
Údaje o organizácii

Žiadost o poskytnutie pomoci na rok 202212023 podľa NV 33712019 ~ J

Tel.: 0905732811 Ie-maii: rhrebaeka~gmail.com č. účtu organizáeie: SK96 0900 0000 0002 5424 6430

ldentifikačné číslo organizácie z MV SR: 9

Podpora na opatrenie technická pomoc podl‘a (~9 S NV Č. 337/2019 Z z~)
~ 5 ods. I písm. a) Organizovanie prednášolciseniinárov

Termín prednášky/seminára Miesto konania Druh
Téma prednášky/seminára do 280 €

(deň, mesiac, rok) ± čas začiatku (uviesť presnú adresu) (P15*)

..‘ ‚..;

Pozn 1.: Zo SZV/KČ SZV možno poskytnúť pomoc vo včelárskom roku na zabezpečenie najviac jednej prednášky alebo jed.ného seninára na každých 50
včelárov, ktorých podl‘a údajov v registri včelstiev ku dňu uskutočnenia prednášky alebo seminára združuje konečný prijínateľ pomoci.
Pozn 2.: RZ SZV možno poskytnúť pomoc vo včclárskorn roku na zabezpečenie najviac 5 prednášok alebo seminárov na kaŽdých 50 včelárov, ktorých podľa
údajov v registri včelsticv ku dMi uskutočnenia prednášky alebo seminára združuje konečný prij [mate!‘ pomoci.
* označit‘, či sajedná o prednášku (P) alebo seminár (S)

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

Miesto konania
Zabezpečenie letného kunu Dátum a čas konania Počet účastníkov do 1000 €
včelárstva - názov (uviesť presnú adresu)

Názov včelárskeho združenia na území SR: ZO SZV Borský Mikuláš

Sídlo: Borský Mikuláš

Údaje o štatutárnom zástupcovi priezvisko, meno, titul: Ilrebačka Rudolf, Mgr.
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5 ods. I písm. d) Zabezpeěenie ‚zdelávania v oblasti včelárstva v akreditovanom vzdelávacom programe
Téma vzdelávacieho programu (podl‘aTermín vzdelávacieho kurzu Miesto konania do 900 E
zoznamu akreditovaných vzdelávacíeh Počet zúčastnených(deň, mesiac, rok) + čas začiatku (uviesť presnú adresu) do 1800 E

pro~ramov MŠ_SR):

Pozn 1.: Vzdelávací prograir rnöžu realizavaf akreditované inštitúcie v oblasti včelárstva - nahlasuje sa len požiadavka na zúčastnenie sa vzdelávacieho programu.
yV szv svojím uznesenhm schval‘uje kurzy, ktoré sa budú vykonávaf v podpornorn roku 2022/2023, o čom informuje vzdelávaciu in~titúciu.

Pozn 2.: Vzdelávací prograirje vykonan~ za účasti najmenej 15 účastníkov (včelárov alebo včelárskych začiatočníkov), alebo za účasti najmenej 7 včelárov,
ktorého témouje inseminácia matiek včely rnedonosnej alebo senzorické hodnotenie včelárskych produktov.

5 ods. 1 písm. e) Zabezpe&nie včelárskej konferencie

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

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

Termín podujatia (deň, mesiac, Miesto konania Predpokladaná
Názov podujatia Počet účastníkovrok) (uviesť presnú adresu) cena €
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5 ods. 1 písm. i) Publikačná, osvetová a propagaěná činnosť súvisiaca so včelárstvom
Názov pnblikácie/materiálu Autor publikácie/materiálu* Predpokladaná cena € Počet v$tIačkov~

Pozn 1.: publikácic a aktivity/činnosti spadajúce do ~ 5 ods. 1 písm. Ds cenou vyššou ako 500,00 € musia byť prod vydanírn schválené
Edičnou radou SZV. Záujemcovia o čerpanie pomoci v rámci uvedeného opatrenia zašlú žiadosf o schválenie danej aktivity‘činnosti alebo
publikácie Edičnej rade SZV zároveň so Žiadosťou o poskytnutie pomoci. Žiadosf musí obsahovať aspoň: názov publikácie. aktivity/činnosti,
náklad, predpokladaná cena nákladu, autor/kolektív autorov, obsah, zdóvodnenie vydania, formát, väzba, predpokladaný dátum vydania.
podpis a pečiatka štatutára.

