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

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

ZO SZV Trstená 1806,45 1415,05

§ 6e prehliadka včelstiev na trvalom stanovišti Hubjak Ján 89,00 69,00
§ 6e prehliadka včelstiev na trvalom stanovišti Korbeľ Jozef 145,00 140,00
§ 7 a) Obstaranie zariadenia na sezónny presun 
včelstiev Kozáčiková Mária 10000,00 0,00

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

Žuffa Miloš, Ing. 1564,39 1340,00

§ 5r monitorovanie sezónneho stavu včelstiev Kozáčik Pavol 204,00 195,00

Kozáčiková Mária (§7a) krátenie o 10 000,00 €. Zdôvodnenie: zariadenie je už používané; chýbajúce 3 cenové 
ponuky; nepostačujúce zdôvodnenie nákladov na prílohe č. 34; kúpno-predajná zmluva nespĺňa náležitosti zmluvy z 
dôvodu nesprávnych údajov, prepisovania, chýbajúcich údajov; podľa zákona č. 394/2012 Z. z. nesmie platba v 
hotovosti prevýšiť sumu 5 000 eur., porušenie zákona a NV 337/2019.

Žuffa Miloš, Ing. (§5l) kratené o 224,39 €. Zdôvodnenie: výška plánovaných výdavkov bola 1340,00 € v pláne 
Žiadosti o poskytnutie pomoci na 2019/2020 za  ZO SZV Trstená; palice na med nie je možné preplatiť  v zmysle 
NV 337/2019 Z.z.

Kozáčik Pavol (§5r) krátené o 9,00€. Zdôvodnenie: doprava, expres kuriéra nie je možné preplatiť v zmysle NV SR 
č. 337/2019.

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 Trstená (§5a) kratené o 280,00€. Zdôvodnenie: ZO SZV Trstená má nárok na dve prednášky podľa § 5 ods. 
1 písm. a) NV č. 337/2019 Z. z,  z toho dôvodu nebola uznaná tretia prednáška konaná dňa 23.2.2020.

ZO SZV Trstená (§6a) krátenie o 391,40 €. Zdôvodnenie: acetón, kys.šťavelová, kys.mravčia napatria k oprávneným 
nákladom podľa NV 337/2019.

Hubjak Ján (§6e) krátenie o 20,00€. Zdôvodnenie: prehliadku nie je možné preplatiť sám sebe, nedodržanie 
podmienok podľa NV 337/2019.

Korbeľ Jozef (§6e) krátenie  o 5,00€. Zdôvodnenie: kataster Zabiedovo nie je uvedený v poverení AÚVL.



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

Skontroloval: Ing. Jozef Čápek, PhD.

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


