
Bratislava, 17.12.2020
ZO SZV Skalica
 
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 Skalica 1603,83 1130,00

§ 6e prehliadka včelstiev na trvalom stanovišti Hôžďala Ján 165,00 163,00
§ 6e prehliadka včelstiev na trvalom stanovišti Slatinský Richard 399,00 358,00
§ 6e prehliadka včelstiev na trvalom stanovišti Kubík Peter 88,00 87,00
§ 7 a) Obstaranie zariadenia na sezónny presun 
včelstiev Hrk Milan 2893,20 1800,00

§ 7 b) Sezónny presun včelstva medzi 
stanovišťami včelstva Blaha Radovan, Ing. 114,00 105,00

§ 7 b) Sezónny presun včelstva medzi 
stanovišťami včelstva Juríčková Zuzana, Ing, PhD. 54,00 48,00

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

Romančík Peter 435,80 0,00

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

Palkovič Ladislav 976,03 914,68

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

Haringová Viera, Mgr. 144,64 0,00

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

Zaviatič Ondrej, Ing. 988,35 958,22

§ 5m obstaranie zariadení na úpravu stanovišťa 
včelstva

Haringa Ivan, Ing. 36,00 0,00

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.

ZO SZV Skalica (§6a) krátenie o 473,83€. Zdôvodnenie: krátenie o 4,80€ poštovné; Krátenie o 56,40€ fumigačné 
pásiky, nepatria medzi oprávnené náklady podľa NV 337/2019, Krátenie o 130,41 € ekofytol a nozetom, nepatria 
medzi oprávnené náklady podľa NV 337/2019;  Krátenie o 282,22 €  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.

Hôžďala Ján (§6e) krátenie  o 2,00€. Zdôvodnenie: nesúlad s CEHZ, 2 prehliadnuté včelstvá nie sú zaevidované v 
prehliadkách v CEHZ.



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

Skontroloval: Ing. Jozef Čápek, PhD.

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

Haringová Viera, Mgr. (§5l) krátené o 144,64€; 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.

Zaviatič Ondrej, Ing.  (§5l) kratené o 30,13€. Zdôvodnenie: dopravu nie je možné preplatiť v zmysle Nariadenia 
vlády SR  č. 337/2019 Z. z.

Haringa Ivan, Ing. (§5m) kratené o 36,00€. 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.

Slatinský Richard (§6e) krátenie  o 41,00€. Zdôvodnenie: krátenie o 2,00 €- kataster Močidlany nie je uvedený v 
poverení AÚVL; krátenie  o 12 € nesúlad s CEHZ, 12 prehliadnutých včelstiev nie je zaevidovaných v prehliadkách 
v CEHZ; krátenie  o 21 € počet prehliadnutých včelstiev nebol v súlade s počtom uvedeným v CEHZ; krátenie  o 
6,00€- kataster Radimov nie je uvedený v poverení AÚVL.

Kubík Peter (§6e) krátenie  o 1,00€. Zdôvodnenie: nesúlad s CEHZ, 1 prehliadnuté včelstvo nie je zaevidované v 
prehliadkách v CEHZ.

Hrk Milan (§7a) kratené o 1093,20€. Zdôvodnenie: výška plánovaných výdavkov bola 1800,00€ v pláne Žiadosti o 
poskytnutie pomoci na 2019/2020 za ZO SZV Skalica.

Blaha Radovan, Ing. (§7b) krátenie o 9,00€. Zdôvodnenie: žiadateľ má pre podporný rok 2019/2020 v pláne pre 
sezónny presun 35 včelstiev; 

Juríčková Zuzana, Ing, PhD. (§7b) krátenie o 6,00€. Zdôvodnenie: žiadateľ má v sprievodnom doklade na kočovanie 
uvedených 16 včelstiev. 

Romančík Peter (§5l) krátené o 435,80€. Zdôvodnenie: chýbajúci doklad o úhrade faktúry nebol doručený, nesplnené 
podmienky podľa NV 337/2019.

Palkovič Ladislav (§5l) kratené o 61,35€. Zdôvodnenie: prepravu nie je možné preplatiť v zmysle Nariadenia vlády 
SR č. 337/2019 Z. z.