Pozn 2.: v prípade žiadosti o preplatenie etikiet a tabúľ na označenie miesta, na ktorom sa propaguj Ú abbo predávajů včelárske produkty.
doklad preukazujúci získanie oóhrannej známky „SLOVENSKÝ MED SZV“, zdóvodnenie vydania, formát, väzba, predpokladan~ dátum
vydania, podpis a pečiatka štatutára.
* vypÍňa sa v prípade publikácie

5 ods. 1 písm. j) Uskutočnenie včelárskej výstavy, včelárskej súťaže, národného abebo medzinárodného včelárskeho podujatia

Miesto konania
Termín (deň, mesiac, rok) Názov podujatia Predpcldadaná cena(uviesť presnú adresu)

5 ods. 1 písm. k) Obstaranie, výpočtovej alebo audiovizuálnej techniky vrátane jej príslušenstva pre včelárske zclruženie, zriadenie
pripojenia k verejnej elektronickej komunikaěnej sjeti pre včelárske združenie, používanie elektronickej komunikačuej služby
včelárskym združením alebo vytvorenie, prevádzkovanie alebo aktualizovanie informačného systému využívaného včelárskym
združením ______________________

Zariadenie Predpokbadaná cena €
Počítač/notebookltablet €400,00
Tlačiareň
Dataproj ektor
Plátno
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Ozvučovacia technika (reproduktor, mikroién + príslušenstvo)
Zariadenie pripojenia k verejnej komunikačri~j sjeti
Telekomunikačně zariadenie
Používanie_elektronickje_komunikačnej_služby
Vyrvorenie, prevádzkovaine alebo aktualizovanie informačného systému
Pozn 1.: Nákup podl‘a ~ 5 ods. : písm. k)je možný raz za 5 rokov

5 ods. I písm. I) Obstarai~ie technických pombcok alebo zariadení na získavanie, spracovanie alebo skiadovanie včelárskych
Kategória opráv. nákladov podl‘a Priezvisko, meno, tituJ včelára Predpokladaná cena €
NV 337/2019 min. 100€
Zariadenia na odvčelovanie alebo
manipuláciu s medníkmi alebo
včelárskymi rámikmi pri medobranť

Zariadenia na odviečkovaide
medových plástov
Zariadenia na separáciu vosku od
medu
Zariadenia na vytáčanie medu -

medomet
Zariadenia na čistenie alebo
dávkovanie medu

Zariadenia na zabezpečenie
pripravy včelárskych produlcov na
ich spracúvanie alebo skladcvanie s
obrevom, chladením alebo
mrazením
Zariadenia na spracúvanie medu
Zariadenia na skladovanie alebo
manipuláciu s medom v medámi
Zariadenia na získavanie alebo
spracúvanie včelieho vosku aebo
výrobu včelárskych medzistienok

produktov
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Zariadenia na ziskavanie,
spracůvanie alebo skiadovanie
obnóžkového alebo plástového
pel‘u

Zariadenia na získavanie,
spracůvanie alebo skiadovanie
materskej kašičky alebo propolisu
Zariadenia na zabezpečenie
hygieny spracúvania včelárskyeh
produktov
Zariadenia na kontrolu kvality
včelárskych produktov

