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Ůdajeo organizácii

Názov včelárakeho zdrsženia na ůzemi SR: ZO 51V Hriůová

58db: Krivec 814,96203 Hriňová

Údaje O gtatutárnom zésttspcovi — ‚sriezvisko, mean, titul: Matulka Martin Ins.
Tel.: 0915 815 623 Le—asii: mstodtl@gmail.com I č. účtu orennizňcie: 51(64 0900 0000 0000 7863 8298
Identifikačně čisto orgaoizácio z MV SR:

t[ptszontm‘ir: ltn/ivet ‚vplnte v počítači!

‘ Reštaurácis Amálka.
JarmočnS 438/25, 96205

25.3.2O2~ 0.00 hod. Odborné vzdctávan,e včetárov iriSová 6280.00

85 ods. I plam. c) Zabezpečenio lrtuéhn kurzu včelérstva pro ůčastuikov vo veku 60889 rokov

I Zabezpečenie lstného kurzu I Outturn a čas konania ‚ Micato konsola Počet účastuikov do 2000 €
~yčcIbrstva — názov (uviest‘ presoú adresu)

8 5 ods. 1 plum. d) Zabezpečeuie vzdet&vania v oblasti včetáratvs V akreditovauom vzdetávatom prorrame
~ Téma vzdetávacieho programu (podPa zoznamu do 900 €I Termit‘ vzdetávacjeho kurzu
j akreditovaných vzdelóvaeicls progromov Mš Macsb konsnsa~(deň, mesiac, rok) • čí,‘ začistI“ SR): (uviest prcsnú adrjP0č0t~&0t~t‘~th do 1800~~~

I ——.———

Vzdelávaci program m&žu reatizovať akreditované iuštitúcie v oblasti včolárssva - nahtaasije so len požiadavka na zúčaatnonie so vzdttávscietio programu yV
Sly avojim uzsmenim schvaluje kurzy, ktoré as bodů vykonávsC V podpornom roku 2022/2023,0 čom int‘onsauje vzdelávaciu ioštitůciu.

Pozn 2.: Vzdelávaci program je vykonaný za účasti nsjmenej IS ůčaatnikov (včctárov atebo včelárakych začiatočoikov). stabo za účasti najm000j 7 včetárov, ktorého
témat je insominácia mastek včely medonosnej atebo senzorické hodnosonie včelárskych produktov.

S ods. I písm. e) Zshozpečeoie včelérokei kont‘erencit

~ Mieato kouanis~ Nózov včelárskej konrereucie Téma včclárskej kooferoocie Dňtum a čas konania do 100 €~ (uviest‘ prmuú adresu)

85 ods. 1 plam. h) Zabezpečenie účasti spobočoika alebo čteoa včetárokeho zdreižessia eta vzdelávacom podujall V oblasti včeláratvs
ITermt,s podujatia (deň, mesiac. I ~ l‘sUesto konania PredpokladastáNázov podstjstia Počet ůčsato0‘ov
~ rok) (uviesť preaaú adresu) cena €

j~ods I plam. iS Publikačná. nsvetová 5 propavačná činnost‘ súvioiaca to včrlártbvom

~ Názov petblikáciejmateriálu Autor os,btikácia/materiálu° Predpokladsná cena € Počet výblačkov‘

Pozn I.: publikácie a aktivity/činnosti spadajúce do 5 ods. I plam. i) a cenou vyttou ako 500,00 6 musia byť pred ‚ydsnim schválené Edičnou
radou 51V. Záujemcovia o čerpanie pomoci v rámci uvedeného opatrenia zsštú žiadosť o achváienis danej aktivity/činnosti alebo publikácie
Edičnej rade SZV zároveň so žiadosťou O poskytnutic pomoci. žiadosť musí obsahovat‘ aspoň: názov publikáeie, aktivity/čsnnosti, náklad,
predpoktadaná cena nákladu, sutor/kotektiv autorov, obsah, zdavodssenio vydanis, formát, vazba, prcdpoktadaný dátsam vydania, podpis a
pcčiatks lsasutára.

Pozn, 2. v prtpade žisdossi o preplatesie etikiet a tabúl‘ na označsnie miesta, na ktorom Sa propagujú atebo predávajú včctárskr produkty, doklad
presskazujůci ziskanie ochrannej známky „SLOVENSKÝ MED SZV“, zdůvodnenie vydania. formát, vazba, predpokladaný dátum vydania, podpis
a pečiatka ttatutára.

