Pôdohospodárska
platobná agentúra
Bratislava

Žiadosť o schválenie podniku
podľa NK(ES) č. 1898/2005 kapitola II
o predaji zlacneného masla a poskytnutí podpory
pre smotanu, maslo a koncentrované maslo pre
výrobu pečiva, zmrzliny a iných potravín

Dobrovičova 12
815 26 Bratislava 1
tel.: 02 58243111

Pečiatka podateľne PPA

Registračné číslo žiadateľa (prideľuje PPA):
I.

Údaje o žiadateľovi:

Názov subjektu vrátane právnej formy:

IČO:

PSČ:

Ulica a číslo:

Obec:

Zapísaný v obchodnom tregistri:

Oddiel:

IČ DPH:

Vložka:

Kontaktná osoba žiadateľa:
Meno:

Priezvisko:

Titul:

Funkcia:

Telefón:

Fax:

E-mail:

Bankové spojenie žiadateľa:
Názov banky:

Kód banky:

Číslo účtu:

IBAN:

Adresa pre doručenie pošty (len ak sa líši od sídla firmy):
PSČ:

Obec:

Ulica a číslo:

Miesto podnikania (len ak sa líši od sídla firmy):
PSČ:
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II.

Žiadosť o schválenie pre:*

Výrobu koncentrovaného masla alebo mliečneho tuku uvedeného v čl. 5 ods. 1
Spracovanie intervenčného masla na koncentrované maslo podľa čl. 7
Pridávanie značkovacích látok podľa čl. 8 do intervenčného masla
Pridávanie značkovacích látok podľa čl. 8 do koncentrovaného masla
Pridávanie značkovacích látok podľa čl. 8 do smotany
Prebaľovanie koncentrovaného masla podľa druhého pododseku ods. 2 čl. 9
Spracovanie intervenčného masla na medziprodukty podľa čl. 10
Spracovanie koncentrovaného masla na medziprodukty podľa čl. 10
Spracovanie masla do konečných produktov podľa čl. 6 ods.1 písm. b)
Spracovanie koncentrovaného masla do konečných produktov podľa čl. 6 ods.1 písm. b)
Spracovanie smotany do konečných produktov podľa čl. 6 ods.1 písm. b)
Skladové priestory umiestnené mimo areálu výrobného podniku
*hodiace sa označte krížikom
Kapacita spracovania (ton/mesiac):
III. Prílohy
– doklad o právnej subjektivite žiadateľa (výpis z obchodného registra alebo výpis zo
živnostenského registra) nie starší ako 3 mesiace
– plánky miesta a skladov výrobného podniku, kde sú výrobky skladované a spracovávané,
vrátane skladovych priestorov umiestnených mimo areálu výrobného podniku
– popis technologického zariadenia používaného pri spracovaní komodity
– popis pripravovaných spracovateľských postupov, vrátane špecifikácie množstiev komodít
IV. Vyhlásenie:
Žiadateľ vyhlasuje že
a) všetky informácie uvedené v tejto žiadosti vrátane príloh sú správne, úplné a pravdivé,
b) súhlasí s používaním a šírením osobných údajov uvedených v tejto žiadosti a jeho
prílohách v Integrovanom administratívnom a kontrolnom systéme podľa zákona č.
428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov,
c) súhlasí s tým, že údaje uvedené v tejto žiadosti môžu byť využívané na štatistické účely a
anonymné podnikovo-hospodárske hodnotenia,
d) nie je v likvidácii alebo na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz, neprebieha konkurzné
alebo vyrovnávacie konanie alebo návrh na vyhlásenie konkurzu nebol zamietnutý pre
nedostatok majetku
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V. Záväzok
Žiadateľ sa zaväzuje
a) dodržiavať príslušné ustanovenia nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami, v znení neskorších predpisov a nariadenia
Rady (ES) č. 1898/2005 ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia
Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o opatrenia na predaj smotany, masla a koncentrovaného masla na trhu Spoločenstva, v znení neskorších predpisov
b) v prípade úspechu vo verejnej súťaži spracovať alebo zapracovať najmenej päť ton masla
za mesiac, alebo 45 ton za 12-mesačné obdobie, alebo ekvivalent koncentrovaného masla
alebo smotany, alebo prípadne medziproduktov
c) viesť priebežné záznamy a sprievodné doklady o množstvách, zložení a dodávateľoch
používaných tukov a o množstvách, zložení a obsahu maslového tuku v získaných
produktoch a, s výnimkou podnikov predávajúcich konečné produkty na maloobchodnej
úrovni, o dátume, ku ktorému produkty opustili podnik, a o menách a adresách ich
vlastníkov, doložené objednávkovými a fakturačnými dokladmi
d) pokiaľ bude spracovávať rôzne produkty, na ktoré bola poskytnutá pomoc alebo bola
znížená ich cena v rámci rozličných schém Spoločenstva
– viesť osobitné záznamy uvedené v písmene c)
– postupne spracúvať takéto produkty
e) v prípade výroby mliečneho tuku určeného na použitie pri výrobe koncentrovaného masla
viesť záznamy, v ktorých budú uvedené použité množstvá masla a smotany a ich
dodávateľ, množstvá získaného mliečneho tuku, označenie a dátum výroby a odsunu
jednotlivých dávok, identifikovaných vo vzťahu k ich výrobnému programu
f) predložiť PPA svoj výrobný program pri každej ponuke do verejnej súťaže
g) predložiť PPA údaje o sebe podľa vzorov v prílohách VIII až XII NK (ES) 1898/2005
h) vrátiť všetky jemu neoprávnene vyplatené platby vrátane úrokov a sankcií podľa zákona
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
i) poskytnúť súčinnosť a umožniť vykonanie všetkých kontrol, vrátane kontrol na mieste,
j) poskytnúť ďalšie požadované doklady a informácie, ktoré sú potrebné na posúdenie
správnosti údajov v tejto žiadosti,
k) oznámiť Pôdohospodárskej platobnej agentúre písomne každú zmenu údajov v tejto
žiadosti do desať pracovných dní od jej vzniku.

V ......................................................... dňa .......................

VI.
Prevzal:
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............................................................
Meno a podpis osoby
oprávnenej konať v mene uchádzača

Záznamy PPA (žiadateľ nevypĺňa):
Dátum

Podpis:

Č.j.:
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