
Bratislava, 17.12.2020
ZO SZV Stará Ľubovňa
 
VEC:

Opatrenie Prijímateľ pomoci
Podpora v eur 

podaná 
žiadateľom

Podpora v 
Eur priznaná 
(po krátení)

§ 5j) uskutočnenie včelárskej výstavy, súťaže, 
národného alebo medzinárodného včelárskeho 
podujatia

ZO Stará Ľubovňa 522,11 520,11

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

ZO Stará Ľubovňa 1911,41 1892,45

§ 7 b) Sezónny presun včelstva medzi 
stanovišťami včelstva Križovenská Mária 114,00 75,00

§ 7 b) Sezónny presun včelstva medzi 
stanovišťami včelstva Mikita Miroslav, Ing. 180,00 120,00

§ 7 b) Sezónny presun včelstva medzi 
stanovišťami včelstva Ondko Emanuel, Ing. 60,00 57,00

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

Maniak Martin 50,60 49,00

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

Lešiga Jozef 50,60 0,00

§8a3 zabezpečenie analýzy včelárskych 
produktov na účely medzinárodnej súťaže 
vykonanej v referenčnom alebo v 
medzinárodnom laboratóriu

Lešiga Jozef 42,00 0,00

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

Tarča Ivan 350,00 0,00

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

Chovanec Michal, Bc. 299,17 0,00

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

Ňaňko Vladislav 435,21 0,00

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

Saľoň Vasiľ 662,00 500,00

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

Budziňák Karol 252,02 251,42

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

Solecký František 425,00 400,00

§ 6e prehliadka včelstiev na trvalom stanovišti Grech František, Ing. 88,00 68,00

§ 6e prehliadka včelstiev na trvalom stanovišti Chovanec Andrej, Bc. 199,00 150,00

§ 6e prehliadka včelstiev na trvalom stanovišti Krafčík Heribert 162,00 126,00

§ 6e prehliadka včelstiev na trvalom stanovišti Krompaščík Bartolomej 111,00 91,00

§ 6e prehliadka včelstiev na trvalom stanovišti Lešiga Jozef 531,00 516,00

§ 6e prehliadka včelstiev na trvalom stanovišti Marek Ján 191,00 177,00

§ 6e prehliadka včelstiev na trvalom stanovišti Šromovský Tomáš 154,00 146,00

§ 6e prehliadka včelstiev na trvalom stanovišti Vislocký Slavomír 230,00 227,00

§ 9b obstaranie prirodzene oplodnenej matky 
alebo umelo oplodnenej matky

Jarinčík Marián, Ing. 30,00 15,00

§ 9b obstaranie prirodzene oplodnenej matky 
alebo umelo oplodnenej matky

Tomčo Miroslav 30,00 0,00

Križovenská Mária (§7b) krátenie o 39,00€. Zdôvodnenie: žiadateľ má pre podporný rok 2019/2020 v pláne pre 
sezónny presun 25 včelstiev.

Mikita Miroslav, Ing. (§7b) krátenie o 60,00€. Zdôvodnenie: žiadateľ má pre podporný rok 2019/2020 v pláne pre 
sezónny presun 40 včelstiev.

Ondko Emanuel, Ing. (§7b) krátenie o 3,00€. Zdôvodnenie: žiadateľ má pre podporný rok 2019/2020 v pláne pre 
sezónny presun 19 včelstiev.

Maniak Martin (§8a2) krátenie o 1,60€. Zdôvodnenie: manipulačný poplatok nepatrí medzi oprávnené náklady podľa 
NV 337/2019.

Lešiga Jozef (§8a2) krátenie o 50,60€. Zdôvodnenie: žiadateľ nebol v pláne Žiadosti o poskytnutie pomoci pre 
podporný rok 2019/2020 za ZO SZV Stará Ľubovňa.

Saľoň Vasiľ (§5l) kratené o 162,00€. Zdôvodnenie: výška plánovaných výdavkov bola 500,00€ v pláne Žiadosti o 
poskytnutie pomoci na 2019/2020 za ZO SZV Stará Ľubovňa.