‘ vypIla so v pripade pubtikácis

Termín prednálky/aerninérs
(dcii, mmiac. rok) t č:is zisSia ski‘

Podpoja na opatrenie teehnlck4pomocpodľa (‘~ SNV ě 337/2019 Z. z.)
~ Sod,,1 pusm a) Organ.zovante prednášok/somtsiárCv

Téma predsášky/ocmi.aárs
Mimto koosnia

(uvieať srcslsů adresu)
do 280 6

I.: Zo szvJKČ 51V možno p~kysnúC pomoc vo včolárskom roku na zabezpeženit najviscjedsej prednálky abebo jedoého seminutra na každých SO včelárov,
ksorých podra údajov v registri včststiev ku dňu tskutočuesia prednášky atebo semiuára združuje konečný prijimatel‘ pomoci.

Pozn 2.: RZ SZV možao poskytnúť pomoc vo včelárakom roku na zabczpečeníe aajvisc 5 pred.aótok ateho mminárov na každýcls 30 včebárov, ksorýeh podt‘a údsjov
rcgissri včetstiev ku dlu uskutočnenia prednášky atcbo seminárs zdražuje konečný prijimasef pomoci.

označit‘, či sajcdná O predoášku (I‘) atebo semisár (5)

5 ods. I pisa j) Usksitočuenie ‚čctárskej výatavy, včetárskej oúťaže, národného abbo medzinárodného včelárakeho podujatia
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Sods. I písm. k) Obotaranie výpočtovej alebo sudiovizttálnej techniky yrátanejej priululenalva prs včetárake združetaie, zrisdenie
pripojenia k verejnej elektroniekej komunikačnej sjeti pre včelárukezdrtiženie, puuživsnie elektronickej kon‘uniksčnej služby včelňrskym
zdrtjženim ticho vytvorenie, prevtidzkovanie alebo sklualizovanie informačního asiati nu yvuživaného včelársky „zdražen ins
Zariadenie Predpoklsdanó cena €
Počítač/n oteb a ok/tab let
Tlačiareň
Datapeoiektor
Plátno
Oas tičossc ta lenin ks (rapro‘ls,kior. niikrnros + adela ianatvoi
Zariadenie pripojenis k verejnej komunikačnej sieti
Telekomunikačně_zarisdenie
Použlvssie_elektronickje_konsuniksčnej_služby
Vylvorenie. prevádzkovsine alebo akiualizovanie informačního systému

Zariadenia na odvčelovanie slebo
manipuláciu a medníkmi alelo Ing. Chrenovaká Méris €500.00
‚‘čelárnkymi rámikmi pri medobrani

Zariadenia na odvč‘lovsnie slebo
manipultciu a medníkmi alelo Malals Ján €50000
včelárskymi rámikmi pri medobrsni

Zariadenia ns odviečkovanie
. Hr,ň Jaroslav €40000

medovych plástov
Zariadenia na odviečkovanie

~ Krariozef €500,00
medovycla plastov
Zariadenia na vytáčanie medu —

medomet Keárjoz‘f €80000

Zariadenia na vyláčanie medu - . -

medomet Marlini Ján €400,00
Zariadenia na vyláčani‘ medu-
medomet Rejko Ivan €800,00

Zariadenis na čistenie alelo
dávkovaní‘ medu

Zariadenia na zabezpečenie peipravy
včelárakych produkiov na ela
spraeůvani‘ alelo skladovaní‘ a
ohrevom, chladenim alelo
mrazením
Zariadenia na apracúvanie modu
Zariadenia na skladovaní‘ alelo
manipoláciu a medom v medárni
Zariadenia na ziakavanie alelo
apracúvanie véeli‘ho vosku alelo Šulek Štefan €70000
výrobu včeláraky‘la medsistienole

Zariadenia na zial~avanie,
npracúvani‘ alelo akladovanie Malaea Ján €400,00
obnažkovétao alelo plástového pel“

Zariadenia na zisicavanie,
apracúvanie alelo skladovaní‘
malorskej kašičky alelo propolisu

