
Bratislava, 17.12.2020
ZO SZV Piešťany
 
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 Piešťany 3687,28 2497,00

§ 7 b) Sezónny presun včelstva medzi 
stanovišťami včelstva Bielik Peter 126,00 90,00

§ 7 b) Sezónny presun včelstva medzi 
stanovišťami včelstva Ševčík Miroslav 96,00 90,00

§ 7 b) Sezónny presun včelstva medzi 
stanovišťami včelstva Ševčíková Zuzana 60,00 0,00

§ 7 b) Sezónny presun včelstva medzi 
stanovišťami včelstva Tonkovič Rastislav, Ing. 60,00 45,00

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

Horniak Jozef 2041,00 2000,00

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

Chnupa Juraj, Ing. Arch. 1267,00 0,00

§ 6e prehliadka včelstiev na trvalom stanovišti Kern Milan, Ing. 214,00 193,00

§ 6e prehliadka včelstiev na trvalom stanovišti Vrábel Zdenko, Ing. 532,00 481,00

Ševčík Miroslav (§7b) krátenie o 6,00€. Zdôvodnenie: žiadateľ má pre podporný rok 2019/2020 v pláne pre sezónny 
presun naplánovaných 30 včelstiev; 

Ševčíková Zuzana (§7b) krátenie o 60,00€. Zdôvodnenie: žiadateľ sa nenachádza v pláne pre sezónny presun 
včelstiev pre podporný rok 2019/2020 v ZO SZV Piešťany.

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 Piešťany (§6a) krátenie o 1190,28€. Zdôvodnenie: krátenie o 4,80€ poštovné, nepatrí medzi oprávnené 
náklady podľa NV 337/2019; Krátenie o 384,67€ nozetom, ekofytol, fumig.pásiky, nepatria medzi oprávnené 
náklady podľa NV 337/2019 ; Krátenie o 491,00€ Faktúra č. ZF2015864 zo dňa 13.3.2020 a faktúra č. 059/2020 zo 
dňa 9.3.2020 doklady boli doručené po termíne v zmysle Usmernenia SZV č. 1/2020; Krátenie o 309,81€ 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 Z. z.

Bielik Peter (§7b) krátenie o 36,00€. Zdôvodnenie: žiadateľ má pre podporný rok 2019/2020 v pláne pre sezónny 
presun naplánovaných 30 včelstiev.

Tonkovič Rastislav, Ing. (§7b) krátenie o 15,00€. Zdôvodnenie: žiadateľ mal k dátumu vystavenia sprievodného 
dokladu na kočovanie v CEHZ zaregistrovaných iba 15 včelstiev.



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

Skontroloval: Ing. Jozef Čápek, PhD.

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

Horniak Jozef (§5l) krátené o 41,00€; Zdôvodnenie: výška plánovaných výdavkov bola 2000,00€ v pláne Žiadosti o 
poskytnutie pomoci na 2019/2020 za  ZO SZv Piešťany.

Chnupa Juraj, Ing. Arch. (§5l) krátené o 1267,00€. Zdôvodnenie: žiadateľ nemal varák na vytápanie vosku v pláne 
Žiadosti o poskytnutie pomoci na 2019/2020 za ZO SZV Piešťany.

Kern Milan, Ing. (§6e) krátené o 21,00€. Zdôvodnenie: prehliadky včelárom neevidovaných v CEZH nie je možné 
poskytnúť dotáciu podľa NV 337/2019.

Vrábel Zdenko, Ing. (§6e) krátené o 51,00€. Zdôvodnenie:  kataster Drahovce sa nenachádza na poverení AÚVL;  
prehliadka nebola zaznamenaná v CEHZ.


