €-kys.mravčia, nepatrí k oprávneným nákladom, Krátenie o 79,35 € 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 
Štefanovič Jozef (§5l) kratené o 99,00 €. Zdôvodnenie: položka pod 100,00 €; nie je možné preplatiť 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.

Koštiaľ Ivan Ing. (§5l) krátené o 840,45 €. Zdôvodnenie: žiadosť bolo potrebné doručiť do 20.1.2020. Žiadosť bola 
doručená po termíne. (794,00 € Lis na vosk ); u položky lis na medzistienky o 46,45 € Výška plánovaných výdavkov 
na lis na medzistienky bola 780,00€ v pláne Žiadosti o poskytnutie pomoci na 2019/2020 za  ZO SZV Brezno; 



Spracoval: Nikola Kalnássyová, Bc. Veronika Bokorová, RNDr. Lenka Jeszeová, PhD.

Skontroloval: Ing. Jozef Čápek, PhD.

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

Štubňa Ivan, Ing. (§6e) krátené o 21,00 € Zdôvodnenie: duplicitné uskutočneniej prehliadky, počet včelstiev nebol v 
súlade s CEHZ.

Štubňová Marie, Ing. (§6e) krátené o 15,00 €, Zdôvodnenie: prehliadka nebola zaznamenaná v CEHZ.

Švantner Daniel, Ing. (§6e) krátené o 7,00 €,  Zdôvodnenie: počet včelstiev nebol v súlade s CEHZ.

Hanuska Peter (§5l) kratené o 380,00 €. Zdôvodnenie: výška plánovaných výdavkov bola 1000,00€ v pláne Žiadosti 
o poskytnutie pomoci na 2019/2020 za ZO SZV Brezno.

Figľuš Miloš, Ing.  (§5l) krátené o 40,00 €; Zdôvodnenie:  výška plánovaných výdavkov bola 950,00 € v pláne 
Žiadosti o poskytnutie pomoci na 2019/2020 za  ZO SZV Brezno.

Ridzoň Pavel (§5q) krátené o 335,41 €. Zdôvodnenie: výška plánovaných výdavkov bola 300,00 € v pláne Žiadosti o 
poskytnutie pomoci na 2019/2020 za  ZO SZV Brezno.

Slezák Jaroslav (§5q) krátené o 10,90 €. Zdôvodnenie: výška plánovaných výdavkov bola 200,00 € v pláne Žiadosti 
o poskytnutie pomoci na 2019/2020 za  ZO SZV Brezno.

Gandžala Jozef, Ing. (§6e) krátené o 9,00 €; Zdôvodnenie: prehliadka nebola zaznamenaná v CEHZ; prehliadka bola 
uskutočnená mimo podporného obdobia; počet včelstiev nebol v súlade s CEHZ.

Pavliak František, MVDr. (§6e) krátené o 109,00 €; Zdôvodnenie: prehliadky boli vykonané mimo podporného 
obdobia;  počet včelstiev nebol v súlade s CEHZ.


