
Údaje o organizáeii

Žiaciost o poskytnutie pomoci na rok 202212023 podľa NV 33712019

Tel.: 0902197101 e-mail: ba1atoni.zovbatovce~gmaiI.com Č. účtu organizácie: SK69 7500 0000 0040 3041 7286

IdentifikaČné číslo organizácie z MV SR: 001783490098

Ilpozornenie: Tlačivo vypinte v počítači!

Podpora na opatrenie technická ponzocpodl‘a (~ SNV Č. 337/2019 Z. z.)
* 5 ods. 1 písm. a) Organizovanie nrednášok/seminárov

Termín prednášky/seminára ‚ . . Miesto konania Druh
‚. . .. ... Tema prednasky/seminara . do 2S0 €(den, mesiac, rok) ± cas zaciatku (uviesť presnú adresu) (P15*)

Komunitné centrum
11.2.2023 9:Oohod. Všeobecné včclárstvo Bátovce q‘5C03 €2&0,00 P

Pozn 1.: ZO SZV/KČ SZV možno poskytnúť pomoc vo včelárskom roku na zabezpečenie najviac jednej prednášky alebo jedn~ho seminára na každých 50
včelárov, ktorých podľa údajov v registri včelstiev ku dňu uskutočnenia prednášky alebo seminára združuje konečný prijímatel‘ pomoci.
Pozn 2.: RZ SZV možno poskytnúf pomoc vo včelárskom roku na zabezpečenie najviac 5 prednášok alebo seminárov na každých 5~ včelárov, ktorých podl‘a
údajov v registri včelstiev ku duu uskutočnenia prednášky alebo seminára združuje konečný prijímater pomoci.
* označif, či sajedná o prednášku (P) alebo seminár (8)

5 ods. 1 písm. c) Zabezpečenie Ietného kurzu vČelárstva pre účastníkov vo veku 6 až 19 rokov

.. . . .. . Miesto konania ‚. . .Zabezpecenie letneho kurzu Datum a cas konania . ‚ Pocet ueastnikov do 1000 €
.. . . (uviesť presnu adresu)vcelarstva - nazov

Názov včelárskeho združenia na území SR: ZO SZV Bátovce

Sídlo: Bátovce 126, 935 03 Bátovce

Údaje o štatutárnom zástupcóvi - priezvisko, meno, titul: Balatoni Radim, Mgr.



Žiadost o poskytnutie pomoci na rok 202212023 podIa NV 33712019

~~1

~ 5 ods. 1 písm. d) Zabezpečenie vzdelávania v oblasti včelárstva v akreditovanom vzdelávacom programe
Téma vzdelávacieho programu (podl‘a

Termín vzdelávacieho kurzu Miesto konania do 900 €
zozuamu akreditovaných vzdelávaeích Počet zúěastnených

(deň, mesiac, rok) + čas začiatku (uviesť presnú adresu) do 1800 E
programov_MŠ_SR):

Pozn I.: Vzdelávací program móžu realizovat‘ akreditované inštitúcie v oblasti včelárstva - nahlasuje sa len požiadavka na zúčastnen~e sa vzdelávacieho programu.
yv szv svojím uznesením schval‘uje kurzy, ktoré sa budú vykonávat‘ v podpornom roku 2022/2023, o čom informuje vzdelávariu inšr:túciu.

Pozn 2.: Vzdelávací program je vykonaný za účasti najmenej 15 účastníkov (včelárov alebo včelárskych začiatočníkov), a~ebo za účast najmenej 7 včelárov,
ktorého témouje inseminácia matiek včely medonosnej alebo senzorické hodnotenie včelárskych produktov.

