
Bratislava, 17.12.2020
ZO SZV Sereď
 
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 Sereď 917,04 551,00

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

Kolesár František 113,92 0,00

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

Hilkovič Anton 92,80 0,00

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

Bucha Milan 143,36 0,00

§ 6e prehliadka včelstiev na trvalom stanovišti Bavúz Jozef, Ing. 88,00 83,00
§ 6e prehliadka včelstiev na trvalom stanovišti Bucha Milan 409,00 403,00

Bavúz Jozef, Ing.(§6e) krátenie o 5,00€, Zdôvodnenie: počet včelstiev nebol v súlade s CEHZ.

Bucha Milan (§6e)krátenie o 6,00€, Zdôvodnenie: kataster Horný Čepeň sa nenachádza na poverení AÚVL.

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 Sereď (§6a) krátenie o 366,04€. Zdôvodnenie: krátenie o 90,00€ kys.mravčia nepatrí medzi oprávnené 
náklady podľa NV 337/2019; Krátenie o 276,04€ faktúra ZF1949461 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.

Kolesár František (§6b) krátenie o 113,92€. Zdôvodnenie: okrem neakreditovaného SZV osvedčenia nebolo doložené 
osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu, ani AÚVL osvedčenie, nesplené podmienky podľa 
NV 337/2019.

Hilkovič Anton (§6b) krátenie o 92,80€. Zdôvodnenie: okrem neakreditovaného SZV osvedčenia nebolo doložené 
osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu, ani AÚVL osvedčenie, esplené podmienky podľa 
NV 337/2019.

Bucha Milan (§6b)-krátenie o 143,36 €. Zdôvodnenie: okrem neakreditovaného SZV osvedčenia nebolo doložené 
osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu, ani AÚVL osvedčenie, esplené podmienky podľa 
NV 337/2019.



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

Skontroloval: Ing. Jozef Čápek, PhD.

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


