
Žiadost o poskytnutie pomoci na rok 202212023 podľa NV 33712019

Údaje o organ izácii
Názov včelárskeho združeni~ na území SR: Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov Hnúšťa

Sídlo: Osloboditel‘ov 253/5,‘~80 52 Hrachovo

Údaje o štatutárnom zástupcovi - priezvisko, meno, titul: \‘ligal‘a Ivan, Ing.

Tel.: 0911/695660 I le-mail: hnusta vcelari.sk Č. účtu organizácie: SK4309000000000068940912
Identitikačné Číslo organizgie z MV SR: 00178349 0062

Upozoincuic Wčivo vypit tu ‘ počítači!

Podpora na opatrenie 41~chnická pomoc podľa (s95 NV Č. 337/2019 Z. z.)
~ 5 ods. J písni. a) Organizo‘anie prednášok/seminárov

Termín prednášky/seminára . ‚. . . IVliesto konania Druh
~ . . ‚. U Terna prednaskv/seminara . . do 280€

(den, meslac, rok) - ca~ ‚aci1tku (uviesť presnu adreso) (P/Sw)

ReŠtauráci~i II I. Ii I R I .

Š.M.Daxnej-a 920. 98] 01
05.03.2023. I :00 hod. Všeobecné včelárstvo Ilnúšía €280,00

Pozn I.: ZO S/V KČ SZV m~no poskytnůť pomoc vo včelárskom roku na zabezpečeníe najviac jednej prednášky alebo jedného seminára na každých 50

včelárov. ktol)ch podľa údajo~!‘ v registri včelstiev ku dňu uskutočnenia prednášky alebo seminára združuje konecný príjínater pomoci.

Pozn 2.: RZ S/V možno posk~tnúť pomoc vo včelárskom roku na zabezpečenie najviac 5 prednášok alebo seminárov na každých 50 vČelárov, ktorých podIa

íidajov V registri včelstiev ku di~u uskutočnenia prednášky alebo seminára združuje konečný prijímateľ pomoci.

* označíť, či sa edná o predná~ku (P) alebo serninár (S)

* 5 ods. I písm. c) Zabezpečeoie letného kurzu vČelárstva pre účastníkov vo veku 6 až 19 rokov

Miesto konaniaZabezpečenie letného kurzu Dátum a čas konania Počet účastníkov do 1000€

včelárstva - názov (uviesť presnú adresu)

~ II
Ii

~ 5 ods. I písm. d) Zabezpečiie vzdelávania v oblasti včelárs~a v akreditovanom vzdelávacom programe
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Téma vzdelávaeieho programu (podJ‘a
Termín vzdelávacieho kurzu Miesto konania do 900€

zoznamu akreditovaných vzdelávacích Počet zúčastnených(uviesť presnú adresu) do 1800€(deň, mesiac, rok) čas začiatku programov MŠ_SR):

Pozn 1.: Vzdelávací program m5žu realizovať akreditované inštitúcie v oblasti včelárstva - nahlasuje sa len požiadavka na zúčastnenie sa vzdelávacieho programu.
yV szv svojím uznesením schvaľuje kurzy, ktoré sa budú vykonávať v podpornom roku 2022/2023, o čom informuje vzde:ávaciu inštitúciu.

Pozn 2.: Vzdelávací program je vykonaný za účasti najmenej 15 účastníkov (včelárov alebo včelárskych začiatočníkov), alebo za účasti najmenej 7 včelárov,
ktoréhotémouje inseminácia mátiek včely medonosnej alebo senzorické hodnotenie včelárskycb produktov.