5 ods. 1 písm. e) Zabezpečenie včelárskej konferencie

Miesto konaniaNázov včelárskej konferencie Téma včelárskej konferencie Dátum a čas konania do 100 E
(uviesť presnú adresu)

5 ods. 1 písm. h) Zabezpečenie účasti spoločníka alebo člena včelárskeho združenia na vzdelávacom podujatív oblasti včelárstva

Termín podujatia (deň, mesiac, Miesto konania Predpokladaná
Názov podujatia Pcěet účastníkov

rok) (uviesť presnú adresu) cena E
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* 5 ods. 1 písm. i) Pnblikačná, osvetová a propagačná činnosť súvisiaca so včelárstvom
Názov publikácie/materiálu Autor publikácie/materiálu* Predpokladaná cena € Počet výtlačkcv*

Pozn 1.: publikácie a aktivity/činnosti spadajúce do ~ 5 ods. 1 písm. i) s cenou vyššou ako 500,00 € musia byt‘ pred vydaním schválené
Edičnou radou SZV. Záujemcovia o čcrpanie pomoci v rámci uvedeného opatrenia zašlú žiadosť o schválenie danej akťvitvičinnosti a1e1~o
publikácie Edičnej rade SZV z~roveň so Žiadosťou o poskytnutie pomoci. Ziadost‘ musí obsahovat‘ aspoň: názov publikácic, aktivity/činnosti,
náklad, predpokladaná cena nákladu, autor/kolektív autorov, obsah, zdóvodnenie vydania, formát, vazba, predpokladaný dátum vydania.
podpis a pečiatka štatutára.

Pozn 2.: v prípade žiadosti o preplatenie etikiet a tabúl‘ na označenie miesta, na ktorom sa propagujú alebo predávajú včelárske produkty,
doklad preukazujúci získanie ohrannej známky „SLOVENSKÝ MED SZV“, zdóvodnenie vydania, formát, vazba, predpoKladaný dátwn
vydania, podpis a pečiatka štaWtára.
* vyplňa sa v prípade publikácie

* S ods. 1 písm. j) Uskutočnenie včelárskej výstavy, včelárskej súťaže, národného alebo medzinárodného včelárskeho podujatia

. ‘.. . . . . Miesto konaniaTermin (den, mesiac, rok) Nazov podujatia . ‚ . Predpokladana cena €
(uviest presnu adresu)

5 ods. 1 písm. Ic) Obstaranie výpočtovej alebo audiovizuálnej techniky vrátane jej príslušenstva pre včelárske združenie, zriadenie
pripojenia Ic verejnej elektronickej komunikačnej sjeti pre včelárske združenie, používanie elektronickej koinunikačnej služby
včelárskym združením alebo vytvorenie, prevádzkovanie alebo aktualizovanie informačného systému využívaného “čelárskym
zdrnžením
Zariadenie Predpokladaná cena €
Počítač/notebook/tablet
Tlačiareň
Dataproj ektor
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Plátno
Ozvučovacia technika (reproduktor, mikrofón + príslušenstvo)
Zariadenie pripojenia k verejnej komunikačnej sjeti
Telekomunikačné zariadenie
Používanie elektronickje komunikačnej služby €450,OO
Vytvorenie, prevádzkovaine akbo aktualizovanie informačného systému
Pozn 1.: Nákup podľa ~ 5 ods. 1 písni. k)je možný raz zaS rokov

~ 5 ods. 1 písm. 1) Obstaranie technických pomócok alebo zariadení na ziskavanli
Kategória opráv. nákladov podľa
NV337i2019
Zariadenia na odvčelovanie alebo
manipuláciu $ medníkmi alebo
včelárskymi rámikmi pri medobraní

Priezvisko, meno, titul včelára
~‚ spracovanie alebo skiadovanie včelárskych produktov

Predpokladaná cena €
min. 100€

Zariadenia na odviečkovanie
medových plástov Štefan Lipták €150,OO
Zariadenia na separáciu vosku od
medu
Zariadenia na vytáčanie medu
medomet Miroslava Gregáňová €600,OO
Zariadenia na čistenie alebo
dávkovanie medu

Zariadenia na zabezpečenie
prípravy včelárskych produktov na
ich spracúvanie alebo skladovanie s Matúš Bernát €800,OO
ohrevom, chladením alebo
mrazením
Zariadenia na spracúvanie medü
Zariadenia na skiadovanie alebo
manipuláciu s medom v medárni
Zariadenia na získavanie alebo

