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815 26 Bratislava
Dobrovičova ul. č. 12
Pôdohospodárska 
platobná agentúra
ŠTÁTNA POMOC
Dotácia na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
ŠP 
podľa Výnosu MPaRV SR č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve
PPASP 5 0315
Podacie miesto (odtlačok pečiatky)*:
Prijal a kontroloval - podpis*:
*)  žiadateľ nevyplňuje
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Dátum prijatia žiadosti*:
Prijal a kontroloval - meno a priezvisko*:
/
/
-
1. Údaje o žiadateľovi
2. Údaje o účte žiadateľa
/
3. Korešpondenčná adresa
(uveďte len v prípade, keď sa líši od údajov  v odd. 
1.
)
4. Údaje o štatutárnych zástupcoch oprávnených konať za žiadateľa (PO)
31. Titul
Titul
32. Meno
33. Priezvisko
34. Funkcia
35.Rodné číslo
5. Údaje o osobe oprávnenej konať za žiadateľa (FO)
41. Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu žiadateľa:
42. Podpis
45.Pečiatka žiadateľa
Skrátený názov *
Príznak IČO/RČ *
6. Údaje o veľkostnej kategórii žiadateľa
Kategória žiadateľa
7. Údaj o klasifikácii ekonomických činností podľa vyhlášky č. 306/2007 Z. z.
8. Vyhlásenie žiadateľa
a) všetky údaje uvedené v žiadosti vrátane príloh sú správne, úplné a pravdivé,
b) sú mi známe všetky podmienky poskytovania dotácie a som si vedomý požiadaviek vzťahujúcich sa na poskytnutie dotácie,
c) udeľujem súhlas Pôdohospodárskej platobnej agentúre na spracovanie a zverejnenie svojich osobných údajov1), ako aj na ich využitie 
    pre štatistické účely,
d) som si vedomý trestnej zodpovednosti a povinnosti vrátiť pridelenú dotáciu pri uvedení nesprávnych údajov alebo pri nedodržaní podmienok
    poskytnutia dotácie.
 
    Poznámky:
1) zákon č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
9. Záväzok
Zaväzujem sa
a) dodržať všetky podmienky na poskytnutie dotácie,
b) vrátiť všetky mne neoprávnene vyplatené platby vrátane úrokov podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
     verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
c) poskytnúť súčinnosť a umožniť vykonanie všetkých kontrol, vrátane kontrol na mieste,
d) poskytnúť ďalšie požadované doklady a informácie, ktoré sú potrebné na posúdenie oprávnenosti žiadosti,
e) oznámiť Pôdohospodárskej platobnej agentúre každú zmenu údajov uvedených v žiadosti do desiatich pracovných dní od jej vzniku.
10. Dotáciu žiadam
na „ Dotácia na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat“ podľa Výnosu MPaRV SR č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve vo výške :
  
 
11. Prílohy
52. Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu žiadateľa:
53. Úradne osvedčený podpis
56.Pečiatka žiadateľa
EUR
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označiť krížikom
Svojím podpisom potvrdzujem správnosť a pravdivosť údajov uvedených v tomto čestnom
vyhlásení a som si vedomý právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia o skutočnostiach
uvedených v predchádzajúcich odsekoch, vrátane prípadných trestnoprávnych dôsledkov.
3. Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu žiadateľa:
Meno a priezvisko
4. Podpis
7.Pečiatka žiadateľa
Príloha 1
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PRÍLOHA č. 1 K ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE DOTÁCIE
I. ČESTNÉ   VYHLÁSENIE
čestne vyhlasujem, že
 
a) mám vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
b) nie je voči mne vedený výkon rozhodnutia,
 
 
nepoberám dotáciu na to isté podporné opatrenie z rozvojových programov poľnohospodárstva
a rozvoja vidieka alebo z iných verejných zdrojov,
 
II. VYHLÁSENIE
vyhlasujem, že
Podacie miesto (odtlačok pečiatky)*:
Prijal a kontroloval - podpis*:
Dátum prijatia žiadosti*:
Prijal a kontroloval - meno a priezvisko*:
*)  žiadateľ nevyplňuje
VÝPOČET POŽIADAVKY O DOTÁCIU 
10. Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu žiadateľa:
11. Podpis
14.Pečiatka žiadateľa
Príloha 2
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3. Por.č.
4. Druh zvierat - predmet testovania
5.Počet zapojených zvierat v teste v predchádzajúcom rozpočtovom roku (ks)
6. Sadzba na testovanie 1 ks zvieraťa v eurách stanovená ministerstvom
7. Výpočet požiadavky o dotáciu v eurách
8. Celkom v EUR: 
9.   CELKOVÁ POŽADOVANÁ VÝŠKA DOTÁCIE v EUR:     
PRÍLOHA č. 2 K ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE DOTÁCIE
www.apa.sk
Ludovit Hudak
PPA Bratislava
Žiadosť o poskytnutie dotácie, minimáůlna pomoc,§ 30a ods. 1 písm. b) „ DOTÁCIA NA NÁKUP DÁVKOVACIEHO ZARIADENIA SUROVÉHO KRAVSKÉHO MLIEKA"
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