
Bratislava, 17.12.2020
ZO SZV Púchov
 
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 Púchov 280,00 0,00

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

ZO SZV Púchov 2810,84 1666,00

§ 6 f) Obstaranie izolátora matky včely 
medonosnej pre včelstvo Loduha Tibor 165,00 0,00

§ 7 a) Obstaranie zariadenia na sezónny presun 
včelstiev Belica Peter, Bc. 1501,01 1300,00

§ 7 b) Sezónny presun včelstva medzi 
stanovišťami včelstva Belica Peter, Bc. 72,00 30,00

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

Šulík Tomáš 50,60 0,00

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

Pecho Milan 1380,00 0,00

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

Trník Ján 1275,00 1195,00

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

Kováčová Eva, Mgr. 580,00 300,00

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

Slávik Miroslav 529,00 500,00

§ 5q ochrana včelstiev, úľov alebo včelárskych 
zariadení pred poškodením alebo odcudzením

Krčík Róbert 496,40 481,40

§ 5q ochrana včelstiev, úľov alebo včelárskych 
zariadení pred poškodením alebo odcudzením

Belica Peter, Bc. 128,30 127,10

§ 6e prehliadka včelstiev na trvalom stanovišti Vajčner Martin, Ing. 87,00 70,00

§ 6e prehliadka včelstiev na trvalom stanovišti Slávik Miroslav 183,00 166,00

§ 6e prehliadka včelstiev na trvalom stanovišti Baláž Miroslav 143,00 137,00

§ 6e prehliadka včelstiev na trvalom stanovišti Chachula Bohumír 212,00 210,00

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.



§ 6e prehliadka včelstiev na trvalom stanovišti Belica Peter, Bc 150,00 143,00

§ 9b obstaranie prirodzene oplodnenej matky 
alebo umelo oplodnenej matky

Bednár Felix 40,00 0,00

Slávik Miroslav (§6e) krátené o 17,00€. Zdôvodnenie: kataster Horenice sa nenachádza na poverení AÚVL; 
prehliadka nebola zaznamenaná v CEHZ; počet včelstiev nebol v súlade s CEHZ.

Baláž Miroslav (§6e)krátené o 6,00€.  Zdôvodnenie: prehliadka nebola zaznamenaná v CEHZ.

Chachula Bohumír (§6e)krátené o 2,00€. Zdôvodnenie: počet včelstiev nebol v súlade s CEHZ.

Belica Peter, Bc. (§6e) krátené o 7,00€, Zdôvodnenie: prehliadka nebola zaznamenaná v CEHZ.

Krčík Róbert (§5q) krátené o 15,00€. Zdôvodnenie: prepravné nie je možné preplatiť v zmysle Nariadenia vlády SR  
č. 337/2019 Z. z.

Loduha Tibor (§6f) kratené o 165,00€. Zdôvodnenie: nákup zariadenia nebolo možné naplánovať ani uskutočniť v 
podpornom období 2019/2020 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.

Belica Peter, Bc. (§7a) krátenie o 201,01€. Zdôvodnenie: výška plánovaných výdavkov bola 1300,00€ v pláne 
Žiadosti o poskytnutie pomoci na 2019/2020 za ZO SZV Púchov.

Belica Peter, Bc.(§5q) krátené o 1,20 €. Zdôvodnenie: dopravu nie je možné preplatiť v zmysle Nariadenia vlády SR  
č. 337/2019 Z. z.

Vajčner Martin, Ing. (§6e) krátené o 17,00€, Zdôvodnenie: katastre Udica a Dohňany sa nenachádzajú na poverení 
AÚVL, prehliadky neboli zaznamenané v CEHZ.

Belica Peter, Bc. (§7b) krátenie o 42,00€. Zdôvodnenie: žiadateľ má pre podporný rok 2019/2020 v pláne pre 
sezónny presun naplánovaných 10 včelstiev.

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

Pecho Milan (§5l) krátenie o 1380,00€. Zdôvodnenie: doklady boli doručné 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. 

Trník Ján (§5l) krátené o 80,00€; Zdôvodnenie: krátená technická pomôcka voskotopka. Výška plánovaných 
výdavkov na voskotopku bola 500,00€ v pláne Žiadosti o poskytnutie pomoci na 2019/2020 za  ZO SZV Púchov.

Kováčová Eva, Mgr.  (§5l) krátené o 280,00€. Zdôvodnenie: výška plánovaných výdavkov bola 300,00€ v pláne 
Žiadosti o poskytnutie pomoci na 2019/2020 za  ZO SZV Púchov.

Slávik Miroslav (§5l) krátené o 29,00€. Zdôvodnenie:  výška plánovaných výdavkov bola 500,00€ v pláne Žiadosti o 
poskytnutie pomoci na 2019/2020 za  ZO SZV Púchov.

ZO SZV Púchov (§5a) kratené o 280,00€. Zdôvodnenie: ZO SZV Púchov má nárok na tri prednášky podľa § 5 ods. 1 
písm. a) NV č. 337/2019 Z. z0., z toho dôvodu nebola uznaná štvrtá prednáška konaná dňa 11.7.2020.

ZO SZV Púchov (§6a) krátenie o 1144,84€. Zdôvodnenie: krátenie o 7,00€ poštovné, nespadá do oprávnených 
nákladov podľa NV 337/2019; Krátenie o 11,52€ fumig.pásiky, nepatria medzi oprávnené náklady podľa NV 
337/2019; Krátenie o 1126,32 €- 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.



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

Skontroloval: Ing. Jozef Čápek, PhD.

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

Bednár Felix (§9b) krátené o 40,00€. 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.


