
Žiadost o poskytnutie pomoci na rok 202212023 podľa NV 33712019

Údaje o organizácii: - ---

Názov včelárskeho združenja na území SR: ZOSZV ČADCA
Sídlo: Olešná pri Čadci 561

Tel.: 0903306565 Je-mail: zoszvcadca®centrum.sk č. účtu IBAN organizácie: SK 46 0900 0000 0(100 5t99 0884
Identifikačné číslo organizácie z MV SR: 00178349030

Podpora na opatrenie technická pomoc podl‘a (~ 5 NVČ. 337/2019 Z. z.)
* 5 ods. I písm. a) Organizovanie nrednášok/seminárov

Termín prednášky/seminára Miesto konania Druh
Téma prednášky/seminára do 280 €(deň, mesiac, rok) ± čas začiatku (uviesť presnú adresu) (P15*)

Doro kultury Uadca Maticne
26.marec 2023 11 .30hod Včelárske produkty námestie 1434/12 02,2 o4 €280,O0 p

9.máj 2023 1 3,30hod Včelárske produkty SOŠOaS Čadca 0220117. novernbra 2579 €230,00 P
Uom kultury Cadca Maticne

20.máj 2023 13,3Ohod Včelárske produkty námestie 1434/12 €280,OO P

Pozn I.: ZO SZV/KČ SZV možno poskytnúť pomoc vo včelárskom roku na zabezpečenie najviac jednej prednášky alebo jedného seminára na každých 50
včelárov, ktorých podi‘a údajov v registri včelstiev ku dňu uskutočnenia prednášky alebo seminára združuje konečný prijímateľ pcmoci.
Pozn 2.: RZ SZV možno poskytnúť pomoc vo včelárskom roku na zabezpečenie najviac 5 prednášok alebo seminárov na každých 50 včelárov, ktorých podřa
údajov v registri včelstiev ku dňu uskutočnenia prednášky alebo seminára združuje konečný prijímateľ pomoci.
* označit‘, či sajedná o prednášku (P) alebo seminár (S)

~ Sods. 1 nísm. h) Zabezpečenie účasti spoločníka alebo člena včelárskeho združenia na vzdelávacom poduatí v oblasti včelárstya
j Termín podujatia (deň, mesiac, Miesto konania Predpokladaná

Názov podujatia Počet účastníka«rok) (uviest‘ presnú adresu) cena E
26.3.2022 Výstava “Včelárstvo na kysuciach“ KD Čadca €20000

Názov publikácie/materiálu Autor publikácie/materiálu* Predpokladaná cena € Počet výtlačkov*

Včelársky obelisk! beton,žele-zo Ing. Martin Slovák €400,0O

Magnetky s včel.tematikou Ing. Martin Slovák €250,00 250

Údaje o štatutárnom zástupcovi - priezvisko, meno, titul: Slovák Martin Ing., Laš Jozef Mgr.

S ods. 1 písm. i) Publikačná, osvetová a propagačná činnosť súvisiaca so včelárstvom

propagačná činnosť
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včelárskej výstavy, včelárskej súťaže, národného alebo medzinárodného včelárskeho podcjatia

Miesto konania
Termín (deň, mesiac, rok) I Názov podujatia Predpokladaná cena E

(uviesť_presnú_adresu)
~ Dom kultúnjčadca Matičně 200

20.máj 2023 námestie 1434/12

* 5 ods. 1 písm. k) Obstaranie. výpočtovej alebo audiovizuálnej techniky vrátane jej príslušenstva pre včelárske združenie, zriadenie
pripojenia k verejnej elektronickej komunikačnej sieti pre včelárske združenie, používanie elektronickej komunikačnej služby

Predpokladaná cena €
Z‘ariadenie
Počítač/notebookitablet €1 000,00
Tlačiareň €500,00
Vytvorenie, prevádzkovaine alebo aktualizovanie informačného systému €350,00
Pozn 1.: Nákup podl‘a * 5 ods. I písm. k)je možný raz zaS rokov

~ 5 ods. 1 písm. I) Obstaranie technických pomůcok alebo zariadení na získavanie, spracovanie alebo sklad<