Ivan Straka €1000,OOspracúvanie včelieho vosku alebo
výrobu včelárskych medzistienok Ján Balatoni €200,OO
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Zariadenia na získavanie,
spracúvanie alebo skiadovanie
obnůžkového alebo plástového
pel‘u

Zariadenia na získavanie,
spracúvanie alebo skladovanie
materskej kašičky abbo propolisu
Zariadenia na zabezpečenie
hygieny spracúvania včelárskych
produktov
Zariadenia na kontrolu kvality
včelárskych produktov

Čerpadla na med

Pomůcky na spracúvanie
melicitóznych medov,
Plničky medu alebo jej
príslušenstva
Nádoby na skladovanie abebo
prepravu medu Pavol Kákoš €200,OO
Pozn I.: Nákup rovnakého druhu zariadenia len I krát za 5 rokov
Pozn 2.: Potvrdenic regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (ďalej len „RyPS) o registrácii prevádzkarne pctravinárskeho podniku pre potraviny živočíšneho
původu, ak sú náklady vyššie áko 1 000 eur.
Pozn 3.: Nádoby na skladovanie abebo prepravu medu len nerezové
Pozn 4.: Nákup zariadenia v minimlnej cene 00 eur.
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5 ods. 1 písm. m) Obstaranie zariadeuí na úpravu stanovišťa včelstva

Konkrétny druh zariadenia na úpravu Predpokladaná cena
Priezvisko, meno, titul včelám Počet včelstiev súčinu 3 eur a počtu

stanovišťa včelstva
včelstiev

Jozef Dobrovič Ing. motorová kosačka 12,00 36,00 €

-€
-E
-E
-€

-E
-E
-E
-E
-E

Pozn 1.: Zariadenia na úpravu stanovišfa sú: motorová píla, motorová kosačka, orezávače konárov, krovinorez.

~ 5 ods. 1 písm. n) Obstamanie inštmuktážnycli pomůcok, zariadení alebo materiálov určených na použitie v rámci včelárskeho krúžku
Predpokladauá cena doNázov pomůcky pre VK Počet ks

200€

Pozn 1.: Predložené doklady musia preukázatel‘ne súvisiet‘ s obstaraním pomócok, zariadeni úhredené v hotovosti na prijmovÝ pokladničný doklad.
Pozn 2.; Nákup na obstaranie pomócok, zariadení alebo materiálov určených na použitie v rámci včelárskeho krúžku, najviac však do vÝšky 200 eur za včelársky
rok.
Pozn 3.: Nákup je možné realizovaf ak v predchádzajúcich 2 rokoch nebola poskytnutá pomoc na nákup pomócok, zariadení aleho materiálov rovnakého druhu
určených na použitie v rámci včelárskeho krúžku (s výnimkou pre klobúk a rukavice).

5 ods. 1 písm. q) Ochrana včelstiev, úl‘ov alebo včelárskych zariadení pred poškodením alebo odcudzením
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‚ ‚ ‚ Meno včelára / včelárske združenie / Konkrétny druhOpravnene naklady . . . . . Predpokladaná cena
organizacna jednotka zariadenia

Zariadenia na monitorovanie
včelstiev, úľov alebo včelárskych
zariadení z dbvodu ich ochrany Zuzana Húsková fotopasca 6403,00
pred poškodením alebo
odcudzením

Zariadenia na odpudzovanie vol‘ne
žijúcej zveri

Zariadenia na
vybudovanie oplotenia územia
užívaného pri prevádzkovaní úľov
alebo věelárskych zariadení
Pozn 1.: Podporuje možné poskytnút‘ len pri zakúpení celého kompletu zariadenia. Samostatné súčasti nie je možné zakúpEť.

~ 5 ods. 1 písm. r) Monitorovanie sezónneho stavu včelstiev
. . ‚ Meno včelám / včelárske združenie/ Konkrétny druh Predpokladsná cena €Opravnene naklady . . . . .

organizacna jednotka zariadenia max. do 500€

‚ . ‚ . Radim Balatoni úľová váha €400,00Naklady na obstaranie ul‘ovej vahy
Náklady na obstaranie pomócky
alebo zariadenia na monitorovanie
stavu včiel v úh

Náklady na obstaranie zariadenia
umožňujúceho diaľkový pristup
k údajom získavaných pomocou
úľovej váhy alebo pomócky alebo
zariadenia na monitorovanie stavu
včiel v úh.