Zariadenia na zabtzpočenie hygieny
apraeůvania včelárakych produktov

Zariadenia na kontrolu kvality
vé‘lárakych produktov

Čerpadla na med

Pomócky na apracůvanie
m‘licil6znych medo“,

Plničky medu alelo ci prialul‘natva

Ná‘lolsy naskladeavataitaldiL ~ €ĺüö,üü
prepravo medu
Pozai I.: Nákup rovnakého druhu zar adenia len I král za 5 rokov
Pozn 2.: Potvrdenie regionálnej vet‘rinárnej a poaravinov‘j správy (ďal‘j ten „RVPS) O regialrá‘ii prevádzkarn‘ polravinárakeho podniku pre potraviny živočiln‘lao
póvodu, ak aú náklady vylži‘ ako I 000 eur.
Pont 3.: Nádoby na skladovaní‘ abbo prepravu modu len nerezové
Poea, -l Nakup .ou,adsin,a vna,n,,nlne1 ‘cne losi,‘

ode. I Iaiam. na) Obataranie zaria deni na ůnrnvu stanovilťs včelstva

Priezvinko, meto, titul včelára Konkrétny druh zariadenia na úpravu Pre~oMa~~tnň cena
stanov,tI‘a včelstva Počet včelotiev aáčinu 3 curs počtu

Matútka Manin Ing. včelstievmotorová pils 75.00 225,10€

- E,
- €

Termín (deň, maniac, rok) Názor podujatis
Miesto konania

(unleat‘ oresnů adrenal
Predpokladaná cena €

Kategória oprán‘. .aákladov podIa
NV 337/2019

Pont I.: Nákup podIa Soda. I písm. k)j‘ možný raz zaS rokov

8 Soda. I plan. I) Obaisranie teelaniclrich nomócok alelo zariadeni na zíakavanie. anracovanie alelo skladovaní‘ vč‘lírakych prodt‘ktov
Priezvisko, meno. titul včelára Predpokladaná celta €

‚Sin. lOIS
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Pozn I.: Zariadcnia na ůpravu atanovi~ťa Oú: motorová pila, motorová kozačka, orozávačc konérov. krovinorcz.

65 ode. I olam. II) Obataranlo !.o5O.~,..L namůcok. zariadcni taieb a floater lálův určon+ch na ooužilic v rámci včelňrskehn krůčku
Prrdpokladaná cena do

Názov pamOcky pro VK Počet ka 200€

. €
. €
. €
. €

Pozn I.: Prcdložené doklady muaia preukázatclno aůviaicť a obsuaranim pomócok, zariadcni úhrcdcné v hotovosti na prijmový pokladničný doklad.

Pozn 2 : Nákup na obataranic pomOcok. zariadcni zlobo maacriálov určených no potsžitic v rámci včctárskclio bůžku, najvuac však do výšky 200 cur za včclársky rok.

Pozn 3.: Nákup je možné rcalizovať ak v prcdchádzajůcich 2 rokoch ncbota poskytnutá pomoc na nákup pomócok, zariadcni aloha matcraálov rovnakého druhu
určených na použitie v rámci včelárakcho krůčku (a výnumkou pro klabůk a rukavice)

ods. I piom. q) Ochrana včolatiey. Mov aloha včelňrskych zariadeal prod pailcodonim abbo odcudcealm
Mono v&lára včoláralct združenie / Konkrétny druh

Oprůvncnč náklady . . . . Prodpokladaná cena €organuzačnů jednotka zaruadenia

Zariadenia na monitorovanic
včelaliev, ůl‘ov abbo včclárskych
zaeiadcni z důvodu oh ochrany prod Gombala Milan fotopaaca 6300,00
patkodcním abbo odcudzcnim

Zariadenia na monitorovanit
včelatitv, ůbov abebo včtlárakych
zariadcni z důvodu irh orhmny prod Svorcň Peter totopasca 6300,00
poškodonim zlobo odcudzcnlm

Zariadonia na odpudzavanio volne
žijúccj zvon

Zariadenia na
vybudovanic optotenia ůzcmua Nůla Štefan elektrický obradnik 6400,00
uživaného pni provádzkovani ůfov
zIebo včclárakvch zariadeni
Pozn I,: Podporu in možné poskytnůf Ion pri zakůpcni calého komplotu zartadonia. Samoatatté otázati nacjc možné zakúptC.

