
 
 

 
ŽIADOS  O ZABEZPE ENIE MLIE NYCH VÝROBKOV 

(pod a § 3 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky . 412/2007 Z. z.) 
 
I. Registra né íslo uchádza a 

(uchádza  nevyp a) 
 

 
II. Údaje o uchádza ovi III. Údaje o prijatí žiadosti PPA 

(uchádza  nevyp a) 
Právna forma 
 

I O 
 

I  DPH 
 

J. . 

Prijal a kontroloval Názov/ Obchodné meno/Meno a priezvisko  

D a 

Podpis Ulica a súpisné íslo/orienta né íslo 

PS  Obec 

Telefónne íslo  

Fax E-mail 

Odtla ok pe iatky 

 
IV. Údaje o osobitnom ú te uchádza a 
Názov banky alebo pobo ky zahrani nej banky 
 

íslo osobitného ú tu/kód banky 
 

 
V. Adresa uchádza a (ak je iná ako adresa trvalého pobytu/sídlo) 
Ulica a súpisné íslo/orienta né íslo 
 
PS  
 

Obec 
 

 
VI. Údaje o osobe oprávnenej kona  za uchádza a 
Meno, priezvisko, titul Telefónne íslo 

Funkcia E-mail 



VII. Vyhlásenie 
a) Všetky informácie uvedené v tejto žiadosti  vrátane príloh sú správne, úplné a pravdivé, 
b) súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v tejto žiadosti a v jej 

prílohách pod a zákona . 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 
predpisov, 

c) súhlasím s tým, že údaje uvedené v tejto žiadosti môžu by  použité na štatistické ú ely 
a na anonymné podnikovo-hospodárske hodnotenia, 

d) nie som v likvidácii, na môj majetok nebol vyhlásený konkurz, neprebieha konkurzné  
konanie, reštrukturalizácia ani návrh na vyhlásenie konkurzu nebol zamietnutý pre 
nedostatok majetku. 

 
 
VIII. Záväzok 
Zaväzujem sa 
a) poskytnú  sú innos  a umožni  vykonanie všetkých kontrol vrátane kontrol na mieste, 
b) poskytnú  alšie požadované doklady a informácie, ktoré sú potrebné na posúdenie 

správnosti údajov v tejto žiadosti, 
c) oznámi  písomne platobnej agentúre každú zmenu údajov uvedených v tejto žiadosti do 

desiatich pracovných dní od jej vzniku. 
 
 
IX. Prílohy 
(Pod a § 3 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky . 412/2007 Z. z.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V ......................................................... ...................................................... 
 Podpis uchádza a 
 
D a ..................................................... 


