
Bratislava, 17.12.2020
ZO SZV Moravský Svätý Ján
 
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 Moravský Svätý Ján 1091,22 630,00

§ 6e prehliadka včelstiev na trvalom stanovišti Blaškovič Vladimír 633,00 0,00
§ 5l obstaranie technických pomôcok alebo 
zariadení na získavanie, spracovanie alebo 
skladovanie včelárskych produktov

Orel Rudolf 1299,76 1279,00

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

Blaškovič Tomáš 2611,94 2473,15

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

Skontroloval: Ing. Jozef Čápek, PhD.

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

Orel Rudolf (§5l) kratené o 20,76€. Zdôvodnenie: prepravný a manipulačný poplatok nie je možné preplatiť v 
zmysle Nariadenia vlády SR č. 337/2019 Z. z.

Blaškovič Tomáš (§5l) krátené o 138,79€. Zdôvodnenie: prepravu nie je možné preplatiť v zmysle NV 337/2019; pri 
zahraničnej platbe je potrebný prepočet kurzu podľa ECB ku dňu vystavenia fa ( v zmysle NV 337/2019 Z.z.)

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 Moravský Svätý Ján (§6a) krátenie o 461,22€. Zdôvodnenie: krátenie o 4,80€ poštovné nepatrí medzi 
oprávnené náklady podľa NV 337/2019; Krátenie o 15,24€ fumig.pásiky nepatria medzi oprávnené náklady podľa 
NV 337/2019; Krátenie o  441,18€ 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.

Blaškovič Vladimír (§6e) krátenie na základe upozornenia od PPA o 633,00€. Zdôvodnenie: príloha č. 25 z 
5.9.2019, prehliadky vykonané august-september 2019, t.j. doklady neboli doručené v termíne podľa 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.


