
 

 
Žiados  o schválenie podpory 

 
 
I. Registra né íslo žiadate a 
 
II. Údaje o žiadate ovi                                           III. Údaje o prijatí žiadosti 

      Pôdohospodárskou platobnou 
      agentúrou 
 

 - nevyplnené údaje pre iarknu  
 
 IV. Údaje o osobitnom ú te žiadate a
 Názov banky/Pobo ka íslo ú tu/kód banky 

 

 
V. Údaje o osobe oprávnenej kona  za žiadate a – štatutára 

 Meno a priezvisko Telefón/Mobil 
E-mail 

 
VI. Podporu žiadam na nasledujúce opatrenia pod a osobitného predpisu1) 
Názov opatrenia  Výška podpory 

a) technická pomoc   
b) kontrola varroázy  
c) racionalizácia ko ovania v elstiev  
d) úhrada nákladov na analýzu  medu  
e) podpora na obnovu v elstiev  
f) spolupráca so špecializovanými inštitúciami na implementáciu 

aplikovaného výskumu v oblasti v elárstva a v elích produktov 
 

Spolu  

Právna forma2) I O DR  
SK 
 

J. . 
 

Prijal a kontroloval Názov ob ianskeho združenia 
 D a 

 
Sídlo ob ianskeho združenia Podpis 

PS  Obec Okres Kraj Podacie miesto (odtla ok pe iatky) 
 
 
 
 

íslo telefónu 
 

íslo mobilu 

íslo faxu E-mailová adresa 
 



VII. Vyhlásenie žiadate a 
a) Všetky informácie uvedené v tejto žiadosti vrátane príloh sú správne, úplné a pravdivé, 
b) sú mi známe podmienky poskytovania podpory, o ktorú žiadam v tejto žiadosti, a som si vedomý 

požiadaviek vz ahujúcich sa na pomoc, o ktorú žiadam, 
c) súhlasím s používaním a šírením osobných údajov uvedených v žiadosti a jej prílohách 

v Integrovanom administratívnom a kontrolnom systéme pod a zákona . 428/2002 Z. z. 
o ochrane osobných údajov, 

d) súhlasím s tým, že údaje uvedené v žiadosti budú využité na štatistické ú ely a anonymné 
podnikovo-hospodárske hodnotenia, 

e) som si vedomý, že v prípade uvedenia nesprávnych údajov, ako aj v prípade nedodržania 
podmienok poskytovania podpory, nelegálneho zamestnávania  sa dôjde k správneho deliktu, za 
ktorý môže by  udelená pokuta a  povinnos  vráti  poskytnutú podporu aj s úrokmi, resp. penále, 

f) som si vedomý toho, že vylákaním príspevku alebo iného plnenia zo štátneho rozpo tu,  rozpo tu 
verejnoprávnej inštitúcie, ktorého poskytnutie alebo použitie je pod a zákona alebo iného 
právneho predpisu viazané na podmienky, ktoré nesp am, a to uvedením do omylu vo veci ich 
splnenia, dopúš am sa trestného inu pod a Trestného zákona. 

 
 
VIII. Záväzok 
Zaväzujem sa 

a) dodrža  všetky podmienky na poskytnutie podpory, 
b) poskytnú  sú innos  a umožni  vykonanie všetkých kontrol vrátane kontrol na mieste, 
c) poskytnú  alšie požadované doklady a informácie, ktoré sú potrebné na posúdenie 

oprávnenosti žiadosti, 
d) oznámi  každú zmenu údajov uvedených v žiadosti písomne na príslušné regionálne 

pracovisko Pôdohospodárskej platobnej agentúry najneskôr do desiatich pracovných dní od jej 
vzniku aj pod a odseku VII písm. e), 

e) každé nedodržanie predpokladov na poskytnutie podpory v prípade vyššej moci písomne 
oznámi  príslušnému regionálnemu pracovisku Pôdohospodárskej platobnej agentúry 
najneskôr do desiatich pracovných dní. 

 
 
 
 
 
 
 
 
V  .......................................                                                                     Podpis žiadate a: 
 
 
D a   ..................................                                                                    Odtla ok pe iatky (PO): 


