Dobrovičova 12
815 26 Bratislava
Tel.: 02/59 266 111

PPA
Pôdohospodárska platobná agentúra

Žiadosť o podporu v rámci výnimočných opatrení na
podporu trhu v sektore vajec a hydiny
Konečný termín podania žiadosti je - 30. september 2006
Registračné číslo žiadosti (Vyplní PPA):

A.
1.

Žiadateľ

Informácie o žiadateľovi
Nevyplnené údaje prečiarknite

1. Obchodné meno (PO) podľa výpisu z obchodného registra / Meno, priezvisko, titul (FO):

2. Sídlo (PO) / trvalé bydlisko (FO) – Ulica:

5. PSČ:

8. Právna forma 1):

3. Číslo domu:

6. Okres:

4. Mesto

7. Kraj:

9. IČO 2):

10. DRČ 3):
SK

11. Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu 3):

1)

2)
3)

Živnostník, akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, komanditná spoločnosť, verejná obchodná spoločnosť,
družstvo.
Uvedie právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ.
Uvedie právnická osoba.

Kontaktné údaje:
13. Telefón:

14. Fax:

15. E – mail:

12. Meno a priezvisko kontaktnej osoby:

2.

Bankové spojenie – bežný účet žiadateľa

16. Názov banky:

3.

17. Číslo účtu:

18. Kód banky:

Opatrenia na podporu trhu

Žiadosť predkladám na opatrenie na podporu trhu z dôvodu4):
likvidácie násadových vajec,
spracovania násadových vajec,
predčasného zabitia časti chovného kŕdľa,
dobrovoľného predĺženia vyprázdnenia chovných budov,
dobrovoľného zníženia výroby.

4.

Prílohy

Spolu so žiadosťou predkladám 5):
doklad z asanačného podniku o likvidácii násadových vajec v období od 1.
októbra 2005 do 30. apríla 2006 (aj sumár v kusoch),
doklady o počte predaných vajec v období od 1. októbra 2005 do 30. apríla
2006 (aj sumár v kusoch),
doklad s vyznačeným počtom kusov a dátumom naskladnenia rodičovských
párov (dodací list),
4)
5)

Označte krížikom.
Označte krížikom.

doklad o vyskladnení na porážku v období od 1. októbra 2005 do 30. apríla
2006 s vyznačeným počtom zvierat, dátumom vyskladnenia a vekom hydiny
(nákupný list),
vyhlásenie žiadateľa, že nie je v likvidácii alebo ku dňu predloženia žiadosti
nebolo voči nemu začaté konkurzné konanie,
doklad potvrdený príslušným veterinárnym lekárom, že v období od 1. októbra
2005 do 30. apríla 2006 neposkytoval v predmetných chovných budovách
veterinárne úkony,
kópiu zmluvy medzi producentom jatočnej hydiny a dodávateľom jednodňovej
hydiny s uvedeným množstvom a vyznačeným rozdielom medzi zmluvou
a skutočnými dodávkami v období od 1. októbra 2005 do 30. apríla 2006
(dodací list),
doklad o vyskladnení (nákupný list ) s údajom o skutočnosti, že nákup jatočnej
hydiny sa uskutočnil len na území Slovenskej republiky,
výpis z obchodného registra SR,
čestné prehlásenie, že všetky predložené informácie a údaje uvedené v tejto
žiadosti, vrátane príloh, sú pravdivé.

5.

Vyhlasujem, že:

•

sú mi známe podmienky poskytnutia podpory a zaväzujem sa dodržiavať požiadavky
vzťahujúce sa na podporu, o ktorú žiadam,

•

súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v žiadosti pri
činnostiach spojených s posudzovaním žiadosti,

•

poskytnem ďalšie požadované dokumenty a informácie, ktoré sú potrebné na
posúdenie oprávnenosti žiadosti,

•

umožním príslušným orgánom vykonávať kontroly na mieste v zmysle nariadení EÚ
a zaväzujem sa, spolupracovať s týmito kontrolnými orgánmi.

6.

Informácie pre žiadateľa

Termín pre podanie žiadosti je do 30. septembra 2006 (rozhoduje poštová pečiatka
odoslania). Každá žiadosť podaná po termíne bude zamietnutá. Žiadosť sa vyplňuje čitateľne
a paličkovým písmom, modrým alebo čiernym perom.
V prípade otázok kontaktujte prosím MP SR – Odbor živočíšnych komodít.
Tel.: 02/ 59 266 555
Fax: 02/ 59 266 756
Vyplnený formulár vrátane príloh pošlite na adresu:
Pôdohospodárska platobná agentúra
Dobrovičova 12
815 26 Bratislava 1

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

................................................................
podpis a pečiatka žiadateľa

