
Bratislava, 17.12.2020

ZO SZV Očová

 
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 Očová 280,00 0,00

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

ZO SZV Očová 216,06 156,91

§ 6 b) Aplikácia veterinárneho lieku alebo 
veterinárneho prípravku na včelstvá z dôvodu 
prevencie alebo liečby choroby včiel 
medonosných

Válka Ján 96,00 0,00

§ 6 b) Aplikácia veterinárneho lieku alebo 
veterinárneho prípravku na včelstvá z dôvodu 
prevencie alebo liečby choroby včiel 
medonosných

Váľka Ján 80,00 0,00

§ 5r monitorovanie sezónneho stavu včelstiev Stankovičová Miroslava 159,00 150,00

 Válka Ján (§6b) krátenie o 96,00€. Zdôvodnenie: okrem neakreditovaného SZV osvedčenia nebolo doložené 
osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu, ani AÚVL osvedčenie, neboli splnené podmienky 
podľa NV 337/2019.

Váľka Ján (§6b) krátenie o 80,00€. Zdôvodnenie: žiadosť nebola doručená v termíne 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. na podporný rok 2019/2020.

Stankovičová Miroslava (§5r) krátené o 9,00€. Zdôvodnenie: dopravu, expres kuriéra nie je možné preplatiť v zmysle 
NV SR č. 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 Očová (§ 5a ) kratené o 280,00 €. Zdôvodnenie: nesplnenie podmienok podľa § 5 ods. 1 písm. a) NV č. 
337/2019 Z. z. z dôvodu nedostatočného počtu včelárov na uskutočnenie prednášky. Minimálny počet na 
uskutočnenie jednej prednášky je 50 včelárov, ktorých podľa údajov v registri včelstiev ku dňu uskutočnenia 
prednášky alebo seminára združuje konečný prijímateľ pomoci.

ZO SZV Očová (§6a) krátenie o 59,15€. Zdôvodnenie: fumig.pásiky, kys.mravčia a šťavelová, acetón nepatria k 
oprávneným nákladom podľa NV 337/2019.
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