Podpor« na o renie‘fĎroďško&pm~a áhorobáňz včels‘i v,~predovše‘kýmvarrd6ze (~ 6 Nfl 337/2019 Z. z.)
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* 6 ods. 1 písm. a) Obstaranie veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku, ktorý možno uvádzať na trh v SR
Počet včelstiev (za organizáciu) k 30.9.2022 Predpokladaná cena €

700 700,00€
Pozn. 1: Netreba rozpisovat‘ názvy liekov, len predpokladanú sumu na lieky

* 6 ods. 1 písm. b) Aplikáciaveterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku na včelstvá z důvodu prevencie alebo liečby choroby
včiel medonosných
Počet včelstiev (za organizáciä) € (0,64€/věelstvo)

700 448,00€

6 ods. 1 písm. c) Obstaranie zariadenia na aplikáciu veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku na včelstvá vrátane
zariadenia zabezpečniúceho jeho fun2ovanie
Oprávnené náklady Meno včelára/organizácia Predpokladaná cena €
Zariadenia na aplikáciu
veterinárneho lieku alebo prípravku
a zabezpečeniejeho fungovania s
certifikátom

Kompresor
Centrála
Fumigantné pásiky
Pozn. 1: Zariadenia na aplikáciu veterináreneho liekou alebo prípravku musia byt‘ povolené v SR a zaregistrované a schválent Ústavom štátnej

6 ods. I písm. d) a e) Prehliadky včelstiev
Počet prehliadnutých včelstiev na kočovnom stanovišti za organizáciu podl‘a písm. d) € (0,40 €~včelstvo)

150 63,00€
Počet prehliadnutých včelstiev na trvalom stanovišti za organizáciu odl‘a písm. e) € (1,00 €~včelstvo)

700 703,00€

~ 6 ods. 1 písm. 1) Obstaranie izolátora matky včely medonosnej pre včelstvo
Meno včelára / včelárske združenie I organizaěná jednotka Počet včelstiev Predpokladaná cena €



Žiadost o poskytnutie pomoci na rok 202212023 podIa NV 33712019

Paeiona‘izácia sezónn4opresunu včelstiev‘97NJ(č ~37!?019~z~,),
~ 7 ods. 1 písm. a) Obstaranie zariadenia na sezónny presun včelstiev

Meno včelára I včelárske združenie / Predp. cena max.
Oprávnené náklady Celkový počet včelstiev Počet kočovných včelstiev

or2anizačná jednotka do 3 300€
Špeciálne dopravné prostriedky
okrem automobilov, kočovné vozy

Nakiadacie zariadenie
Príves

Palety na prívcs
Prívesný vozík

Vysokozdvižný vozík
Rudla mechanická Jaroslav Macák 19 0 €200,0O

Rudla elektrická

7 ods. 1 písm. b) Sezónny presun včelstva medzi stanovišťami včelstva

Meno včelára Počet kočovných včelstiev Predpokladaná cena
max. do 3€/včelstvo

Kamil Sivcak Ing. 20,00 60,006

-€

-€

-€

-6
-€

-6
-6

-6

-6

Pozn.1: Izolátor musí byt prispósobený na zaizolovanie matky včely medonosnej z dóvodu liečenia včelstiev (nic pridávacia a me
vychytávacia klietka). Počet izolátorov nesmie presiahnut‘ počet včelstiev registrovaných u včelára v CEHZ ku dňu nákupu.
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__________________ -€
. -E

~ -E
-€

Spolu 20 60,00 €

* 7 ods. 1 písm. d) Realizácia projektu zabezpečenia efektívnych pastevných podmienok včelstiev
Názov projektu . . Predpokiadaná cena €‚ max. do 2000€

Včelí raj - ~ýsadba nektárodajných stromov a rastlín WOO
Pozn. 1: Žiadatel‘ predkladá osnovu projetku spolu so Žiadosťou o poskytnutie pomoci na podporný rok 2022/2023
Pozn.2: Žiadatel‘omje ZO SZV, RZ SZV alebo KČ SZV, nic včelár &zická/právnická osoba.