~ 5 ods. 1 písm. e) Zabezpečenie včelárskej konferencie ______________________

Názov včelárskej konferenc~ Téma včelárskej konferencie Dátum a čas konania •M~sto konania do 100€~ (uviest presnu adresu)

~ 5 ods. I písm. h) Zabezpečenie účasti spoločníka alebo člena včelárskelio združenia na vzdelávacom podujati v oblasti včelárstva

Termín podujatia (deň, mesiac, ‚ . . Miesto konania . ‚ Predpokladaná~ Nazov podujatia . . Pocet ucastnikov
rok) (uviesť presnu adresu) cena E

5 ods. 1 písm. » Publikačná, osvetová a propagačná činnosť súvisiaca so včelárstvom
Názov publikácie/materiálu ... Autor publikácie/materiálu * Predpokladaná cena € Počet výtlačkov*
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Pozn 1.: publikácie a aktivity/činnosti spadajúce do ~ 5 ods. I písm. ) s cenou vyššou ako 5OO~OO € musia byť pred vydanírn schválené
Edičnou radou SZV. Záujemcovia o čerpanie pomoci v rámci uvedeného opatrenia zašlů žiadosť o schválenie danej aktivity/činnosti alebo
publikácie Edičnej rade SZV zároveň so Žiadosťou o poskytnutie pomoci. Žiadosť musí obsahovať aspoň: názov publikácie, aktivity/činnosti.
náklad, predpokladaná cena nákladu, autor/kolektiv autorov, obsah, zdóvodnenie vydania. formát, vazba, predpokladaný dátum vydania.
podpis a pečiatka štatutára.

Pozn 2.: v prípade žiadosti o preplatenie etikiet a tabúľ na označenie niesta, na ktorom sa propagujú alebo predávajú včelárske produkty.
doklad preukazujúci získanie cchrannej známky „SLOVENSKÝ MED SZV“, zdóvodnenie vydania, formát, väzba, predpokladaný dátum
vydania, podpis a pečiatka štatutára.
* vypíňa sav pľípade publikác[e

~ 5 ods. I písm. j) Uskutočnenie včeíárskej výstavy, včelárskej súťaže, národuého alebo medzinárodného včelárskelio podujatia

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

(uviesť presnú adresu)

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

Zariadenie Predpokladaná cena €
Počítač/notebook/tablet

Tlačiareň
Dataprojektor
Plátno

~/‚ UČO\aCIa tc‘t CprOdukttN. MUL ~U prblušcn~tü)

Zariadenie pripojen ia k verejnej komun ikačnej sieti
Telekomunikačně zariadenie
Používanie elektron ickje_koniunikačnej_služby
Vytvorenie, prevádzkovaine alebo aktual izovan ie inf‘ormačného systému
Pozn I.: Nákup podFa ~ 5 ods. písm. k)je možný raz zas rokov

~ 5 ods. 1 písm. I) Obstaranietechnických pomócok alebo zariadení na získavanie, spracovanie alebo skladovanie včelárskych produktov
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Kategória opráv. nákJadov podl‘a Priezvisko, meno, titul včelám . Predpokladaná cena €
NV 337/2019 min. 100€
Zariaclenia na odvčelovanie alebo
manipuláciu S medníkmi alebo
včelái-skyrni rámikmi PFÍ medobraní

Zariadenia na odviečkovanie
medových plástov
Zariadenia na separáciu vosku od
medu

Černák Pavel, Ing. €1 000,00
Machyniak Lukáš €1 000,00

Zariadenia na vytáčanie medu - Maríni Ľubomír 6800.00
medomet Knapp František €900,00

Svinčiak Ján, Ing. €1 000,00
Dianiška Marek €90Q00

Zariadenia na čistenie alebo
dávkovanie medu

Zariadenia na zahezpečenie
prípravy včelárskych produktov na
ich spracúvanie alebo skladovanie s
ohrevorn, chladením alebo
mrazen ím
Zariadenia na spracúvanie medu
Zariadenia na skiadovanie alebo
manipuláciu s medom v medárni Svinčiak Ján 6400,00
Zariadenia na získavanie alebo
spracúvanie včelieho vosku aíebo
výrobu včelárskych niedzistienok

Zariadenia na získavanie,
spracúvanie alebo skladovanie
obnóžkového alebo plástového .

pePu
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Zariadenia na zfskavanie,
spracúvanie alebo skladovan~e
[erskej kašičky alebo propolisu

Zariadenia na zabezpečen ie
hygieny spracúvania včelárskýcli

[p~duktov :
Zariadenja na kontrolu kvaliW
včelárskych produktov

Čerpadla na med

J Pomócky na spracúvanie :
mel icitóznych medov,

J Plničky medu alebo jej

J príslušenstva
Nádoby na skiadovanie alebo :