Zariadenia na v)rtáčanie medu - medomet €1 000,00
Oravec Pavolmedomet

Zariadenia na vytáčanie medu medomet El 000,00
Kubica_Petermedomet

Zariadenia na vytáčanie medu -~ medomet €1 001,00
Garaj Jozefmedomet

Nádoby na skiadovanie alebo Laš Pavol nadoby na med €20100
prepravu medu
Nádoby na skiadovanie alebo Urbánek Jozef nadoby na med €20 1.00
prepravu medu
Nádoby na skiadovanie alebo Chabreček Anton nadoby na med €20100
prepravu medu
Nádoby na skiadovanie alebo Ramšák Ján nadoby na med €40100
prepravu medu
Nádoby na skiadovanie alebo Garaj Jozef nadoby na med €40L00
prepravu medu
Nádoby na skladovanie alebo Garaj Jozef nadoby na med €40100
prepravu medu
Nádoby na skiadovanie alebo BuJej Peter Mgr. nadoby na med €20100
prepravu medu

5 ods. 1 písm. j) Uskutočnenie

Kategória opráv. nákladov podl‘a
NV 337/2019

Priezvisko, meno, titul včelára

Ike hcspodára ZO
he hospodára ZO
he hospodára ZO

vanie včelárskych produktov
Predpokladaná cena €

mm, 100€



Žiadost o poskytnutie pomoci na rok 202212023 podra NV 33712019
Zariadenia na čistenie alebo BuIej Peter Mgr. dávkovanie medu €200,O0
dávkovanie medu ii
Zariadenia na kontrolu kvalityll Bulej Peter Mgr. refraktometer €15O‘0O
včelárskych Droduktov
Zariadenia na získavanie alebdi
spracúvanie včelieho vosku al~bo Garaj Jozef voskotopka €500.00
vÝrnhii yčehír~kych meÁl7istieÁhk
Zariadenia na odvčelovanie akbo
manipuláciu s medníkmi alebo~ Garaj Jozef €&oo,oo
včelárskymi rámikmi pri med raní odviečkovacje zariadenie

— E8~,00
Zariadenia na odviečkovanie Lušňák Ján odviečkovacje zariadenie
medových plástov €40G,0O
Zariadenia na odviečkovanie Bulej Peter Mgr. odviečkovacje zariadenie
medových Dlástov
Zariadenia na odviečkovanie H Garaj Jozef ometač včiel €S0(J,OO
medovÝch nlástov
tariauenia na tauc~pvccuiv
prípravy včelárskych produktov
leh spracúvanie alebo skiadovan
ohrevom, chladením alebo
mrazením

Pozn I.: Nákup rovnakého druhu zariadenia Jen I krát za 5 rokov
Pozn 2.: Potvrdenie regionáinejj veterinárnej a potravinovej správy (d‘alej len „RVPS) o registrácii prevádzkarne po:ravinárskeho podiiku pre potraviny živočíšneho
póvodu, ak sú náklady vyššie ako 1 000 eur.
Pozn 3.: Nádoby na skiadovanie alebo prepravu medu len nerezové
Pozn 4.: Nákup zariadenia v mi; imlnej cene 100 eur.

na
je 5 BuJej Peter Mgr. mraziak €70C,00
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5 ods. 1 písm. rn) Obstaranie zariadení na únravu stanovišťa včelstva

Konkrétny druh zariadenia na úpravu Predpckladaná ceia
Priezvisko, meno, titul včelára Počet včelstiev súčinu 3 enr a počtustanovišťa včelstva včclst lev

Michal Žihadlo motorová píla 20,00 60,00 €
Karol Včelársky motorová kosačka 40,00 120,00 €

Peter Veľký orezávaěe konárov 20,00 60,00 6
Juraj ÚI‘ový krovinorez 40,00 120,006

~1Ln4) ~1en2t4ť “Qs‘~~~‘-*

-6
-6
-6
-6

Pozn.3 Zariadenia na úpravu stanovišt‘a sú: motorová pila, motorová kosačka, orezávače konárov, krovinorez.

