
Bratislava, 17.12.2020

ZO SZV Myjava

 
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 Myjava 3646,50 1922,00

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

ZO SZV Myjava 288,74 200,00

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

Bučáková Slávka 50,60 49,00

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

Adamec Pavol 1680,00 1000,00

§ 5r monitorovanie sezónneho stavu včelstiev Trgala Karol 308,00 280,00
§ 6e prehliadka včelstiev na trvalom stanovišti Juráš Ján 568,00 566,00
§ 6e prehliadka včelstiev na trvalom stanovišti Pavlus Pavol 367,00 358,00
§ 6e prehliadka včelstiev na trvalom stanovišti Katlovský Štefan 334,00 333,00

ZO SZV Myjava (§6c) krátenie o 88,74 €. Zdôvodnenie: krátenie o 53,74 € - ochranná maska s filtrami nespadá do 
oprávnených nákladov podľa NV č. 337/2019 ; krátenie o 35,00 € - Výška plánovaných výdavkov bola 200 € v pláne 
Žiadosti o poskytnutie pomoci na 2019/2020 za ZO SZV Myjava.

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

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 Myjava (§6a) krátenie o 1724,50 €. Zdôvodnenie: Krátenie o 19,50 € - acetón, nepatrí medzi oprávnené 
náklady; Krátenie o 1705,00 €- 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.

Adamec Pavol(§5l) krátené o 680 €. Zdôvodnenie: Výška plánovaných výdavkov bola 1000€ v pláne Žiadosti o 
poskytnutie pomoci na 2019/2020 za ZO SZV Myjava.

Trgala Karol (§5r) krátené o 28 €; Zdôvodnenie: Výška plánovaných výdavkov bola 280 € v pláne Žiadosti o 
poskytnutie pomoci na 2019/2020 za  ZO SZV Myjava.

Juráš Ján (§6e) krátené o 2,00 €, Zdôvodnenie: kataster Turá Lúka sa nenachádza na poverení AÚVL.

Pavlus Pavol (§6e) krátené o 9,00€, Zdôvodnenie: prehliadka nebola zaznamenaná v CEHZ.



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

Skontroloval: Ing. Jozef Čápek, PhD.

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

Katlovský Štefan (§6e) krátené o 1,00 €,  Zdôvodnenie: počet včelstiev nebol v súlade s CEHZ.