LEi~Pravu medu :
Pozn I.: Nákup rovnakého druhu zariadenia en I krát za 5 rokov
Pozn 2.: Potvrdenie regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (ďalej len „RVPS) o registrácii prevádzkarne potravinársi<eho podniku pre potraviny živočíšnelio
póvodLl, ak sú náklady vyššie aiw 000 eur.
Pozn 3.: Nádoby na skiadovanje alebo prepravii medu en nerezové
Rvu -4.: N~ikup zarwdcnM ‚ nininiinH CCHL
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5 ods. 1 písm. m) Obstaranie zariadeuí na úpravu stanovišťa včelstva

Priezvisko, meno, titul včelára Konkrétny druh zariadenia na úpravu Predpokladaná cena
stanovišt‘a včelstva Počet včelstiev súčinu 3 eur a počtu

včelstiev
-€
-E
-€

Pozn I.: Zariadenia na úpravu stanovišťa sú: motorová píla, motorová kosačka, orezávače konárov, krovinorez.

~ 5 ods. 1 písm. n) Obstaranie inštruktážnych pomócok, zariadení alebo materiálov určených na použitie v rámci včelárskeho krúžku
. ‚. „ Predpokladaná cena doNazov pomocky pre VK Pocet ks 200€

Pozn I.: Predložené doklady musia preukázatel‘ne súvisieť s obstaraním pomócok, zariadení úhredené v hotovosti na prijmcvý 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 realizovať ak v predchádzajúcich 2 rokoch nebola poskytnutá pomoc na nákup pomócok, zariadeni alebo materiálov
určených na použitie v rámci včelárskeho kríižku (s výnimkou pre klobúk a rukavice).

rovnakého druhu

5 ods. I písm. q) Ochrana včelstiev, úl‘ov alebo včelárskych zariadení pred poškodením alebo odcudzením

‚ . ‚ Meno včelára I včelárske združenie / Konkrétny druh ‚Opravuene naldady . .. . . . . Predpokladana cena E
organizacna jednotka zanadenia

Zariadenia na monitorovanie
včelstiev, úFov alebo včelárskych
zariadení z dóvodu ich ochrany
pred poškodením alebo
odcudzen ím

Zariadenia na odpudzovanie voľne
žijúcej zveri
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Zariadenia na
vybudovan je oploten Ia územia
užívaného pri prevádzkovaní úl‘ov
alebo včelárskych zarjadení
Pozn I.: Podporuje možné poskytnúť Jen pri zakúpení celého kompletu zariadenja. Samostatné súčast~ nieje možné zakúpiť.

~ 5 ods. I písm. r) Monitorovauje sezónneho stavu včelstiev

. . . Meno včelára / včelárske združeuie / Konkrétny drtili Predpokladaná cena €Opravnene nakl~dy . . . . .

or anizacna eduotka zariadeuja max. do 300€

Náklady na obstaranie ůl‘ovej váhy
Náklady na obstaran Ic pomócky
alebo zariadenja na monitorovanje
stavu včiel vůli

Náklady na obstaranje zariadenia
umožňujúceho dial‘kový pr[stup
k údajom získavaných pornocou
úľovej váhy alebo pomócky alebo
zariadenja na moritorovanje stavu
vč jel v Wi.

Podpora na oputrenie koj proti šícodcom a chorobám včelstiev, predo všetkým varroáze (~ 6 NVČ. 337/2019 Z. z)

* 6 ods. I písni, a) Obstaranie veterinárueljo lieku ajebo veterinárneho prípravku, ktorý možno uvádzať na trh v SR
~~et včelstiev (za organizáciu) k 30.9.2022 Predpokla(janá cena € 1

954 954,0w
Pozn. 1: Netreba rozpisovať názvy liekov, en predpokladanú sumu na beky

~ 6 ods. I písm. 6) Aplikácia veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku na včelstvá z důvodu prevencie alebo liečby choroby
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6 ods. I písm. c) Obstaranie zariadenia na aplikáciu veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku na včelstvá vrátane
zariadenia zabezpečnjúceho jeho funRovanie
Oprávnené náklady Meno včelára/organizácia Predpokladaná cena €
Zariadenia na aplikáeiu

veterinárneho lieku alebo prípravku
a zabezpečenie jeho fungovan Ia s
tertifikátom .