$5 oda. 1 plam. r) Monitorovanie aezónanha stavu včclntiev

I Mono včelára / yčelárake združenie J Konkrétny druh Predpakladuná cena €Oprávaeaé náklady . . . .orcan~ačná jedaotka zanadenta maa. do 500€

. . . . Kamcnaký Peter úlová váha 6500.00
Naktady na obstarantc uIovoj váhy

Náklady na obstaranic pomůcky
alebo zariadenia na monitonovanic
olavu včitl v úh

Náklady na obstaranit zariadrnia
umačňujúcoho dial‘kový pristup
k ůdajom ziakavaných pomocou
ůl‘ovej váhy atebo pomůcky abbo
zariadcnia na monitorovanic stavu
včitl v úh. I

Podpora na opa(ranit boj proti škodcona a chorobám vČetstiev~ predovšethým varroáze (~ 6 NV ~ 337/2019 Z.;)

66 ada. I písm. a) Obalaranin vetorinárneho hekat aloha veteniutirneho pripravkat. ktort možno ‚tvádzať na trh v SR
Počet včtlnlinv tzn ornanizáriu3 Ic 30.9.2022 Prndpoktadnná cena €

1050 I 050,00 €

Pozn-l: Nntncba rozpisovat názvy hokov, len prcdpakladsnú sumu na lieky

- --~ 6 ~ 1 písm. b) AplikŮcia voteniaárncho floku aloha votcrinárncho pripraykao M yčvla~yk$ důvodu provencie aloha káby chorohyvčiel
medouaatuýcla

. . . . . € (0,64€/včelatvo)
Počet vcelntaev (za orcanizaclu)

1050 672.006

6 ode. I piana, c) Obacaranie zariadenia na aphikáciu veteniuámnnha Iloku aloha veterinárueho prípravku na včelatvň vrátane zariadcaia
“, leho funnovanic ________________________________________________________________

o;rňvne.oé,oúldady Mona včnlára/organizňcia Prodpokladaná cena €
Zariadcnia na aphikáciu
vctcrinárntho hicku aloha prípnavku
a zabczptčcnic jeho t‘ungovania a
certifilcátom

Kompreton
Centrála

I rutino zanic 0501kv ZO 01V žIrková 6300.00
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Pesaja. I, Zaaiadeaaaa ala apiakácau veleraaaéreneho Iiekou aloha prípravku muaa byť povolené v SR a zareginlrované a schválené Úalavom ttátnej

6 oda. I ulom. ella el Prelaliadkv a,čelstiev

Pozzi Izolátor musi byl prisposobený na zaizolovanie matky včely meclonoanej z důvodu hečenia včelatiev (ale prjdávacia a nao ‚‘ychylávacaa
klietka) Počel izolálorov ateamas presiahnuť počet včel hey registrovaných u včelára V CEHZ ku dáu nákupu.

Raeionalizáclo sezónneísopresunu vČelstiev (~ lNY‘! 337/2019 Z. z)
* 7 ods. I plam. a) Ohetaranie zariadenia isa‘ sczánny nretun včelatiev

Pozn. I: Žjadateľ prcdkladá osnovu projelhcu apolu so Žiadoaťou o poakytnutie pomoci na podporný rok 2022/2023
Pozn.2: Žiadaiefom je ZO SZV, RZ 51V alebo KČ 51V, nit včelár ~‘ziekWprávnická osoba,

Podpora !uboratóri( (s~ SNV‘! 337/2019 Z. z.) ________________

Počet orelsliadnait*eh včelsaiev na trvalnm stanovišti za oreanizácias odl‘a ohm. el

Počet orehliadntit‘och včelsaiev na knřn ynam ‘‘‘?“o?,,a „i“‘i.‘ oodl‘a písm. dl € (0.40 €1‘4a.l‘tsns

1050

š 6 oda. I olam. () Obat aranie izolátora matky včely medonoaaej ore včelstvo

Meno včelám I včelsirake zdmuženie / oraaniznčná jednotka
Martin Maaéitjza lne

. €

Meno včelára / včelárske ad ružena‘e / organizačaá jednotka Počet včelatiev Predpokladaná cena É

€ (1.00 €/včelotvo)
I 05000€

75.00 €300. 00

Meao včelára / včelárske zdraaženie / Predp. cena E. maz.Oprávaeaé náklady
organizačná jednotka Celkový počet včelaeiev Počet kočovných včelstíev do 3 300€

