
Bratislava, 17.12.2020
ZO SZV Detva
 
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 Detva 958,88 873,00

§ 7 b) Sezónny presun včelstva medzi 
stanovišťami včelstva Gombala Pavel 105,00 75,00

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

Melicher Tomáš 739,00 650,00

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

Kulich Stanislav 608,00 600,00

§ 6e prehliadka včelstiev na trvalom stanovišti Budáč Juraj, Ing. 108,00 104,00
§ 6e prehliadka včelstiev na trvalom stanovišti Tuček Ján 77,00 70,00

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

Skontroloval: Ing. Jozef Čápek, PhD.

Budáč Juraj, Ing.(§6e) kratené o 4,00€. Zdôvodnenie: počet včelstiev nebol v súlade s CEHZ v zmysle NV 337/2019

Tuček Ján (§6e) krátenie o 7,00€. Zdôvodnenie: počet včelstiev nebol v súlade s CEHZ v zmysle NV 337/2019.

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 Detva (§6a ) krátenie o 85,88 €. Zdôvodnenie: krátenie o 1,00 € porada veterinára nepatrí k oprávneným 
nákladom v zmysle NV 337/2019; Krátenie o 84,88 €  nad limit počet včelstiev, podpora sa priznáva na počet 
včelstiev k 30. septembru včelárskeho roka  podľa  § 6 ods. 1 písm. a) NV č. 337/2019 Z. z.

Gombala Pavel (§7b) krátenie o 30,00 €. Zdôvodnenie: žiadateľ má pre podporný rok 2019/2020 v pláne pre sezónny 
presun naplánovaných 25 včelstiev.

Melicher Tomáš (§5l) kratené o 89,00€. Zdôvodnenie: výška plánovaných výdavkov bola 650,00€ v pláne žiadosti o 
poskytnutie pomoci na 2019/2020 za ZO SZV Detva.

Kulich Stanislav (§ 5l ) kratené o 8 €. Zdôvodnenie: výška plánovaných výdavkov bola 600 € v pláne Žiadosti o 
poskytnutie pomoci na 2019/2020 za  ZO SZV Detva



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