Lešiga Jozef (§8a3) krátenie o 42,00€. Zdôvodnenie: nedodanie dokladov, ktoré vyžadovala PPA - chýbajúca príloha 
č. 39 s rozpisom nákladov, preklad výsledkov z analýzy, faktúra, doklad o zaplatení,  kópia dokladu o akreditácii 
medzinárodného laboratória, v ktorom bola analýza vykonaná.

Tarča Ivan (§5l) kratené o 350,00€. Zdôvodnenie:  registrácia žiadateľa do CEHZ prebehla 3dni po kúpe medometu, 
nesplnené podmienky podľa NV 337/2019.

Chovanec Michal, Bc. (§5l) kratené o 299,17€. Zdôvodnenie: žiadateľ  nemal medomet v pláne Žiadosti o 
poskytnutie pomoci na 2019/2020 za ZO SZV Stará Ľubovňa.

Ňaňko Vladislav (§5l) krátené o 435,21€ Zdôvodnenie: Žiadateľ nedodal doklad o úhrade faktúry, nesplnené 
podmienky podľa NV 337/2019.

ZO SZV Stará Ľubovňa (§ 5j ) kratené o 2,00 €. Zdôvodnenie: taška HD biela nespadá do oprávnených nákladov 
podľa  § 5 ods. 1 písm. j) NV č. 337/2019 Z. z.

ZO SZV Stará Ľubovňa (§6a) krátenie o 18,96€. Zdôvodnenie:  poštovné 12 € nepatrí medzi oprávnené náklady; 
Krátenie o 6,96 €-kys.šťavelová nepatrí medzi oprávnené náklady 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.

Lešiga Jozef (§6e) krátené o 15,00€. Zdôvodnenie: prehliadka nebola zaznamenaná v CEHZ.

Marek Ján (§6e) krátené o 14,00€. Zdôvodnenie: prehliadky neboli zaznamenané v CEHZ.

Šromovský Tomáš (§6e) krátené o 8,00€; Zdôvodnenie: prehliadka nebola zaznamenaná v CEHZ, ukončený chov 
včelstiev.

Vislocký Slavomír (§6e) krátené o 3,00€, Zdôvodnenie: prehliadka nebola zaznamenana v CEHZ; ukončený chov 
včelstiev.

Jarinčík Marián, Ing. (§9b) krátené o 15,00€.  Zdôvodnenie: krátené o 1 ks inseminovanej včelej matky. Počet 
plánovaných inseminovaných včelích matiek bol 1ks  v pláne Žiadosti o poskytnutie pomoci na 2019/2020 za ZO 
SZV Stará Ľubovňa.

Tomčo Miroslav (§9b) krátené o 30,00€. Zdôvodnenie: žiadateľ nemal včelie matky v pláne Žiadosti o poskytnutie 
pomoci na 2019/2020 za ZO SZV Stará Ľubovňa.

Krompaščík Bartolomej (§6e) krátené o 20,00€. Zdôvodnenie: kataster Podolínec sa nenachádza na poverení AÚVL.

Budziňák Karol (§5l) kratené o 0,60€. Zdôvodnenie: dopravu nie je možné preplatiť v zmysle Nariadenia vlády SR 
č. 337/2019 Z. z.

Solecký František (§5l) krátené o 25,00€. Zdôvodnenie: výška plánovaných výdavkov bola 400,00€ v pláne Žiadosti 
o poskytnutie pomoci na 2019/2020 za  ZO SZV Stará Ľubovňa.

Grech František, Ing. (§6e) krátené o 20,00€; Zdôvodnenie: kataster Podolínec sa nenachádza na poverení AÚVL.

Chovanec Andrej, Bc. (§6e) krátené o 49,00€. Zdôvodnenie: prehliadky neboli zaznamenané v CEHZ.

Krafčík Heribert (§6e)krátené o 36,00€. Zdôvodnenie: kataster Hajtovka sa nenachádza na poverení AÚVL.


