
Bratislava, 17.12.2020
ZO SZV Kysucké Nové Mesto
 
VEC:

Opatrenie Prijímateľ pomoci
Podpora v eur 

podaná 
žiadateľom

Podpora v 
Eur priznaná 
(po krátení)

§ 5k )obstaranie výpočtovej alebo audiovizuálnej 
techniky vrátane jej príslušenstva pre včelárske 
združenie, zriadenie pripojenia k verejnej 
elektronickej komunikačnej sieti, používanie 
elektronickej komunikačnej služby alebo 
vytvorenie, prevádzkovanie alebo aktualizovanie 
informačného systému

ZO SZV Kysucké Nové Mesto 974,68 968,69

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

ZO SZV Kysucké Nové Mesto 2642,72 1455,00

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

ZO SZV Kysucké Nové Mesto 510,10 502,10

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

Papučík Vladimír 59,76 0,00

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

Sága Marián, Ing. 144,50 138,00

§ 6e prehliadka včelstiev na trvalom stanovišti Hvolková Jana 210,00 192,00
§ 6e prehliadka včelstiev na trvalom stanovišti Belan Miloš 149,00 143,00
§ 6e prehliadka včelstiev na trvalom stanovišti Korista Štefan 311,00 300,00

§ 9f obstaranie včelstva s plemennou matkou 
slovenskej kranskej včely

Bugáň Samuel 75,00 0,00

§ 9f obstaranie včelstva s plemennou matkou 
slovenskej kranskej včely

Škrobák Vladimír 125,00 0,00

§ 9g obstaranie úľovej zostavy Bugáň Samuel 135,00 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.

ZO SZV Kysucké Nové Mesto (§5k) kratené o 5,99 €. Zdôvodnenie: doprava nespadá do oprávnených nákladov 
podľa § 5 ods. 1 písm. k) NV č. 337/2019 Z. z.

ZO SZV Kysucké Nové Mesto (§6a) krátenie o 1187,72€. Zdôvodnenie:  čerpanie 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.

ZO SZV Kysucké Nové Mesto (§6c) krátenie o 8,00€. Zdôvodnenie: doručenie nepatrí medzi oprávnené náklady 
podľa 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.

Bugáň Samuel (§9g) krátené o 135,00€. Zdôvodnenie: štúdium ukončené v predchádzajúcom podpornom období 
2018/2019, nesplnené podmienky podľa NV 337/2019.

Papučík Vladimír (§5l) kratené o 59,76€. Zdôvodnenie: položka pod 100 €, 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.

Sága Marián, Ing. (§5l) kratené o 6,50€. Zdôvodnenie: prepravný a manipulačný poplatok nie je možné preplatiť v 
zmysle § Nariadenia vlády SR  č. 337/2019 Z. z.

Hvolková Jana (§6e) Zdôvodnenie: krátené o 8,00 €  prehliadky neboli zaznamenané v CEHZ.

Belan Miloš (§6e) krátené o 6,00€. Zdôvodnenie: prehliadka nebola zaznamenaná v CEHZ, počet včelstiev nebol v 
súlade s CEHZ.

Korista Štefan (§6e) krátené o 11,00€. Zdôvodnenie: prehliadka nebola zaznamenaná v CEHZ.

Bugáň Samuel (§9f) krátené o 75,00€. Zdôvodnenie: štúdium ukončené v predchádzajúcom podpornom období 
2018/2019, nesplnené podmienky podľa NV 337/2019.

Škrobák Vladimír (§9f) krátené o 125,00€. Zdôvodnenie: chýbajúci a nedodaný sprievodný  doklad v zmysle 
Nariadenia vlády SR č. 337/2019 Z. z.