Podpera Íaboratórií ~ 8 NV Č. 337/2019 Z. z~ _________________

Meno včelára / včelárske ‚

~ . . .~ . ~. . . . ‚ . Predpokladanaa) zabezpecenie analyzy vcelarskych produktov na ucely: zdruzenie / organizacna Pocet analyz cena €
jednotka

1. hodnotenia ich kvality vykoňanej v akreditovanom laboratóriu (najviac 3 analýzy)
2. sút‘aže o naj lepší včelársky ýrodukt vykonanej v refcrenčnom laboratóriu (najviac
3 analýzy)
3. mcdzinárodncj sút‘aže vykonanej v referenčnom alebo v medzinárodnom
laboratóriu
4. identifikácie kontaminovaného alebo falšovaného včelárskeho produktu vykonanej
v referenčnom alebo v medzinárodnom laboratóriu
5. zisfovania toxických činiteřov alebo patogénov vo včelárskych produktoch
vykonanej v akreditovanom laboratóriu
6. zisťovania rezíduí chemických látok alebo zmesí spósobilých vyvolat‘ otravu včiel
medonosných vykonanej v akreditovanorn laboratóriu
b) vytvorenie alebo dopÍňanie databázy údajov o lokálne produkovaných
medoch, ktoré sú použitel‘né ha zisťovanie regionálneho póvodu medu a
identifikáciu falšovaného medu metódou nukleárnej magnetickej rezonancie
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šl‘achtenej na hygienický prejav a odolno~ť ‚‘oči varroáze alebo

Pozn.1: Pomocje možné poskytnúť Ion na počet včelích matiek, zodpovedajúci počtu včelstiev registrovaných v CEHZ ku dňu nákupu.

* 9 ods. 1 písm. b) Pomoc na nákup prirodzene alebo umelo oplodnenej matky kranskej včely
Počet nakúpených prirodzene Predpokladaná cena €‚

Meno včeláraoplodnenú včeliu matku max. do lO€Iks
S Jaroslav Macák €50,OO

Počet nakúpených umelo Predpokladaná cena €‚
Meno včelára

oplodnenú včeliu matku max. do 15€/ks

* 9 ods. 1 písm. a) Pomoc na nákup plemennej neoplodnenej matky kranskej včely
obstaranie jej larvy v materskej bunke

Opatrenia na podporu obnovenia stavu včelstiev (~ 9 NVČ. 337/2019 Z. z.)

Počet nakúpených
neoplodnených matiek kranskej Meno včelára Predpokladaná cena €‚
včely max. do SE/ks

Počet nakúpených lariev matky Predpokladaná cena €‚
Meno včelárakranskej včely max. do 3€/ks
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9 ods. 1 písm. c) Pomoc na nákup vakcinovanej matky kranskej včely

Meno včelára Počet ks Predpokladaná cena
max. do WE/ks

Pozn.1: Pomoc je možné poskytnúf len na počet vakcinovanej matky kranskej včely, zodpovedajúci počtu
včetstiev registrovaných v CEHZ ku dňu nákupu.

9 ods. I písm. d) Pomoc na nákup matky kranskej včely, ktorej plemenná hodnota umožňuje použitie na účely prevádzkovania
zariadenia určeného na vykonávanie výkonnostných testov na testovanie plemennej hodnoty včiel medonosných

‚ „ . . ‚ . Predpokladaná cena €‚Nazov a adresa testacnej stanice Pocet testovanych matiek
max. do l5OEiks

Pozn. 1: Žiadateľ priloží potvrdenie, že je registrovaným členom chovatel‘ov včelích matiek

9 ods. 1 písm. e) Pomoc na nákup plemennej matky kranskej včely z mého členského štátu Európskej únie alebc. z tretieho štátu

