Žiadosť na dobré životné
podmienky zvierat na rok 2020
Žiadateľ predkladá žiadosť spolu s identifikačným listom do 15. mája 2020
Registračné číslo žiadateľa

Jednotný identifikátor žiadateľa

Registračné číslo žiadosti

Údaje o predkladateľovi žiadosti
Titul

Telefón / Mobil

Meno

Priezvisko

Titul

E-mail
@

Údaje o žiadateľovi
Právna forma

Údaje o prijatí žiadosti
IČO

Rodné číslo

Obchodné meno (PO) / Meno a priezvisko (FO)

Evidenčné číslo
Dátum
Podpis

Ulica a číslo súpisné / orientačné
Podacie miesto (odtlačok pečiatky)
PSČ

Obec

Okres

Žiadam o:
*

Žiadam o zaradenie a o poskytnutie platby na opatrenie dobré životné podmienky zvierat na operáciu:

*

zlepšenie starostlivosti o dojnice

DJ

*

zlepšenie ustajňovacích podmienok výkrmových ošípaných

DJ

*

zlepšenie životných podmienok prasníc a prasiatok po narodení

DJ

*

zlepšenie životných podmienok v chove hydiny

DJ

Pred alebo súčasne s podaním žiadostí sa predkladá identifikačný list za rok 2020.
* Identifikačný list bol vopred predložený
* Identifikačný list predkladám so žiadosťou
* vypĺňajte krížikom
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Registračné číslo žiadosti

Vyhlasujem, že:______________________________________________________________________________
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)

všetky informácie uvedené v žiadosti vrátane príloh sú správne, úplné a pravdivé,
som si vedomý podmienok týkajúcich sa poskytnutia platby na opatrenie dobré životné podmienky zvierat,
sa zaväzujem dodržiavať podmienky poskytovania platby na opatrenie dobré životné podmienky zvierat,
poskytnem ďalšie požadované doklady a informácie, ktoré sú potrebné na posúdenie oprávnenosti žiadosti,
súhlasím s tým, že údaje uvedené v žiadosti môžu byť využívané na štatistické účely a anonymné podnikovo-hospodárske hodnotenia,
každú zmenu údajov uvedenú v žiadosti oznámim písomne do 10 pracovných dní od jej vzniku a taktiež oznámim náhradu dojníc do 5 dní od
vykonanej náhrady na príslušné regionálne pracovisko Pôdohospodárskej platobnej agentúry,
som si vedomý povinnosti plniť pravidlá krížového plnenia podľa prílohy č. 2 nariadenia vlády SR č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú
pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v zn. n. p.,
súhlasím so vzájomným započítaním akýchkoľvek pohľadávok Pôdohospodárskej platobnej agentúry vzniknutých voči mne z neoprávnene
vyplatených podpôr alebo ich častí, prípadne z krátenia platieb v zmysle príslušných platných predpisov EÚ a SR.

Informácie pre žiadateľa_______________________________________________________________________
Informácie pre žiadateľa nenahrádzajú návod na vypĺňanie formulárov, ktorý je obsiahnutý v príručke pre žiadateľa.
Termín na podanie žiadosti je do 15.5.2020. Podpora na žiadosť podanú po tomto termíne bude v zmysle príslušnej legislatívy krátená alebo bude
žiadosť zamietnutá.
Operáciu zlepšenie starostlivosti o dojnice možno vykonávať len v chove s voľným ustajnením dojníc s minimálne 10 DJ.
Operáciu zlepšenie ustajňovacích podmienok výkrmových ošípaných možno vykonávať len v chove ošípaných s minimálne 10 DJ a s prasiatkami
pochádzajúcimi z chovu z operácie zlepšenie životných podmienok prasníc a prasiatok po narodení.
Operáciu zlepšenie životných podmienok prasníc a prasiatok po narodení možno vykonávať len v chove s minimálne 5 DJ v prepočte s 10 prasnicami.
Operáciu zlepšenie životných podmienok v chove hydiny možno vykonávať len v chove s min 30 DJ.
Záväzok plynie od 1. mája roka, v ktorom bola podaná žiadosť do 30. apríla nasledujúceho roka.
Žiadosť vyplňte čitateľne a paličkovým písmom, modrým alebo čiernym perom a nezabudnite ju podpísať!
Sivo podfarbené časti tlače žiadosti nevyplňujte.

Tabuľka na prepočítanie zvierat na dobytčie jednotky
Býky, kravy a iný hovädzí dobytok starší ako dva roky

1,0 DJ

Hovädzí dobytok vo veku od šesť mesiacov do dvoch rokov

0,6 DJ

Hovädzí dobytok vo veku do šiestich mesiacov

0,4 DJ

Chovné prasnice s hmotnosťou viac ako 50 kg

0,5 DJ

Ostatné ošípané

0,3 DJ

Výkrmové kurčatá chované na mäso

0,0046 DJ

Prílohy:




Zoznam dojníc

ks

Zoznam chovov ošípaných a hydiny

ks



Čestné vyhlásenie

ks



Počet ostatných príloh

ks

Dátum

Podpis**
** v prípade PO v súlade s výpisom z OR SR
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