Špeciálne dopravná proslriedky
okrem atalomobilov. kočovné vozy
Nakladacie zariadenie
Privea
Palety na prívea
Priveaný vozik
Vyaokozdvižný vozik
Rudla mechanická
Rudla elektrická

7 oda. I písm. hl Sezůnnv gremiu včelstva medci atanovišťami včelstva

. . . Predpokladaaá cena C,Meno včelara Počet kočovnych veelaeaev
maz, de 3€/včelatvo

Bakta Ján 25,00 7500€
Kubiš Martin 60,00 I 80.00 €
Kubišová Ľubica 25.00 75,00 €
Marcinek Jozef 20.00 60.00 E
NOta Štefan 30.00 90.00 €
Malůška Martin 75.00 225.00 €
Šulek Štefzas at, 30.00 9000€
Šulek Šaefon ml. 30.00 90,00 E
Gombala Milan 25.00 75,00 E
Malatinec Juraj 25.00 75,00 €
PaaačoJán 40,00 t20.00E
Půpava Ondrej 20,00 60.00 E

‘ E
‘ E
. €

Spolu 405 I 215,00 €

~ 7 ode. 1 písm. dl Realizácia projektu zahezpečenia efektívnycl‘ paatevných podmienok včeletiev
~ Název projektu Predpokladaná cena E. maz, do 2000€

Meno včelňra I včelárake
. . . . . Predpokladanáa) zabezpečcnie analýzy včelárskycli prodaiktov na učely: zdraiženie/ orgaaaazačaiá Počet aaalyz

. ceaaEjednotka
I. hodnotenia ich kvality vykonanej V akreditovanom laboratóriu (na/r/ac 3 anaiatn,)

2. aůťaže O najlepši včeláraky produkt vykonanej v ret‘erenčnom laboratůrjta (na/slat 3
ana/tw)

3. mcdzinárodnej aůt‘aže vvkonanej v referenčnom ticho v madzinárodtom laboraeóriu

t icleaaeiflkácia.kaatLzzniatcntazs4tatalehEfaí5gg~ť/hvčálájšjl~ ddůkN9líóiüiiój -

v referenčnom aiebo v medzinárodnom laboratůrju
5. ziaťovania toxických činiael‘ov alebo patogénov vo včelárakych produkiach
vykonanel v akreditovanom laboratóriu
6. zioťovania rezidui chemických láaoic alebo zmeci apóaobilých vyvolat‘ otravu včitl
medonosných vykonanej v akrcditovanom iaboratáriu
Is) vytvorenie alebo dopilanie databázy ůdajov o lokálne prodakovaných medoels,
které aů použitelné na ziatovanie reginnálneho původu medu a identifakáciu
ralšovauél‘o medu metOdou nukleámnej magnetíckej rezonnucie

Opati-erna na,podporu ‚sLsnovenia stavu včelstiev (~ 9 NV‘! 331/2019 Z.;)
* 9 ods. I pasm a) Pomoc na nákup ptemenaej neoplodnenej matky kranakej včely šl‘achtenej na hygaeuacky prejav a odolaoat‘ voči varroaze alel“ obataranae jej
larvy v materskej henke
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dňu nákupu.

I ‚

Pozn. I: Pomocja možné poakytncť Ion na počet vakcínovantj mníky kraonkoj včely, zodpovedajůcí počtu včelstíov
reginss-ovaných v CEHZ ku dtu nákupu.

9 ods. I písm. d) Pomoc atí nákup matky kranskej včely, ktorej plemenná hodnota umožňuje použití0 na účely prcvňdzkovnnia zsriadenin
určeného na vvkunávanje výkonhtostných tenlov na tastnvaníe ptemonnej hodnoty včiel medonosných

a adresa testačnej stanice Počet testovaných mnliek PredpJiiadsnácenn

Pozn.‘: Žiadasor priloži potvrdenje, žeje registrovaným členom chova,cl‘ov včelích matiek

$9 ads. I písm. oč Pomoc na nákup lemennej nsatkv krnnakej včely sněhu členukélto ítáttt Európskej únie aloha z trouchu iMin

