
Bratislava, 17.12.2020
ZO SZV Giraltovce
 
VEC:

Opatrenie Prijímateľ pomoci
Podpora v eur 

podaná 
žiadateľom

Podpora v 
Eur priznaná 
(po krátení)

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

ZO SZV Giraltovce 110,18 105,52

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

ZO SZV Giraltovce 1924,90 1820,50

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

ZO SZV Giraltovce 239,74 235,00

§ 7 b) Sezónny presun včelstva medzi 
stanovišťami včelstva Podhajecký Jaroslav, Ing. 21,00 0,00

§ 7 b) Sezónny presun včelstva medzi 
stanovišťami včelstva Čorba Jozef 90,00 60,00

§ 7 b) Sezónny presun včelstva medzi 
stanovišťami včelstva Horvat Ľubomír 75,00 60,00

§ 7 b) Sezónny presun včelstva medzi 
stanovišťami včelstva Biskup Ján 75,00 60,00

§ 7 b) Sezónny presun včelstva medzi 
stanovišťami včelstva Sabol Boris, Ing. 75,00 60,00

§ 7 b) Sezónny presun včelstva medzi 
stanovišťami včelstva

Sabol Vladimír 150,00 75,00

§ 7 b) Sezónny presun včelstva medzi 
stanovišťami včelstva

Homulka Ján 60,00 45,00

§ 7 b) Sezónny presun včelstva medzi 
stanovišťami včelstva

Juházy Jozef, Mgr. 288,00 72,00

§ 8a2 zabezpečenie analýzy včelárskych 
produktov na účely súťaže o najlepší včelársky 
produkt vykonanej v referenčnom laboratóriu

Buzek Jozef 50,60 49,00

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

Buzek Jozef 805,20 796,16

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.



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

Miháľ Andrej 410,00 0,00

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

Hliboký Igor 1045,00 1000,00

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

Varga Stanislav 313,82 306,08

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

Havrila Ján 776,02 650,00

§ 6e prehliadka včelstiev na trvalom stanovišti Buzek Jozef 308,00 288,00

§ 6e prehliadka včelstiev na trvalom stanovišti Hajduk Ján, Bc. 280,00 193,00

§ 6e prehliadka včelstiev na trvalom stanovišti Štefaník Dušan 284,00 264,00

§ 6e prehliadka včelstiev na trvalom stanovišti Juházy Jozef, Mgr. 188,00 186,00

§ 6e prehliadka včelstiev na trvalom stanovišti Szabo Jozef 496,00 494,00

ZO SZV Giraltovce (§6c) krátenie o 4,74€. Zdôvodnenie: poštovné nepatrí medzi oprávnené náklady podľa NV č. 
337/2019 Z. z.

Čorba Jozef (§7b) krátenie o 30,00 €. Zdôvodnenie: žiadateľ má pre podporný rok 2019/2020 v pláne pre sezónny 
presun 20 včelstiev.

Podhajecký Jaroslav, Ing. (§7b) krátenie o 21,00€. Zdôvodnenie: žiadateľ sa nenachádza v pláne Žiadosti ZO SZV 
Giraltovce pre sezónny presun včelstiev pre podporný rok 2019/2020.

Horvat Ľubomír (§7b) krátenie o 15,00 €. Zdôvodnenie: žiadateľ má pre podporný rok 2019/2020 v pláne pre sezónny 
presun 20 včelstiev.

Biskup Ján (§7b) krátenie o 15,00€. Zdôvodnenie: žiadateľ má pre podporný rok 2019/2020 v pláne pre sezónny 
presun 20 včelstiev.

Sabol Boris, Ing. (§7b) krátenie o 15,00€. Zdôvodnenie: žiadateľ má pre podporný rok 2019/2020 v pláne pre sezónny 
presun 20 včelstiev.

Sabol Vladimír (§7b) krátenie o 75,00€. Zdôvodnenie: žiadateľ má pre podporný rok 2019/2020 v pláne pre sezónny 
presun 25 včelstiev.

Homulka Ján (§7b) krátenie o 15,00€. Zdôvodnenie: žiadateľ má na sprievodnom doklade na kočovanie uvedených 15 
včelstiev.

Juházy Jozef, Mgr. (§7b) krátenie o 216,00€. Zdôvodnenie: žiadateľ má pre podporný rok 2019/2020 v pláne pre 
sezónny presun 24 včelstiev.

ZO SZV Giraltovce (§ 5j ) kratené o 4,66 €.  Zdôvodnenie: občerstvenie nespadá do oprávnených nákladov podľa  § 5 
ods. 1 písm. j) NV č. 337/2019 Z. z.

ZO SZV Giraltovce (§ 6a) kratené o 104,40 €. Zdôvodnenie: fumig.pásiky nepatria k oprávneným nákladom podľa 
NV 337/2019.občerstvenie nespadá do oprávnených nákladov podľa  § 5 ods. 1 písm. j) NV č. 337/2019 Z. z.



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

Skontroloval: Ing. Jozef Čápek, PhD.

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

Štefaník Dušan (§6e)krátené o 20,00€. Zdôvodnenie: počet včelstiev nebol v súlade s CEHZ.

Juházy Jozef, Mgr. (§6e) krátené o 2,00€, Zdôvodnenie: počet včelstiev nebol v súlade s CEHZ.

Szabo Jozef (§6e) krátené o 2,00€. Zdôvodnenie: počet včelstiev nebol v súlade s CEHZ.

Buzek Jozef (§8a2) krátenie o 1,60€. Zdôvodnenie: manipulačný poplatok nepatrí medzi oprávnené náklady podľa 
NV 337/2019.

Buzek Jozef § (5l) kratené o 9,04€. Zdôvodnenie: poštovné a balné  nie je možné preplatiť v zmysle Nariadenia vlády 
SR č. 337/2019 Z. z.

Miháľ Andrej (§5l) kratené o 410,00€. Zdôvodnenie: žiadateľ nemal medomet v pláne Žiadosti o poskytnutie pomoci 
na 2019/2020 za ZO SZV Giraltovce.

Hliboký Igor (§5l) kratené o 45,00€. Zdôvodnenie: výška plánovaných výdavkov bola 1000,00€ v pláne Žiadosti o 
poskytnutie pomoci na 2019/2020 za  ZO SZV Giraltovce.

Varga Stanislav  (§5l) kratené o 7,74€. Zdôvodnenie: kuriérsku službu a dobierku nie je možné preplatiť v zmysle 
Nariadenia vlády SR  č. 337/2019 Z. z.

Havrila Ján (§5l) kratené o 126,02 €. Zdôvodnenie: výška plánovaných výdavkov  bola 650,00€ v pláne Žiadosti o 
poskytnutie pomoci na 2019/2020 za  ZO SZV Giraltovce.

Buzek Jozef (§6e) krátené o 20,00€; Zdôvodnenie: počet včelstiev nebol v súlade s CEHZ.

Hajduk Ján, Bc. (§6e)krátené o 87,00€; Zdôvodnenie: katastre Brezov; Porúbka sa nenachádzajú na poverení AÚVL, 
duplicita uskutočnenej prehliadky.


