
Bratislava, 17.12.2020
ZO SZV Vranov nad Topľou
 
VEC:

Opatrenie Prijímateľ pomoci
Podpora v eur 

podaná 
žiadateľom

Podpora v 
Eur priznaná 
(po krátení)

§ 5k )obstaranie výpočtovej alebo audiovizuálnej 
techniky vrátane jej príslušenstva pre včelárske 
združenie, zriadenie pripojenia k verejnej 
elektronickej komunikačnej sieti, používanie 
elektronickej komunikačnej služby alebo 
vytvorenie, prevádzkovanie alebo aktualizovanie 
informačného systému

ZO SZV Vranov nad Topľou 731,32 700,67

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

ZO SZV Vranov nad Topľou 5314,35 4100,00

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

Gezo Mikuláš Ing. 181,76 0,00

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

Krištan Dušan 33,28 0,00

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

ZO SZV Vranov nad Topľou 205,00 193,00

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

Veliký Štefan 1439,00 1260,00

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

Gazda Stanislav 1045,00 1000,00

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

Kmec Ján, Ing. 1045,00 1000,00

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

Kmec Jozef, Ing. 1045,00 1000,00

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

Calko Peter, Mgr. 295,00 200,00

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

Kačur Matúš, Mgr. 1629,00 1549,00

§ 5r monitorovanie sezónneho stavu včelstiev
Babenský Ján 155,00 150,00

§ 5r monitorovanie sezónneho stavu včelstiev Babiak Martin, PaedDr. 324,00 314,00

§ 6e prehliadka včelstiev na trvalom stanovišti Kasarda Pavol 431,00 401,00

§ 6e prehliadka včelstiev na trvalom stanovišti Šveda Ján, Ing. 322,00 313,00

§ 6e prehliadka včelstiev na trvalom stanovišti Žgrada Michal 349,00 326,00

ZO SZV Vranov nad Topľou (§6c) krátenie o 12 €. Zdôvodnenie: poštovné nepatrí medzi oprávnené náklady podľa NV 
č. 337/2019 Z. z.

Veliký Štefan (§5l) kratené o 179,00€. Zdôvodnenie: výška plánovaných výdavkov bola 1260€ v pláne Žiadosti o 
poskytnutie pomoci na 2019/2020 za ZO SZV Vranov nad Topľou.

Gazda Stanislav (§5l) kratené o 45,00€. Zdôvodnenie: nedoručené Potvrdenie o registrácii prevádzkarne 
potravinárskeho podniku, nedodržané podmiekny podľa NV 337/2019.

Kmec Ján, Ing. (§5l) kratené o 45,00€. Zdôvodnenie: výška plánovaných výdavkov bola 1000,00€ v pláne Žiadosti o 
poskytnutie pomoci na 2019/2020 za  ZO SZV Vranov nad Topľou.

Kmec Jozef, Ing. (§5l) krátené o 45,00€; Zdôvodnenie: nebolo dodané potvrdenie o registrácii prevádzkárne 
potravinárskeho podniku, nedodržané podmiekny podľa NV 337/2019.

Calko Peter, Mgr. (§5l) krátené o 95,00€; Zdôvodnenie:  výška plánovaných výdavkov  bola 200,00 € v pláne Žiadosti 
o poskytnutie pomoci na 2019/2020 za  ZO SZV Vranov nad Topľou.

Kačur Matúš, Mgr.  (§5l) krátené o 80,00€; Zdôvodnenie:  krátená technická pomôcka medomet. Výška plánovaných 
výdavkov na medomet  bola 1270,00€ v pláne Žiadosti o poskytnutie pomoci na 2019/2020 za  ZO SZV Vranov nad 
Topľou,

ZO SZV Vranov nad Topľov (§ 5k ) kratené o dopravu a tašku 30,65 €. Zdôvodnenie: nespadá do oprávnených 
nákladov podľa § 5 ods. 1 písm. k) NV č. 337/2019 Z. z

ZO SZV Vranov nad Topľou (§6a) krátenie o 1214,35€. Zdôvodnenie: Krátenie o 252,70€ fumig.pásiky, acetón, 
kys.šťavelová nepatria k oprávneným nákladom podľa NV 337/2019.; Krátenie o 961,65€ 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.

 Gezo Mikuláš Ing. (§6b) krátenie o 181,76€. Zdôvodnenie: okrem neakreditovaného SZV osvedčenia nebolo doložené 
osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu, ani AÚVL osvedčenie, nesplnené podmienky podľa 
NV 337/2019.

Krištan Dušan (§6b) krátenie o 33,28€. Zdôvodnenie: okrem neakreditovaného SZV osvedčenia nebolo doložené 
osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu, ani AÚVL osvedčenie, nesplnené podmienky podľa 
NV 337/2019.

Babenský Ján (§5r) krátené o 5,00€. Zdôvodnenie: dopravné, kuriéra nie je možné preplatiť v zmysle NV SR č. 
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.

Šveda Ján, Ing.(§6e)krátenie o 9,00€; Zdôvodnenie: počet včelstiev nebol v súlade s CEHZ.

Žgrada Michal (§6e) krátenie o 23,00€; Zdôvodnenie: katastre Ondavské Matiašovce a Ďapalovce sa nenachádzajú na 
poverení AÚVL.

Babiak Martin, PaedDr.(§5r) krátené o 10,00€. Zdôvodnenie: poštovné nie je možné preplatiť v zmysle NV SR č. 
337/2019.

Kasarda Pavol (§6e) krátenie o 30,00€ Zdôvodnenie: kataster Vranov na Topľou sa nenachádza na poverení AÚVL.


