
Bratislava, 17.12.2020
ZO SZV Veľké Kapušany
 
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 Veľké Kapušany 280,00 0,00

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

ZO SZV Veľké Kapušany 777,85 509,85

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

Hornyák Štefan 322,56 0,00

§ 6c obstaranie zariadenia na aplikáciu 
veterinárneho lieku alebo prípravku na včelstvá, 
vrátane zariadenia zabezpečujúceho jeho 
fungovanie

ZO SZV Veľké Kapušany 337,90 0,00

§ 6e prehliadka včelstiev na trvalom stanovišti Vaľko Ján 320,00 131,00
§ 7 b) Sezónny presun včelstva medzi stanovišťami 
včelstva Erdélyi Ján 150,00 120,00

§ 7 b) Sezónny presun včelstva medzi stanovišťami 
včelstva Dančo Jozef st. 60,00 0,00

§ 7 b) Sezónny presun včelstva medzi stanovišťami 
včelstva Dančo Jozef ml. 150,00 0,00

§ 7 b) Sezónny presun včelstva medzi stanovišťami 
včelstva

Juhász Štefan 75,00 0,00

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

Jurovský Ferdinand 306,27 0,00

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

Rášky Ján 399,00 0,00

§ 5m obstaranie zariadení na úpravu stanovišťa 
včelstva

Dančo Jozef 150,00 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 Veľké Kapušany (§ 5a ) kratené o 280,00 €. Zdôvodnenie: ZO SZV Veľké Kapušany má nárok na jednu 
prednášku podľa § 5 ods. 1 písm. a) NV č. 337/2019 Z. z . Z toho dôvodu nebola uznaná druhá prednáška konaná dňa 
7.3.2020.



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

Skontroloval: Ing. Jozef Čápek, PhD.

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

Jurovský Ferdinand(§5l) kratené o 306,27€. Zdôvodnenie: žiadateľ  nemal umývačku v pláne Žiadosti o poskytnutie 
pomoci na 2019/2020 za ZO SZ Veľké Kapušany.

Rášky Ján (§5l) krátené o 399,00€. Zdôvodnenie: žiadateľ  nemal  medomet  v pláne Žiadosti o poskytnutie pomoci na 
2019/2020 za ZO SZV Veľké Kapušany.

Dančo Jozef (§5m) kratené o 150,00€. Zdôvodnenie: žiadateľ nemal benzínovú pílu v pláne Žiadosti o poskytnutie 
pomoci na 2019/2020 za ZO SZV Veľké Kapušany.

ZO SZV Veľké Kapušany (§6a) krátenie o 268,00€. Zdôvodnenie: fumig.pásiky, acetón, kys.šťavelová nepatria medzi 
oprávnené náklady podľa NV 337/2019.

 Hornyák Štefan (§6b) krátenie o 322,56€. Zdôvodnenie: okrem neakreditovaného SZV osvedčenia nebolo doložené 
osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu, ani AÚVL osvedčenie, nesplnené podmienky 
podľa NV 337/2019.

ZO SZV Veľké Kapušany (§6c) krátenie o 337,90€. Zdôvodnenie: faktúra č. 19/05082 zo dňa 2.10.2019 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. na podporný rok 2019/2020.

Vaľko Ján (§6e) krátenie  o 189,00€. Zdôvodnenie: kataster Ruska , Veľké Slemence, Kapušianske Kľačany- nie je 
uvedený v poverení AÚVL.

Erdélyi Ján (§7b) krátenie o 30,00€. Zdôvodnenie: žiadateľ má pre podporný rok 2019/2020 v pláne pre sezónny 
presun 40 včelstiev.

Dančo Jozef st. (§7b) krátenie o 60,00€. Zdôvodnenie: žiadateľ sa nenachádza v pláne pre sezónny presun včelstiev 
pre podporný rok 2019/2020.

Dančo Jozef ml. (§7b) krátenie o 150,00€. Zdôvodnenie: žiadateľ sa nenachádza v pláne pre sezónny presun včelstiev 
pre podporný rok 2019/2020.

Juhász Štefan (§7b) krátenie o 75,00€. Zdôvodnenie: žiadateľ sa nenachádza v pláne pre sezónny presun včelstiev pre 
podporný rok 2019/2020.