Meno včelára Počet plemenných matiek Predpokladaná cena
max. do 1O€/ks

Pozn.1: Žiadatel‘ priloží potvrdenie, žeje registrovaným členom chovatel‘ov včelích matiek

~ 9 ods. 1 písm. I‘) Pomoc na nákup najviac piatich nových včelstiev s plemennou matkou kranskej včely pre včelárskebo začiatočníka

Meno včelára Počet nakúpených včelstiev Predpokladaná cena
max. do 25€/ks
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Pozn.1: Začínajúcim včelárom:je FO, ktorá posledných 5 rokov nechovala včely a nebola registrovaná v CEHZ.
Pozn.2: max. výška pomoci do 25 EUR z oprávnených nákladov na nákup nových včelstiev s plemennou matkou kransk& včely. Pomoc je
poskytovaná na maximálne 5 včelstiev.
Pozn.3: Podporuje možné poskytnúf len Po absolvovaní vzde]ávacieho programu podl‘a ~ 5 ods. I písm. d) nariadenia Č. 337/2019 Z. z. a v
danom včelárskom roku nakúpil aj včelstvá.

Pozn.4: Podporuje možné poskytnút‘ len Po absolvovaní vzdelávacieho programu, ktorý bude ukončený v podpornom roku 2022/2023

9 ods. 1 písm. g) Pomoc naMákup najviae piatich nových úľových zostáv pre včelárskeho začiatočníka

max. do 45€/ks
Meno včelára Počet nakúpených včelstiev Predpokladaná cena €

Pozn. I: Začínajúeim včeláromje FO, ktorá posledných S rokov nechovala včely a nebola registrovaná v CEHZ.

Pozn.2: max. výška pomoci do 45 EUR z oprávnených nákladov na nákup nových včelstiev s plemennou matkou kranskej včely‘ Pomoeje poskytovaná na
maximálne 5 úľových zostáv.
Pozn.3: Podporuje možné poskytnúf len Po absolvovaní vzdelávacieho programu podřa ~ 5 ods. I písm. d) nariadenia č. 337/2019 Z. z. a v danom včelá:skom
roku nakúpil aj úl‘ové zostavy.

Pozn.4: Podporuje možné poskytnúf len po absolvovaní vzdelávacieho programu, ktorý bude ukončený v podpornom reku 2022/2023

Spolupráca s orgánom~sku‘očňujúcim aplikovaný výskum ‚910 NV Č. 337/2019 Z z.,.)
Meno včelára I včelárske ‚ ‚ ‚ ‚

. .. . . . ‚ . . . ‚ Nazov vyskumneho PredpokladanaRealizacin projektu aplikovaneho vyskumu v oblasti: zdruzenie / organizacna
. pracoviska cena €jednotka

a) šl‘achtenia slovenskej kranskej včely alebo ochrany jej genetických zdrojov
b) vedenia plemenárskej evidencie včely medonosnej
c) monitorovania zdravotného stavu včiel medonosných alebo výskumu ich zdravia

d) monitorovania vplyvu prípravkov na ochranu rastlín, pomocných prípravkov v
ochranc rastlín alebo mých chemických látok alebo zmesí na zdravie, život alebo
úhyn včiel medonosných
e) výskumu alebo vývoja spol‘ahlivých metód liečby alebo ošetrovania včiel
medonosných
I) alternatívnych postupov ochrany včely medonosnej proti klieštikovi včeliemu
(Varroa destructor L.), mým škodcom alebo mým patogénom
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g) laboratórnych analýz včelárskych produktov na účely hodnotenia ich kvality
h) apiterapie

i) zvyšovania úrody poľnohospodárskych plodin v důsledku opeľovacej činnosti včiel
j) monitorovania výskytu včelej pastvy v Slovenskej republike

Pozn.1: Žiadateľ podáva návrh výskumného projektu s predpokladaným rozpočtom na jeho realizáciu as návrhom zrnluvy s riešiteľskou organizáciou, ktorá
upravuje podmienky spolupráze, financovania, využitia a odovzdania výsledkov výskumného projektu, agentúre v termíne od I. júna ~o 30. júna kalendárneho roka,
v ktorom podáva žiadosť o schválenie pomoci podl‘a ~ 3 ods. I NV Č. 337/2019 Z. z«

Pozn.2: Orgánom uskutočňujúcim aplikovaný výskumje osoba, ktorá vytvorila aspoň dye odborné práce týkajúce sa včiel, kroré boji registrované v databáze Web
of Science alebo SCOPUS, a ktoré boji zverejnené v ktorejkoľvek z nich vo vzájomnom odstupe najviac dvoch rokov.