Čerpadla na med

Pomůcky na spracúvanie
melicitóznych medov,
Plničky medu alebo jej
príslušenstva
Nádoby na skladovanie alebo
prepravu medu
Pozn 1.: Nákup rovnakého druhu zariadenia len I krát za 5 rokov
Pozn 2.: Potvrdenie regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (d‘alej len „RVPS) o registrácii prevádzkarne potravinárskeho podriku pre potraviny živočíšneho
původu, ak sú náklady vyššie ako 1 000 eur.
Pozn 3.: Nádoby na skladovanie alebo prepravu medu len nerezové
Pozn 4.: Nákup zariadeniav minimlnej cene 100 eur.
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~ 5 ods. 1 písm. m) Obstaranie zariadení na úpravu stanovišťa včelstva

rok 202212023 podľa NV 33712019

Prkzvisko, meno, titul včelára Konkrétny druh zariadenia na úpravu Predpokladaná cena
stanovišťa včelstva Pocet včelstiev súčinu 3 eur a počtu

včelstie‘v
-€

-€

-€

-€

..€

-€

-€

-E
-E
-E

Pozn I.: Zariadenia na úpravu stanc‘išťa sú: motorová píla, motorová kosačka, orezávače konárov, krovinorez.

~ 5 ods. I písm. n) Obstaraaie inštruktážnych pomócok, zariadení alebo materiálov určených na použitie v rámci včelárskeho krúžku

Názov pomůcky pre VK Počet ~ Predpokladaná cena do
200€

Pozn I.: Predloženě doklady musia preukázaterne súvisief s obstaraním pomócok, zariadení úhredené v hotovosti na príjmový pokladničný doklad.
Pozn 2.: Nákup na obstaranie pomócok. zariaden: abbo materiálov určených na použitie v rámci věelárskeho krúžku, najviac však do výšky 200 eur za včelársky
rok
Pozn 3.: Nákup je možně reaiizovať akv predchádzajúcich 2 rokoch nebola poskytnutá pomoc na nákup pomócok, zariadení alebo materiálov rovnakého druhu
určených na použitie v rámci včelárskehc krúžku (s výnimkou pre kbobúk a rukavice).

5 ods. 1 písm. q) Ochrana “čelstiev, ú]‘ov alebo včelárskych zariadení pred poškodením alebo odcudzením
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‚ ‘ ‚ Meno včelára / včelárske združenie I Konkrétny druh ‚Opravnene naklady . . . . . Prcdpokladana cena €organizacna jednotka zariadenia

Zariadenia na monitorovanie
včelstiev, úl‘ov alebo včelárskych
zariadení z dóvodu leh ochrany
pred poškodením alebo
odcudzcním
Zariadenia na odpudzovanie voľne
žijúcej zveri

Zariadenia na
vybudovanie oplotenia územia
užívaného pri prevádzkovaní úl‘ov
abbo včclárskych zariadení
Pozn I.: Podporuje možné poskytnůt‘ len pri zakúpení celého kompletu zariadenia. Samostatné súčasti nieje možné zak~ipiť.

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

or~anizacna jednotka zanadenia max. do 500€

Náklady na obstaranie úľovej váhy :
Náklady na obstaranie pomócky
alebo zariadenia na monitorovanie
stavu včiel v úh

Náklady na obstaranie zariadenia
umožňuj úceho diaľkový prístup
k údajom získavaných pomocou
úrovej váhy alebo pomócky alebo
zariadenia na monitorovanie stavu
včiel v úh.

Podpora na opatrenie b4iprod škodcom a chorobám včelstiev, predovšetkým varroáze ~ 6NVČ 337/2619 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 €

170 ~t70,00€
Pozn. I: Netreba rozpisovat‘ názvy liekov, ten predpokladanú sumu na lieky

* 6 ods. 1 písm. b) Aplikácia veterinárneho lieku alebo veterinárnelio prípravku na včelstvá z důvodu prevencie alebo liečby choroby
včiel medonosných

Počet včelstiev (za organizáciu) € (0,64€/včelstvo)
flO 108,80€

6 ods. 1 písm. c) Obstaranie zariadenia na aplikáciu veterinárneho lieku alebo
zariadenia zabezpečujúceho jeho fungovanie

veterinárneho prípravku na včelstvá vrátane

Oprávnené náklady Meno včelára/organizácia Predpoldadaná cena €
Zariadenia na aplikáciu
veterinárneho lieku alebo prioravku
a zabezpečenie jeho fungovaitia s
certifikátom