Kompresor
Centrála

I urn ié púsik‘ ZO SZV I-Inúšťa El 00,00
Pozn.!: Zariadenia na aplikáciu veterináreneho liekou alebo prípravku musia byť povolené v SR a zaregistrované a schválené Ústavom štátnej

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

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

1200 1 200,00€

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

Pozn.]: Izolátor musí byt prispósobený na zaizolovanie matky včely medonosnej z dóvodu liečenia včelstiev (nie pridávacia a nie

vychytávacia klietka). Počet izolátorov nesmie presiahnuť počet včelstiev registrovaných ii včelára v CEHZ ku dňu nákupu.

Rac‘onalizácrn sezónnelwpresunu včelst‘ev (~ 7NVČ 337/2019 Z z)
~ 7 ods. 1 písm. a) Obstaranie zariadenia na sezónny presun včelstiev

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

organizačná jednotka do 3 300€
Špeciálne dopravné prostriedky
okrem automobilov, kočovné vozy
Nakladacie zariadenie



7 ods. I písm. d) Realizáda projektu zabezpečenja efektívnych pastcvných podmienok včelstiev
Názov projektu Predpokladaná cena €‚ max. do 2000€

Pozn. I: Žiadatcr prcdkladá o~novu projetku spolu so Žiadosťou o poskytnutic pomoci na podporný rok 2022/2023
Pozn.2: Žiadaterom je ZO SZY, RZ SZV alebo KČ SZV, nic včelár ~zickú/právnická osoba.

Žiaciost o poskytnutie pomoci na rok 2022/2023 podľa NV 337/2019

Podpora labora‘órií (‚«8 AWČ 337/2019 Z. z.)

a) zabezpečenje analýzy včeiárskycb produktov na účeIy

I. hodno~~nja jdi kvality “ykonanej v akreditovanoni aboratóiiu (najvžac 3 analýzy)

2. súťaže o najlepší včelársky produkt vykonanej v referenčjiojii Iaboratóriu (najviac
3 analýzy,)

3.medzinárodnej sťiťaže vykonancj v refercnčnom abbo v rncdzinárodiioiii
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4. identifikácie kontaminovaného alebo falšovaného včelárskeho produktu vykonanej
v referenčnom alebo v medzinárodnom laboratóriu __________________________ ____________________

5. zisťovania toxických činiteľov alebo patogénov vo včelárskych produktoch
vykonanej v akreditovanom laboratóriu _______________________ ________________________ __________________

6. zisťovania rezíduí chemických látok alebo zmesí spósobilých vyvolať otravu včiel
medonosných vykonanej v akreditovanom laboratóriu __________________________ ____________________

b) vytvorenie alebo dopIiíanie databázy údajov o lokáme produkovaných
medoch, ktoré sú použitel‘né na zisťovanie regionálneho původu medu a
identifikáciu falšovaného medu metódou nukleárnej magnetickej rezonancie



~~iadosto poskytnutie pomoci na rok 2022/2023 podľa NV 337/2019

Opa/lenic na podporu obnoven,‘, stav« včelst‘ev (s99 NVČ 337ĺ2019 Z z)
~ 9 ods. 1 písm. a) Pomoc na nákup plemennej neoplodnenej matky kranskej včely šl‘achtenej na hygienjcl(ý prejav a odolnosť voči varroáze alebo
obstarauje jej larvy v materskej hunke
Počet nakúpenýcjj

ueoplodnenýcl~ matiek kranskej
včely

Počet nakúpenýcji lariev matky
kransl<ť včely

Pozn. I: Pomoc je možné poskytnúť en na počet včelích matiek. zodpovedajúci počtu včelst icy registrovaný0~ v CEHZ ku dňu nákupu.