Vylilásenie štatutárneho zástupcu vnútroorganizačnej zložky včelárskeho združenia na území SR, že:
a) všetky informácie uvedené v tejto žiadosti vrátane príloh sú správne, úplné a pravdivé,
b) sú mu známe podmienky paskytovania pomoci, ktorú žiadam v tejto žiadosti a som si vedomý požiadaviek vzťahujúcich sana pomcc, o ktorú žiadam,
c) sa mu na ten istý účel neposkytla má dotácia zo štátneho rozpočtu, z prostriedkov EÚ alebo VÚC,
d) súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení nieKtorÝch zákonov,
e) je si vedomý, že údaje zo žiadsoti o dotáciu a z rozhodnutí vydaných na základe tejto žiadosti můžu byť zverejnené v súlade s čI. 1:1 a 112 nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) Č. 1306/2013 a můžu byť spracovávané subjektmi Únie a Slovenskej republiky príslušrými v oElasti auditu a kontroly za
účelom ochrany finanČných záujmov Únie,

f) poskytne súČinnosf kontrolným orgánom a umožní vykonanie všetkých kontrol, vrátane všetkých kontrol na mieste.
g) je si vedomý, že v prípadeuvedenia nesprávnych údajov, ako aj v prípade nedodržania podmienok poskytovania pcrnoci sa dopú~ťa správneho deliktu, za ktorý
může byť udelená pokuta a povinnosti vrátiť poskytnutá podporu aj s úrokmi resp. penále,
h) je si vedomý toho, že vylákaním príspevku alebo mého plnenia zo štátneho rozpočtu,rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, ktorého pc~kytnutie alebo poLžitieje
podl‘a všeobecne záväzného právneho predpisu viazané na podmienky, ktoré nespÍňa, a to uvedením do omylu v otázke ich splnenia, m5že byt‘ posúdené ako trestný
čin subvenčného podvodu v zmysle zákona č. 300/2005 Z.z.

Záväzok
Zaväzujem sa:
a) dodržať všetky podmienky na poskytnutie pomoci,
b) poskytnúť súČinnosf a umožniť vykonanie všetkých kontrol, vrátane kontrol na mieste,
c) poskytnúf d‘alšie požadované doklady a informácie, ktoré sú potrebné na posúdenie oprávnenosti žiadosti,
d) písomne oznámiť každú zmenu údajov o organizácii uvedených v záhlaví žiadosti na SZV najneskůr do desať pracovných dni odjej vzniku,
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e) uchovávaf všetky doklady preukazujúce poskytnutie dotácie Po dobu minimálne 10 rokov,

o bezodkladne vrátiť dotáciu alebo jej časť v prípade porušenia dotačných podmienok na výzvu žiadatel‘a, zárov&í sa zaväzujen nahradíť škodu, ktorá žiadatel‘ovi
vznikne v súvislosti s oneskoreným vrátením dotácie (sankčný úrok).
Miesto: Bátovce 4‘ ‚~ ĺ

Meno a priezvisko predsedu včelárskeho ĺ~“ ~ Ot. 77/
Dátum: 29.05.2022 združenia na území SR v. r.: Mgr. Radim Balatoni

Odtlačok pečiatky a podpisy členov výboru včelárskeho združenia na území SR:

Meno a prezvisko výboru: slovenský zváz včelárov
Zékladflá organizátia

: BÁT~VCE

Fiťka Ľubomír Y

Ivan Straka / / ii
MVDr. Miloslav štev‘~ J

.‚

Ing. Adriana Balatoniová ?‘
Ing. Ján Hrnčiar
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