‚ ‚ ‘ Predpokladnnti cena 6,Menu včelara Počet plemennych matiek maz, do 106/ks

Pozn. I: Žiadatrr priloži porvrdenie, žeje rogiatrovastým členom clsovasel‘ov včelicls matiek

9 ods. I plum. I) Pomoc sa nákup najviac pinticls nových včelatiev a plemennou matkou krnnskej včely pro včelárakeho začiatočniks

I ‚ ‚ ‘ Predpotoladaná coos 6,
Mono včelám Počet onkuponych včelatiov max. do 256/ks

Pozn.l; Začínajs)cim včclárom je FO, ktorá poslodných S rokov nechovala včely a nebula regintrovaná v cEFiz.
Pozn.2: max. výška pomoci do 25 EUR z oprávnených nákladov na nákup nových včelstiev a plemennou matkou kranskej včely. Pomoeje
poskytovaná na maximálno 5 včelatiev
Pozn.3: Podporuje možné poskytnüt‘ len Po absolvovaní vzdelávscieho programu pudra * Soda. I písm. d3 nariadonia č. 337/2019 Z. Z Ov

danom včelárskom roku nakúpil aj včolstvá,

Pozs.4: Podporo ie možné poskytnůť kn po absolvovaní vzdelávacieho programu, ktorý bude ukončený v podpomom roku 2022/2023

* 9 ods. 1 písm. g) Pomoc na nákup najviae píalich nových úl‘ových zuetáv pro včelámskolto Začiatočnika

Predpukladaná can €
Mono včelara Počet nakupoisych včelsttev max do 456/ks

Pozn,l: Začinajůcim včeíárom je FO, ktorá poaledných S rokov nechovala včely a nebola registrovaná v CEHZ.

Pozst.2: max. výška pomoci do 45 EURz oprávnených nákladov na nákup nových včelslíev a plemennou matkou kranakcj včely. Pomocjo poskytovaná na maximálne S
ůl‘ovýcls zostáv
Pozn.3: Podporu je možné poakytoúť len po absolvovaní vzdelávacteho programu podIa i S ods. I písm. d) nariadenia č. 337/2019 Z z a v donom včolárskom roku
nakúpil aj úlové zoslavy.

Pozn,4: Podporu je možné poslcylnůe‘ ten po absolvovaní vzdelávacieho programu, ktorý bode ukončený V podpornum roku 2022/2023

Spoluprdca s orgónom uskutočňujúcjm !plikovaný výskni“ ?~ .16 NVc~ 337/2019 Z.;)

9 odu. I plum. c) Pomuc na nňkttp vakcinovanoj matky kranskei včely

maz, do 106/ksLčelára Počet ks Predpokladaná cena 6,



Žladosl O poskytnulie pomoci na rok 202212023 podFa NV 337/2019

Mesto véelára / v&l*rske .

. . . . . . . Nizoy vysluamného PredpokladanáRcala‘ciii projektu aplikovaiiěho vyskumiu v oblasti: zdrutrnie/ organizaČní .. pracoviaka cena€
jednotka

a šrtchtenia alovenake kranake v alebo ochran enetick ch zdro Ov
b vedenia lemenárske evidencie vČe medonotne

monitorovailia zdravotného stavu včte! medonose‘ ch alebo ekumu oh zdrav‘a

d) monitorovania vplyvu pripravkov na ochranu rastla‘, pomocných pripravkov
ocitrane rasttin alebo mých chemickycli Iálolc elebo zmetl na zdravte, život ticho úhyn
včiel medonose‘ ch
e) výskumu alebo vývoja spol‘ahlivych metód ltečby alebo ošetrovania včiel
medonosn ch

o aliernetmvnych postupov ochrany včely medonosnej proti kliettmkovi vČetmemu (Varroa
destiuclor L. mn m tkodcom alebo in m to enom

laboratůrn ch ana z včelárak cli roduktov na úte hodnolenia oh kvalt
Ii a itera ie

I šovania Ur rnoho danit oh lodin v důsledku O r~‘~ace trnnoatt včmel
monitorovania v sk tu včele v Slovensko r ublike

Pozn I Žiadatel‘ podava návrh výskumného projeklu $ predpokladaným rozpočtom najeho realezacits as nivehom zmluvy s reešitel‘skou organtzáctou. ktorá upravuje
podmtenky spolupráce, linancovania. využitma a odovzdania výaledkov výskumného projektu. agentúre v termine od I Juna do 30 júna kalendárneho roka, v ktoroni
podáva žiadost‘ O tchválenie pomoct podia * 3 ods. I NV Č 337/2019 Z z.