* 9 ods I písm h) Pomoc na nakup prirodzene alebo umelo oplodnenej matky kranskej včel:

Meuo včelára Predpokjadaná cena €‚

F lodnenú včeliu matku
max. do lO€/ks

~tnakúpe~ejo

Ivarg Vladimír €40,OO

Iodnenú včelju matku

9 ods. I písm. c) Pomoc na nákup vakcinovanej matky kranskej včel‘

Meno včelára Počet ks

Pozn. I: Poniocje možné poskytnúť len na počet vakcinovanej matky kranskej včely, zodpovedajúcj počtu
včelstiey registrovaných v CERZ ku dňu nákupu.
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* 9 ods. I písm. d) Pomoc nanákup matky kranskej včely, ktorej plemenná hodnota umožňuje použitie na účely prevádzkovania
zariadenia určeného na vykonávanie výkonnostných testov na testovanie plemennej hodnoty včiel medonosných

. . . .. . . Predpokladaná cenaNazov a adresa testacnej stanice Pocet testovanych matiek max. do 150€/ks

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

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

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

Pozn. 1: Žiadatel‘ priloží potvrctenie, žeje registrovaným členom chovateľov 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 cenamax._do_25€/ks

Pozn. I: Začínajúcirn 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 včely. Pomoc je
poskytovaná na maximálne 5 včelstiev.
Pozn.3: Podporuje možné poskytnúť len po absolvovaní vzdelávacieho programu podľa ~ 5 ods. I písm. d) nariadenia č. 337/2019 Z. z. a v
danom včelárskom roku nakúpil aj včelstvá.

Pozn.4: Podporu je možné poskytnúť len po absolvovaní vzdelávacieho programu, ktorý bude ukončený v podpomom roku 2022/2023

~ 9 ods I pism g) Pomoc na nakup najviac piatich novych ul‘ovych zostav pre včelaiskeho začjatočnika

Meno včelára Počet nakúpených včelstiev Predpokladaná cena €max. do 45€/ks
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...Pozn. I: Začínajúcijn včelárom je FO, ktorá poslednýcli S rokov nechovala včely a nebola registrovan~ v CEHZ.
Pozn 2 max. výška pon~ocj do 45 EUR z oprávnených nákladov na nákup nových včelstjev s plernennoLi matkou kranskej včely. Pomoc je poskytovaná na
maxiniáliie 5 úľových zostáv.
Pozn.3: Podporuje možné poskytnúť len Po absolvovaní vzdelávacjeho programu podl‘a * 5 ods. I písm. d) nariadenia Č. 337/2019 Z.z. a v danorn včelárskom
roku nakúpil aj úJ‘ové zostavy.

Pozn.4: Podporuje možné poskytnúť Jen po absolvovaní vzdelávacjeho programu ktoiý bude ukončený v podpornorn roku 2022/2023

Spotupráca S orgá‘w‘,~ usJcutočň‘ujúcjnj apÍikoia,1~ výskum (~ JO NVč. 337/2019 Z. z.)

Meno včelára / VČelái~sJ(e ‚ ‚
Reaíizaciu projektu apllko‘raneho vyskumu v oblasti: zdnjzeuie / orgai1izacn~ .

. ‚ . . . ‚ ‚ . . . ‘ Nazov vyskunineho

ed ii otka. pracovislca cena €a) šFachtenja slovenskej ki~nskej včely alebo ochrany jej genetických zdrojov
b) veden Ia Plemenárskej evidencje včely medonosnej
c) Inonitorovanja zdravotného stavu včjel medonosných alebo výskumu jeli zdravja

d) mon itorovan Ia vplyvu prípravkov na ochran Li rastl hi. pomocných prípravkov ‚‘

ochrane rastlín alebo mých chemických látok alebo zmesi na zdravje život alebo
úhyn včiel medonosných
e) výskuinu alebo vývoja spol‘ahjmvýcli metód liečby alebo ošetrova~j~ vč jel
medonosných

o alternatívnycli postupov ochrany “čely medonosnej proti kI ieštjkovj včel jemu
(Varroa destruetor L.), ~ným škodconi alebo mým patogénoin
g) laboratórnych analýz včelárskych produktov na účely hodnoteiija jeli kvaJj~
Ii) apiterapie

i) zvyšovanja úrody Pol‘nohospodárskyeh plodín v dósledku opel‘ovacej čjnnostj včiel
j) monjtorova~j~ výskytu včelej pastvy v Slovenskej republjke