Kompresor
Centrála
Fumigautné pásiky

Pozn.1: Zariadenia na aplikáciu veterináreneho liekou alebo prípravku musia byť povolené v SR a zaregistrované a schválené Ústavom štátnej

6 ods. 1 písm. d) a e) Prehliadky včelstiev
Počet prehliadnutých včelstiev na kočovnom stanovišti za organizáciu podl‘a písm. d) € (0,40 €/včelstvo)

100 40,00E
Počet prehliadnutých včelstiev na trva]om stanovišti za organizáciu odl‘a písm. e) € (1,00 €/včelstvo)

70 70,00 €

* 6 ods. 1 písm. 1) Obstaranie izolátora matky včely medonosnej pre včelstvo
Meno včelára / včelárske zclruženie I orga2lizačná jednotka Počet včelstiev Predpokladaná. cena €
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Pozn. 1: Izolátor musí byt prispo~obený na zaizotovanie matky včely medonosnej z důvodu liečenia včelstiev (nic pridávacia a nie
vychytávacia ktietka). Počet izolátorov nesmie presiahnuf počet včelstiev registrovaných u včelára v CEHZ ku dňu nákupu.

Racionalizácia sezónnelwpresunu včelstiev (~ 7NVČ. 337/2019 Z z.)
~ 7 ods. 1 písm. a) Obstaranie zariadenia na sezónny presnn věelstiev ______________________ ______________________ _________________

‚ ‘ ‚ Meno včelára I včelárske združenie / ‚ . ‚. . . Predp. cena max.Opravnene naklady . .. . . Celkovy pocet vcelstiev Pocet kocovnych vcdstievorgamzacna jednotka do 3 300t

Špeciátne dopravné prostriedky
okrem automobilov, kočovné vozy
Nakladacie zariadenie

Príves
Palety na príves
Prívesný vozík
Vysokozdvižný vozík

Rudla mechanická
Rudla elektrická

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

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

-E
-€

-E
-E
-E
-E
-€

-E
-E
-€
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__________________ -E

-E
-€

-E
-E

Spolu 0 - €

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

Pozn.l: Žiadateľ predkladá osnovu prďe:ku spolu so Žiadosfou o poskytnutie pomoci na podporný rok 2022/2023
Pozn.2: Žiadateľom je Zo SZV, RZ SZV alebo KČ SZV, nie včelár fyzická/právnická osoba.

Podpora Iaboratórií (~ä 8 NVČ. 337/2019 Z. z.)
Meno včelára / včelárske ‚

~ . . . . . . .. ‚ .. . Predpokladanaa) zabezpeceme analyzy vcelarskych produktov na ucely: zdruzenie / organizaena Pocet analyz cena
jednotka

1. hodnotenia ich kvality vykonanej v akreditovanom laboratóriu (najviac 3 analýzy)

2. súťaže o naj lepší včelársky produkt vykonanej v referenčnom laboratóriu (najviac
3 analýzy)
3. medzinárodnej súťaže vykonanej v refereačnom alebo v medzinárodnorn
laboratóriu
4. identifikácie kontaminovaného alebo falšovaného včelárskeho produktu vykonanej
v referenčnom alebo v medzinárodnom laboratóriu
5. zisťovania toxických činitel‘ov alebc patogénov vo včelárskycb produktoch
vykonanej v akreditovanom laboratóriu
6. zisťovania rezíduí chemicKých látok alebc zmesí spósobilých vyvolat‘ otravu včiel
medonosných vykonanej v aKreditovanon 1aI~ora:óriu
b) vytvorenie alebo dopÍňanie databázy údajov o lokáme produkovaných
medoch, ktoré sú použitel‘né na zisťovanie regionámneho původu medu a
identifikáciu falšovaného medu metódou uuklcárnej magnetickej rezonancie
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Opatrenia na podporu obnovenia stavu včelstiev (~ 9 NV Č. 33772019 Z. z.)

