
Bratislava, 17.12.2020
ZO SZV Levice
 
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 Levice 280,00 0,00

§ 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 Levice 289,89 283,90

§5 písm. i) Zabezpečenie publikačnej, osvetovej 
alebo propagačnej činnosť súvisiacej so 
včelárstvom 

ZO SZV Levice 659,60 653,60

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

ZO SZV Levice 5667,17 3904,00

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

Novák Marián 103,50 0,00

§ 6e prehliadka včelstiev na trvalom stanovišti Batovský Marián, Mgr. 480,00 387,00
§ 6e prehliadka včelstiev na trvalom stanovišti Benčať Ladislav, Ing. 95,00 65,00
§ 6e prehliadka včelstiev na trvalom stanovišti Fašánek Vlastimír 251,00 234,00

§ 6e prehliadka včelstiev na trvalom stanovišti Kollár Dušan 338,00 318,00

§ 6e prehliadka včelstiev na trvalom stanovišti Krammer Anton 195,00 163,00

§ 6e prehliadka včelstiev na trvalom stanovišti Palinkáš Tibor, Ing. 280,00 253,00

§ 6e prehliadka včelstiev na trvalom stanovišti Petrikovič Michal 295,00 276,00

§ 7 b) Sezónny presun včelstva medzi 
stanovišťami včelstva

Fašáneková Ivana, Ing. Mgr. 15,00 0,00

§ 7 b) Sezónny presun včelstva medzi 
stanovišťami včelstva

Fašánek Štefan, Ing. 72,00 0,00

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

Kľačková Jarmila 980,00 900,00

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.



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

Kmeť Libor 790,00 600,00

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

Lehocký Milan 212,83 198,54

Kľačková Jarmila (§5l) kratené o 80,00€. Zdôvodnenie: výška plánovaných výdavkov bola 900,00€ v pláne Žiadosti 
o poskytnutie pomoci na 2019/2020 za ZO SZV Levice.

Novák Marián (§6c) krátenie o 103,50€. Zdôvodnenie: odparovač kyseliny šťavelovej nepatrí medzi zariadenia na 
aplikáciu veterinárneho lieku alebo prípravku podľa  § 6 ods. 1 písm. c) NV č. 337/2019 Z. z 

Batovský Marián, Mgr. (§6e) krátenie  o 93,00€. Zdôvodnenie: prehliadky vykonané v katasteri Kozárovce, Hronské 
Kľačany nie sú uvedené v prehliadkách v CEHZ.

Benčať Ladislav, Ing. (§6e) krátenie  o 30,00€. Zdôvodnenie: kataster Podlužany nie je uvedený v poverení AÚVL.

Fašánek Vlastimír (§6e) krátenie o17,00€. Zdôvodnenie: nesúlad s CEHZ, 17 prehliadnutýh včelstiev nie je 
zaevidovaných v prehliadkách CEHZ.

Kollár Dušan (§6e) krátenie  20,00€. Zdôvodnenie: počet prehliadnutých včelstiev nebol v súlade s počtom 
uvedeným v CEHZ.

Krammer Anton (§6e) krátenie  o 32,00 €. Zdôvodnenie: krátenie o 8,00 €-počet prehliadnutých včelstiev nebol v 
súlade s počtom uvedeným v CEHZ;  krátenie  o 24,00 €- nesúlad s CEHZ, 24 prehliadnutýh včelstiev nie je 
zaevidovaných v CEHZ 

Palinkáš Tibor, Ing. (§6e) krátenie  o 27,00 €. Zdôvodnenie:  krátenie o 20,00 €-počet prehliadnutých včelstiev nebol 
v súlade s počtom uvedeným v CEHZ ; krátenie  o 7,00 €- kataster Horné Jabloňové nie je uvedený v poverení 
AÚVL

ZO SZV Levice (§5a) kratené o 280,00€. Zdôvodnenie: ZO SZV Levice 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 14.9.2019.

ZO SZV Levice (§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 Levice (§5i) kratené o 6,00€. Zdôvodnenie: poštovné nespadá do oprávnených nákladov podľa  § 5 ods. 1 
písm. i) NV č. 337/2019 Z. z.

ZO SZV Levice (§6a) krátenie o 1763,17€. Zdôvodnenie: krátenie o 3,00€ poštovné, neptrí k oprávneným nákadom 
podľa NV 337/2019; Krátenie o 424,45€ fumig.pásiky a acetón nepatria k oprávneným nákladom podľa NV 
337/2019; Krátenie o 1335,72 € 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.

Petrikovič Michal (§6e) krátenie o 19,00€. Zdôvodnenie: kataster Kalnica nie je uvedený v poverení AÚVL.

Fašáneková Ivana, Ing. Mgr. (§7b) krátenie o 15,00€. Zdôvodnenie: žiadateľ sa nenachádza v pláne Žiadosti ZO 
SZV Levice pre sezónny presun včelstiev na podporný rok 2019/2020.

Fašánek Štefan, Ing. (§7b) krátenie o 72,00€. Zdôvodnenie: žiadateľ sa nenachádza v pláne Žiadosti ZO SZV Levice 
pre sezónny presun včelstiev na podporný rok 2019/2020.



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

Skontroloval: Ing. Jozef Čápek, PhD.

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

Kmeť Libor (§5l) kratené o 190,00€. Zdôvodnenie: výška plánovaných výdavkov bola 600,00€ v pláne Žiadosti o 
poskytnutie pomoci na 2019/2020 za  ZO SZV Levice.

Lehocký Milan (§5l) kratené o 14,29€. Zdôvodnenie: dopravu nie je možné preplatiť v zmysle Nariadenia vlády SR  
č. 337/2019 Z. z.