Pozn. I: Žjadater podáva návrh výskumné~0 projektu s Predpokladanýin rozpočtom najeho real jzáciu a s návrhorn zmluvy s riešiterskou organizácjou ktorá
upravuje podmienky spolupráce flnancovanja využjtia a odovzdanja výsledkov výskun~n~j~0 projektu, agentúre v termíne od I. júna do 30. júna kalendárnejio roKa.
v ktorom podáva žjadosťo schvájenje pomocj podľa ~ 3 ods. J NV Č. 337/2019 Z. z..

Pozn.2: Orgánom uskutočňujúcjm aplikovaný výskum je osoba, ktorá ~orila aspo~ dye odborné práce týkajúce sa vč jel, horé holi regjstroya~~ v databáze Web
of Scjence alebo SCOPUS, a ktoré boll zverejneiié v ktorejkol‘vek z nich vo vzájomnom odstupe najviac dvoch rokov.



Žiadost o poskytnutie pomoci na rok 202212023 podľa NV 33712019

Vyhlásenie 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 poskytovania pomoci, ktorú žiadam v tejto žiadosti a soni si vedomý požiadaviek vzt‘ahujúcich sa na pomoc, o ktorú žiadani,
c) sa mu na ten istý účel neposkytla má dotácia zo štátneho rozpočtu, z prostriedkov EÚ alebo VÚC,
d) súhlasí so spracovaním osobných údajov podl‘a 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 móžu byť zverejnené v súlade s čI. Ill a 112 nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (Eú) č. 1306/2013 a móžu byť spracovávané subjektmi Únie a Siovenskej republiky príslušnými v oblasti auditu a kontroly za
účeloni ochrany finančných záuj mov Únie,

O poskytne súčinnosť kontrolrým orgánom a umožní vykonanie všetkých kontrol, vrátane všetkých kontrol na niieste.
g) je si vedomý, že v prípade uvedenia nesprávnych údajov, ako aj v prípade nedodržania podniienok poskytovania pomoci sa dopúšťa správneho deliktu, za ktorý
móže byť udelená pokuta a povinnosti vrátiť poskytnutú podporu aj s úrokmi resp. penále,
h) je si vedomý toho, že vylákaním príspevku alebo mého plnenia zo štátneho rozpočtu,rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, ktorého poskytnutie alebo použitieje
podl‘a všeobecne záväzného právneho predpísu viazané na podmienky. ktoré nesplňa. a to uvedením do omylu v otázke cli splnenia, móže byť posúdené ako trestný
čin subvenčného podvodu v zm)sle zákona č. 300/2005 Z.z.

Záväzok
Zaväzujem Sa:
a) dodržať všetky podmienky na poskytnutie pomoci,
b) poskytnúť súčinnosť a umožnit‘ vykonanie 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 o organizácii uvedených v záhlaví žiadosti na SZV najneskór do desať pracovnýcli dni od jej vzniku,
e) uchovávať všetky doklady p7eukazujúce poskytnutie dotácie po dobu miníniálne 10 rokov,

~ bezodkladne vrátíť dotáciu aiebojej časť v prípade porušenia dotačných podniienok na výzvu žiadatel‘a, zároveň sa zaväzujem nahradiť škodu, ktorá žiadatel‘ovi
vznikne v súvislosti s oneskoreným vrátením dotácie (sankčný úrok).
Miesto: Hrachovo

Meno a priezvisko predsedu včelárskeho 4‘!

Dátum: 27.05.2022 združenia na území SR v. r.: Ing. Ivan MigaFa

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



Meno a prezvisko výboru:
Ján Rešutik

Ing E ii Koiš

Já, Mináč

Rudolf Pastýr

Ľubomír Marčíni

Ing. Mirosla‘ Paluš

Žiaciost o poskytnutie pomoci na rok 202212023 podľa NV 337/2019

pečiatka
Slovanský zvóz vČeIárov

Základná organ‚záda
981 01 I-INÚŠÝÁ

‚-