~ 5 ods. 1 písm. n) Obstaranieinštruktážnych pomócok, zariadení alebo rnateriálov určených na použitie v rámci včelárskeho krúžku
Predpokladaná cena do

Názov pornócky pre VK Počet ks 2006
Včelársky klobúk 7 €80,00

• Rozperák 5 €20,00
Dymák I 640,00

Zariadenie pre chov matiek (set na značenie matiek, štartovací set na chov matiek, I 660,00
5 ods. 1 písm. g) Ochrana včelstiev, úl‘ov alebo včelárskych zariadení pred poškodením alebo odcudzením

Meno včelára I včelárske združenie I Konkrétny druh Predpakladaná cenaOprávnené náklady organizačná jednotka zariadenia
Zariadenia na monitorovanie ‘

včelstiev, úľov alebo včelárskych
zariadení z dóvodu ich ochrany Bulej Peter Mgr.
pred poškodením alebo
odcudzením kamera €‘~0O,0O
Zariadenia na odpudzovanie voľne Pavol Laš elektrický ohradník €A03,00
žiiúcei zveri
Zariadenia na odpudzovanie voľne Urbánek Jozef elektrický ohradník €aOD,00
žliúceI zveri
Zariadenia na odpudzovanie voVne elektrický ohradník €&0 1,00
žijúcei zveri

„ É
~ ~‘ ~‘i‘1~ \‚~ T~‘~
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5 ods. 1 písm. r) Monitorovanie sezónneho stavu včelstiev

Náklady na obstaranie úl‘ovej váhy úľova váha

Podpora na opatrenie boj proti škodcom a chorobám včelstiev, predovšetkým varroáze (~ 6 i‘ÍVČ 337/2019 Z z.)
6 ods. I písm. a) Obstaranie veterinárneho fleku alebo veterinárneho prípravku, ktorý možno uvádzat‘ na trhy SR

Počet včelstiev (za organizáciu) I< 30.9.2022 IPredpokladaná cena € (

Lariadenia na
vybudovanie oplotenia územia
užívaného pd prevádzkovaní úl‘ov Juraj Greguš elektrický ohradnik 6500,00
aiebo včelárskych zariadení
L.ariadenia na
vybudovanie oplotenia územia
užívaného pri prevádzkovaní úl‘ov Bulej Peter Mgr. oplotenie 6700,00
alebo včelárskych zariadení
~ 5 ods. I písm. m) Obstaranie zariaden~ na úpravu stanovišt‘a včelstva

Konkrétny druh zariadenia na úpravu Predpokladaná cenaPriezvisko, meno, titul včelára Počet včelstiev súčinu 3 eur a počtu
stanovišťa včelstva

včelstiev
— BuJej Peter Mgr. ~ it nn

Meno včelára I včelárske združenie/ Konkrétny druh Predpokladaná cena EOprávnené náklady
orEanizačná jednotka zariadenia max. do 500€

Náklady na obstaranie úl‘ovej váhy Oravec Pavol úl‘ova váha 6350,00

Rotek Michal 6400,00

Serafin Peter úl‘ova váha 6400.00
Náklady na obstaranie úl‘ovej váhy

Greguš Juraj úl‘ova váha €400‘00
Náklady na obstaranie úl‘ovej váhy

~ 5 ods. 1 písm. r) Monitorovanie sezónneho stavu včelstiev
Meno včelára / včelárske združenie / Konkrétny druh Predpokladaná cena EOprávnené náklady .

orpanizačná jednotka zariadenia max. do 500€
Bukj Fctci M~. ———motortyvá-kosaěka————————---—— 25,00 75,006
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I 1900 I I 900,006
Pozn. 1: Netreba rozpisovať názvy Iiekov, len predpokladanú sumu na lieky

* 6 ods. 1 písm. b) Aplikácia veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku na včelstvá z důvodu prevencie alebo Iiečby choroby
včiel medonosných
Počet včelstiev (za organizáciu) € (0,64€/včelstvo)

1900 1216,006

6 ods. 1 písm. c) Obstaranie zariadenia na aplikáciu veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku na včelstvá vrátane
zariadenia zabezoečuiúceho jeho Tun!ovanie
Oprávnené náklady Meno včelára/or2anizácia Predpokladaná cena €
Zariadenia na aplikáciu
veterinárneho lieku alebo prípravku .