* 9 ods. I písm. a) Pomoc ria nákup plemennej ncoplodnciiej matky kranskcj včely šJ‘achtenej na hygienický pre~va odolnost‘ ‚~Dči varroňze alebo
obstaranie jej larvy v materskcj bunke ______________________

Počet nakúpených Predpokladaná cena
neoplodnených matiek kranskej Meno včelára max. do 5€Iks
včely

Počet nakúpených lariev mathy Predpokladaná cenaMeno včelára
kranske.j včely max. do 3€/ks

Pozn.!: Pomoc je možné poskytnút‘ len na počet včelích matiek, zodpovedajúci počtu včelstiev registrovaných v CEHZ Ici dňu nákupu.

9 ods. 1 písm. b) Pomoc na wikup prirodzene alebo umelo oplodnenej matky krauskej včely
Počet nakúpených prirodzene Predpokladaná cenaMeno včelára
oplodnenú včeliu matku max. do 1O€/ks

Počet uakúpených umelo Predpokladaná cenaMeno včelára
oplodnenú včeliu matku max. do 15€/ks
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9 ods. 1 písm. c) Pomoc na náka) vakcinovanej matky kranskej včely

Meno včelára

Pozn. 1: Pomoc je možné poskytnúť Ian na ~čet vakcinovanej matky kranskej včely, zodpovedaj úci počtu
včelstiev registrovaných v CEHZ ku dňu nákupu.

Počet ks
Predpokladaná cena €‚

max. do 1O€/ks

9 ods. 1 písm. d) Pomoc ua nákup matky kranskej včely, ktorej plemenná hodnota umožňuje použitie na účely prevádzkovai~ia
zariadenia určeného na vykonávanie výkcnnostných testov na testovanie plemennej hodnoty včiel medonosných

Názov a adresa testaěnej stanice Počet testovaných matiek I Predpokladaná cena €‚
~ max. do 150€/ks

Pozni: Žiadateľ priloží potvrdenie. že ic registrovaným členom chovatel‘ov včelích matiek

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

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

Pozn. L Žiadatcľ priloží potvrdenie. že je registrovaným člcnom chovatel‘ov včelích matiek

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

Meno včelára Počet nakúpených včelstiev Predpokladaná cena
max. do 25€/ks
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Pozn. 1: Zaěínajúcim 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 kranskej ‚čely. Pomoc je
poskytovaná na maximálne S včelstiev.
Pozn.3: Podporuje možné poskytnúť len Po absolvovaní vzdelávacieho programu podľa ~ 5 ods. 1 písm. d) nariadenia 6. 337/2019 Z. z. a v
danom včelárskom roku nakúpil aj včelstvá.

Pozn.4: Podporuje možné poskytnůť len Po absolvovaní vzdelávacieho programu, ktorý bude ukončený v podpornorn rcku 2022/2023

9 ods. I písm. g) Pomoc na nákun najviac piatich nových úl‘ových zostáv pit včelárskeho začiatočníka

Meno včelára Počet nakúpených včelstiev Predpokladaná cena €max._do_4%/ks

Pozn. 1: Začínajúcim včelárom je FO, ktorá posledných 5 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 včeiy. Pomoc je pos≤ytovaná na
maximálne 5 úl‘o‘ých zostáv.
Pozn.3: Podporuje možné poskytnúť len Po absolvovaní vzdelávacieho programu podl‘a ~ 5 ods. I písm. d) nariadenia 6 33F2019 Z. z. a v danom včelárskom
roku nakúpil aj úl‘ové zostavy.

Pozn.4: Podporuje možné poskytnút‘ ten po absolvovaní vzdelávacieho programu, ktorý bude ukončený v podporrom roku 2022/2023

Spoliqmíea s orgánom uskutočňujúcim apíikovaný výskni;, (~ 10 NVČ 337/2019 Z. z.) ______________________ _________________

Meno včelára I včelárske . ‚ ‚ ‚

. . . . . . ‘ . .. . . ‚ Nazov vyskumneho PredpokladanaRealizaciu 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
ochrane rastlín alebo mých chemických látok alebo zmesí na zdravie, život alebo
úhyn včiel medonosných
e) výskumu alebo vývoja spoľahlivých metód liečby alebo ošetrovania včiel
medonosných