Pozn 2 Organom uslculočšujucim aplikovaný vytkuin je osoba, hock vytvorila aspoň dye odborné práce týkajúce ta vtiel, ktoré boli registrované v databáze Web oi
Science ajebo SCOPUS. a kiore bob zverejnené v ktorejkol‘vek a nich vo vzajomnom odstupe najviac dvoch rokov

Vyhláseaie št.lutárnebo zíttupcu veútrooraanteačnei zložky yčelárnkelto združtiiia na únmi SR, že:
a) všetky ent‘ormacee uvedené v tejto žmadosti vrktane priloh sú správne, úplné a pravdivé,
b) sú mu zs‘ame podmeenky potkytovenea pomoci, ktorů žiadam v tejto žiadotti a sem am vedomý požeadaveek vzt‘ahujúcich na na pomoc. o ktoni žeadam,
z) Sa mu na ten stý účel neposkytla na dotácia Zo štátneho rozpočtu, z proatsiedleov EU abbo VOC,
d) súhlasi to apracovantm oeobných údajov podia zákona Č. 18/2018 Z. a. o ochrane osobných údajov to zmene a doplneni niektotých zakonov,
e) je si vedomy, že údaje ze žiadsoti o dotictu a z rozhodnuli vydaných isa základe lejto žiadoali můžu byť zverejnené v aůlade a Čl Ill a 112 nariadenta Eurapakeho
parlamentu a Rady (EU) 1306/2013 a můžu byť tpracovávané aubjektsni Únie a Slovenskej republiky prialušnými v oblastt auditu a kontroly za účelom ochrany
finančných záujmov Unie,

fl poskytne sučinnost‘ kontolným orgánoni a umožni vykonanme všetkýclt kontrol. vrátane všetkých kontrol na mtenee,
g) je at vedomý že v pripade uvedenia neapráveych údajov, ako aj v pripade nedodržania podmienok poaltytovanta pomoct Sa dopúšt‘a správnelso deltklu, za ktorý
může byť udelena pokuta a povinnosti vrkliť poskymulu podporu aj a urokmi reap penale,
h) je se vedomý toho, že vylákanim prispevku alebo mého plnenia zo Málnelso rozpočtu,rozpočtu verejnopravnej enšeitůcie, ktoreho poakytnutie alebo použitteje podia
všeobecne závazného právnebso predpiau viazané na podmienky. které nesplňa, a to uvedenim do omylu v oiizke ich spinenea, může byť poaúdenč ako trestný Čin
aumbvenČného podvodu v zmysle zákona Č. 300/2005 Z

ZávAzok
Za‘azt,jem U.

a) dodržať všetky podmienky na potkylnulie pomoci,
b) poskytnúť súČinnonC a umožemiť vykonanie vleikých konirol, vrátane kontrol na meeste,
c) poakylnůť d‘alšie požadované doklady a inforenacte. ktoré tu potrebte na posúdenie oprávnenosti žiadoaui,
d) pisomne oznámit‘ každú zmenu údajov o organizacei uvedenych v zihlavt žmadostt na SZV najneskůr do desať pracovných dni od jej vzniku,
e) uchovávat‘ vIolky doklady preukazsijúce poakylnulie demote Po dobu mintmalne IQ rokov,

o bezodkladne vráliť doiáciu abbo jej čest‘ v pripade porutenia dotsčných podmienok na výzvu žtadattt‘a, zaroveň as zavazujem nahradit‘ škodu, ktora žiadatel‘ov
vznikne v túvialonti $ ontsltoreným vrátenim doticie (sankčný úrok)
Mtesto Hrmňová

Meno a prtezvisko predsedu včelérnkeho zdniženia

Datum 27 5 2022 na územi SR v r Marten Matuška Ing

Odtlačok petiatky a podpisy členov výboru včelárskelto združcnia na ůzensi.

Meno a prezvtsko vý ru.
Eva Kontšeková Ing

Milan Gombala
Viera Svoreňo
Jura; Malaiine‘~_.t1n‘.4t‘,~..
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