
Bratislava, 17.12.2020
ZO SZV Modrý Kameň
 
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 Modrý Kameň 280,00 0,00

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

ZO SZV Modrý Kameň 3801,95 2798,00

§ 7 a) Obstaranie zariadenia na sezónny presun 
včelstiev Pavlovkin Ján 771,00 700,00

§ 7 b) Sezónny presun včelstva medzi 
stanovišťami včelstva Pavlovkin Ján 66,00 0,00

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

Rovňáková Eleonóra 50,60 43,00

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

Rovňák Miroslav, Mgr. 50,60 43,00

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

Urda Ján, Ing. 1500,00 1410,00

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

Petrus Pavel, Ing. 849,00 600,00

§ 5r monitorovanie sezónneho stavu včelstiev Dräxler Peter, Ing. 284,00 275,00

§ 6e prehliadka včelstiev na trvalom stanovišti Bartoš Hubert, Ing. 197,00 149,00

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 Modrý Kameň (§ 5a ) kratené o 280,00 €. Zdôvodnenie:  ZO SZV Modrý Kameň má nárok na dve prednášky 
podľa § 5 ods. 1 písm. a) NV č. 337/2019 Z. z . Z toho dôvodu nebola uznaná tretia prednáška konaná dňa 9.2.2020 .

ZO SZV Modrý Kameň (§6a) krátenie o 1003,95€. Zdôvodnenie: krátenie o 268,80€ fumig.pásiky, acetón, 
kys.šťavelová napatria k oprávneným nákladom podľa NV 337/2019; Krátenie o 735,15€ 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.

Pavlovkin Ján (§7a) krátenie o 71,00€. Zdôvodnenie: výška plánovaných výdavkov bola 700,00€ v pláne Žiadosti o 
poskytnutie pomoci na 2019/2020 za ZO SZV Modrý Kameň.



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

Skontroloval: Ing. Jozef Čápek, PhD.

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

Urda Ján, Ing. (§5l) kratené o 90,00€. Zdôvodnenie: krátená technická pomôcka odviečkovací stôl. Výška 
plánovaných výdavkov na odviečkovací stôl bola 450,00€ v pláne Žiadosti o poskytnutie pomoci na 2019/2020 za ZO 
SZV Modrý Kameň.

Petrus Pavel (§5l) krátené o 249,00€. Zdôvodnenie: krátená technická pomôcka mraznička o 89,00€. Výška  
plánovaných výdavkov na mrazničku bola 350,00€ v pláne Žiadosti o poskytnutie pomoci na 2019/2020 za ZO SZV 
Modrý Kameň; krátená technická pomôcka vŕtačka včelích rámikov o 160,00€, nie je možné preplatiť v zmysel NV 
337/2019.

Dräxler Peter, Ing. (§5r) krátené o 9,00€, Zdôvodnenie: doprava, expres kuriéra nie je možné preplatiť v zmysle NV 
SR č. 337/2019.

Bartoš Hubert, Ing. (§6e) krátenie o 48,00€, Zdôvodnenie: kataster Selce sa nenachádza na poverení AÚVL.

Pavlovkin Ján (§7b) krátenie o 66,00€. Zdôvodnenie: žiadateľ sa nenachádza v pláne žiadosti ZO SZV Modrý Kameň 
pre sezónny presun včelstiev pre podporný rok 2019/2020.

Rovňáková Eleonóra (§8a2) krátenie o 7,60€. Zdôvodnenie:  manipulačný poplatok 1,60€ nepatrí medzi oprávnené 
náklady podľa NV 337/2019; Krátenie o 6,00€ žiadateľ má v pláne pre podporný rok 2019/2020 analýzu v hodnote 43 
€.

Rovňák Miroslav, Mgr. (§8a2) krátenie o 7,60€. Zdôvodnenie:  manipulačný poplatok 1,60€ nepatrí medzi oprávnené 
náklady podľa NV337/2019; Krátenie o 6,00€ žiadateľ má v pláne pre podporný rok 2019/2020 analýzu v hodnote 
43,00€.


