
Bratislava, 17.12.2020
ZO SZV Pezinok
 
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 Pezinok 4251,90 2601,00

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

Húšťava Štefan, Doc, RNDr., 
PhD.

230,00 0,00

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

Húšťava Štefan, Doc, RNDr., 
PhD.

428,98 427,80

§ 6e prehliadka včelstiev na trvalom stanovišti Buček Slavomír 221,00 162,00
§ 6e prehliadka včelstiev na trvalom stanovišti Svoboda Zdenko 224,00 213,00
§ 6e prehliadka včelstiev na trvalom stanovišti Turner Rudolf, Ing. 390,00 375,00
§ 6e prehliadka včelstiev na trvalom stanovišti Navrátil Václav 170,00 100,00
§ 7 b) Sezónny presun včelstva medzi 
stanovišťami včelstva Praženka Marián 285,00 225,00

§ 7 b) Sezónny presun včelstva medzi 
stanovišťami včelstva

Baxa Michal 114,00 60,00

§ 7 b) Sezónny presun včelstva medzi 
stanovišťami včelstva

Turner Rudolf, Ing. 150,00 120,00

§ 7 b) Sezónny presun včelstva medzi 
stanovišťami včelstva

Húšťava Štefan, RNDr. 78,00 72,00

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

Šimuniová Lucia 50,60 0,00

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

Hronec Vlastimil 1159,00 1000,00

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

Vávra Milan 711,00 555,00

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

Darula Juraj 301,00 0,00

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

Kudrnáčová Jana 1023,50 1008,00

Darula Juraj (§5l) krátené o 301,00€. Zdôvodnenie: doklady boli doručené po 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.

Svoboda Zdenko (§6e) krátenie o 11,00€. Zdôvodnenie: kataster Dobová nie je uvedený v poverení AÚVL.

Turner Rudolf, Ing. (§6e) krátenie o 6,00€. Zdôvodnenie: kataster Dubová nie je uvedený v poverení AÚVL;  
krátenie  o 9,00€ nesúlad s CEHZ, 9 prehliadnutých včelstiev nie je zaevidovaných v rehliadkách v CEHZ.

Navrátil Václav (§6e) krátenie o 70,00€. Zdôvodnenie: kataster Pezinok a Viničné nie je uvedený v poverení AÚVL.

Praženka Marián (§7b) krátenie o 60,00€. Zdôvodnenie: žiadateľ má pre podporný rok 2019/2020 v pláne pre 
sezónny presun 75 včelstiev.

Baxa Michal (§7b) krátenie o 54,00€. Zdôvodnenie: žiadateľ má pre podporný rok 2019/2020 v pláne pre sezónny 
presun 20 včelstiev.

Turner Rudolf, Ing. (§7b) krátenie o 30,00€. Zdôvodnenie: žiadateľ má pre podporný rok 2019/2020 v pláne pre 
sezónny presun naplánovaných 40 včelstiev.

Húšťava Štefan, RNDr. (§7b) krátenie o 6,00€. Zdôvodnenie: žiadateľ má pre podporný rok 2019/2020 v pláne pre 
sezónny presun naplánovaných 24 včelstiev.

ZO SZV Pezinok (§6a) krátenie o 1650,90€. Zdôvodnenie: krátenie o 341,80€ fumig.pásiky, acetón, kys.mravčia a 
šťavelová nepatria medzi oprávnené náklady podľa NV 337/2019; krátenie o 1309,10€ 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.

Húšťava Štefan, Doc, RNDr., PhD. (§6c) krátenie o 230,00€. Zdôvodnenie: zariadenie je už používané, chýba doklad 
o zaplatení, kúpna cena používaného prístroja je vyššia ako cena predajcov zariadenia, nesplnené podmienky podľa 
NV 337/2019.

Húšťava Štefan, Doc, RNDr., PhD. (§6c) krátenie o 1,18€. Zdôvodnenie: doručenie (poštovné) nepatrí medzi 
oprávnené náklady podľa NV č. 337/2019 Z. z.

Buček Slavomír (§6e) krátenie o 59,00€. Zdôvodnenie: nesúlad s CEHZ, 59 prehliadnutých včelstiev nie je 
zaevidovaných v prehliadkách v CEHZ.

Šimuniová Lucia (§8a2) krátenie o 50,60€. Zdôvodnenie: žiadateľ nebol v pláne Žiadosti o poskytnutie pomoci pre 
podporný rok 2019/2020 v ZO SZV Pezinok.

Hronec Vlastimil (§5l) kratené o 159,00€.  Zdôvodnenie: výška plánovaných výdavkov  bola 1000,00€ v pláne 
Žiadosti o poskytnutie pomoci na 2019/2020 za  ZO SZV Pezinok.

Vávra Milan (§5l) kratené o 156,00€. Zdôvodnenie: výška plánovaných výdavkov  bola 555,00€ v pláne Žiadosti o 
poskytnutie pomoci na 2019/2020 za  ZO SZV Pezinok.



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

Skontroloval: Ing. Jozef Čápek, PhD.

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

Kudrnáčová Jana (§5l) kratené o 15,50€. Zdôvodnenie: prepravný a manipulačný poplatok nie je možné preplatiť v 
zmysle Nariadenia vlády SR  č. 337/2019 Z. z.