. . . . Slovák Martin 6150,00a zabezpecenie jeho fungovania s
certifikátom

Kompresor Slovák Martin 150,006
Fumigantné pásiky ZO SZV Cadca 6100,00
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 včelstjev

Opatrenia na podporu obnovenia stavu včelstiev (~ 9 NJ‘T Č. 337/2019 Z. z.)
~ 9 ods. 1 písm. b) Pomoc na miku ) nrirodzene alebo umelo oolodnenei matky knnskej včely

Počet prehliadnutých včelstiev na kočovnom stanovišti za organizáciu podl‘a písm. d) E (0,40 6/včelstvo)
30 12,006

Počet prehliadnutých včclstiev na trvalom stanovišti za organizáciu odl‘a písm. e) E (1,00 €Jvčelstvo)
1900 900,006

* 6 ods. 1 písm. I) Obstaranie izolátora matky včely medonosnej pre včelstvo
Meno včelára / včelárske združenie I organizačná jednotka Počet včelstiev Preclpokladaná cena

Bulej Peter Mgr. 25 eocoo

Počet nakúpených prirodzene Predpokladaná cena E,Meno včelára
oplodnenú včeliu matku max. do 106/ks

20 Bulej Peterf Mgr. €200,00
Počet nakúpených umelo Predpokladaná cena €‚

Meno včelára
oplodnenú včeliu matku max. do 156/ks

2 Slovák Martin Ing. 630,00

\~‘‚ (
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Vyhlásenie štatutárneho zástupcu vnútroorganizačnej zložky včelárskeho združenia na území SR, že:
a) všetky informácie uvedené v tejto žiadosti vrátane príioh sú správne, úplné a pravdivé,
b) sú mu známe podmienky poskytovania pomoci, ktorú žiadam v tejto žiadosti a som si vedomý požiadaviek vzt‘aiiujĹcicii sa na ponec, o ktorú žiadam,
c) sa mu na ten istý účel neposkytla má dotácia zo štátneho rozpočtu, z prostriedkov EU alebo VUC,
d) súhlasí so spracovaním osobných údajov podI‘a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplr~ií niektorých zákonov,
e) je si vedomý, že údaje zo žiadsoti o dotáciu a z rozhodnuti vydaných na základe tejto žiadosti móžu byt‘ zverejnené v sulade s či. Ill a 112 nariadenja
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) Č. 1306/2013 a móžu byt‘ spracovávané subjektmi Únie a Slovenskej republiky prís ušnými v oMasti auditu a kontroly za
účelom ochrany finančných záujmov Únie,
1) poskytne súčinnosť kontrolným orgánom a umožní vykonanie všetkých kontrol, vrátane všetkých kontrol na mieste,
g) je si vedomý, že v prípade uvedenia nesprávnych údajov, ako aj v prípade nedodržania podmienok poskytovania pomoc sa dopúšťa správneho deliktu, za ktorý
móže byt‘ udeiená pokuta a povinnosti vrátit‘ poskytnutú podporu aj s úrokmi resp. penále,
h) je si vedomý toho, že vylákaním príspevku alebo mého pinenia zo štátneho rozpoČtu,rozpoČtu verejnoprávnej inštitLcie, ktorélio poskytnutie alebo použitieje
podl‘a všeobecne záväzného právneho predpisu viazané na podmienky, ktoré nesplň; a to uvedením do omylu v otazke icli splnenia, mčže 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 umožníť vykonanie všetkých kontrol, vrátane kontrol na mieste,
c) poskytnúť d‘alšie požadované doklady a informácie, ktoré sú potrebné na posúdenie oprávnenosti žiadosti,
d)písomne oznámit‘ každú zmenu údajov o organizácii uvedených v záhlaví žiadosti na SZV najneskór do desaf praco‘ných dní od jej ‘zniku,
e) uchovávat‘ všetky doklady preukazujúce poskytnutie dotácie po dobu minimálne 10 rokov,

D bezodkladne vrátíť dotáciu alebo jej časť v prípade porušenia dotačných podmienok na výzvu žiadateľa, zároveň sa zaväzujem nahradit‘ škodu, ktorá žiadateľovi
vznikne v súvislosti s oneskoreným vrátenim dotácie (sankčný úrok).

Miesto: V Čadci /~ ť4J~
Meno a priezvisko predsedu včelárskeho

Dátum: 27.5.2022 združenia na území SR v. r.: lng.Martin Slovák

Odtlačok peČiatky a podpisy členov výboru včelárskeho zdnjženia na území SR: ~kia~‘a organizácia

Slovenského zväzu včelárov
Meno a prezvisko výboru: ČADCA
Mgr. Jozef Laš
Milan Chabreček

jr

pečiatka
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