O alternatívnych postupov ochrany včely medonosnej proti klieštikovi včeliemu
(Varroa destructor L.), mým škodcom alebo mým patogénom
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g) laboratórnych analýz včelárskycEi produlcov na účely hodnotenia ich kvality
h) apiterapie

i) zvyšovania úrody pol‘nohospodárskych pledín v dósledku opel‘ovacej činnosti včiel
j) monitorovania výskytu včelej pastvy v Slovenskej republike

Pozn.1: Žiadatel‘podáva ná‘ch výskumného ~rojektu s predpokladaným rozpočtom na jeho realizáciu as návrhom zmluvy s riešitel‘skou organizáciou, ktorá
upravuje podmienky spolupráce, financovania, využitia a odovzdania výsledkov výskumného projektu, agentúre v termíne od 1. júna do 30. júna kalendárneho roka,
v ktorom podáva žiadosť o schválenie pomoci podl‘a ~ 3 ods. 1 NV č. 337/2019 Z. z..

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

Vyhlásenie štatutárneho zástupcu vnútroorganizačnej zložky včelárskeho zdniženia na území SR, že:
a) všetky informácie uvedené v tejzo žiado~i vrátwie príloh sú správne, úplné a pravdivé,
b) sú mu známe podmienky noskytovania pcmoci, ktorú žiadam v tejto žiadosti a som si vedomý požiadaviek vzt‘ahujúcich sa na pomoc, 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 doplneni niektorých zákonov,
e) je si vedomý, že údaje zo žiadsoti o dor.áciu a z rozhodnutí vydaných na základe tejto žiadosti móžu byt‘ zverejnené v súlade 5 čI. Lil a 112 nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EU) Č. iSOó:2013 a móžu byt‘ spracovávané subjektmi Únie a Slovenskej republiky príslušnými v oblasti auditu a kontroly za
účeloni ochrany finančných záujmcv Únie,

f) poskytne súčinnosť kon~clným orgánom a množní vykonanie všetkých kontrol, vrátane všetkých kontrol na mieste,
g) je si vedomý, že v prípad~ Lvedenia n:správnych údajov, ako aj v prípade nedodržania podmienok poskytovania pomoci sa dopúšfa správneho deliktu, za ktorý
móže byť udelená pokuta a povinnosti vrátk‘ poskytnutú podporu aj s úrokmi resp. penále,
h) je si vedomý toho, že vylákanfm príspevku alebo mého plnenia zo štátneho rozpočtu,rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, ktorého poskytnutie alebo použitieje
podl‘a všeobecne závázného právnebo predpisu v:azané na podmienky, ktoré nespliía, a to uvedením do omylu v otázke ich splnenia, ~nóže byť 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 súčinnosť a umožniť vykcnani~ všetkých kontrol, vrátane kontrol na mieste,
c) poskytnúť d‘alšie požadované doklady a informácie, ktoré sú potrebné na posúdenie oprávnenosti žiadosti,
d) písomne oznámiť každú zmenu údajov a organizácii uvedených v záhlaví žiadosti na SZV najneskór do desať pracovných dni odjčj vzniku,
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e) uchovávať všetky doklady preukazujúce poskytnutie dotácie Po dobu minimálne 10 rokov,

O bezodkladne vrátiť dotáciu alebo jej čaď v prípade porušenia dotačných podmienok
vznikne v súvislosti s oneskoreným vrátením dotácie (sankčný úrok).
Miesto: Borský Mikuláš

Dáturn: 29.5.2022
Meno a priezvisko predsedu včelárskeho
združenia na území SR v. r.:

na výzvu žiadatel‘a, zároveň sa zav&zujem nahrad f škocu, ktorá žiadaterovi

Mgr. Rudolf Hrebačka

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

Meno a prezvisko výboru:

~

—

‚V

Peter I-Iaraj
Miroslav Šedivý

Pavol Orth

Slovenský zviz včeJárov
Základná organizácla

90877 Borský Mikuláš

pečiatka
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