Príloha č. 2 výzvy pre prevádzkovateľov skladov obilnín
Pôdohospodárska platobná agentúra
Bratislava
Príloha č. 1
k žiadosti o schválenie intervenčného skladu obilnín
ŽIADATEĽ
1. Obchodné meno, vrátane právnej formy (pri fyzickej osobe – meno a priezvisko):
2. Sídlo, adresa:

3. Ulica, číslo:

4. PSČ:

5. IČO:

6. IČ DPH:

7.Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:

8. Kontaktná osoba:

9.Telefón + mobil:

10. Fax:

12. Banka:
13. Číslo účtu:
14.a IBAN:

11. E-mail:

14. Kód banky:

SKLAD
15. Názov skladu:

16. č. VS (IS):

17. Sídlo, adresa:
20. Kontaktná osoba

18. Ulica, číslo:

19. PSČ

21. Telefón + mobil: 22. Fax:

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SKLADE
Typ skladu: silo - halový sklad *)

23. E-mail:

rok výstavby:

Celková kapacita skladu v tonách:
z toho voľná kapacita pre Pôdohospodársku platobnú agentúru (PPA)
kapacita sila v tonách:
počet buniek:
kapacita hangárov v tonách:
z toho:
Kapacita pre intervenčný nákup – prísun (destinačný) [t]
Kapacita pre naskladnené vlastné obilniny (loco) [t]
Kapacita pre naskladnené cudzie obilniny (loco) [t]
Spôsob odberu vzoriek v prípade sila:
zo spodného výpustu bunky sila
cirkuláciou

len pneumatickým odberom od
povrchu bunky

Dopravná dostupnosť:
Železničná doprava (železničná vlečka):
Cestná prípojka:
Nakladacia rampa:

áno
áno
áno

nie
nie
nie

Príloha č. 2 výzvy pre prevádzkovateľov skladov obilnín
Železničná doprava
Kapacita
(t/h)
naskladnenia:
Kapacita
(t/h)
vyskladnenia
Spôsob
Mostová váha
váženia:
Nákladná doprava
Kapacita
(t/h)
naskladnenia:
Kapacita
(t/h)
vyskladnenia
Spôsob
Mostová váha
váženia:

(t/8h)

(t/16 h)

t/týždeň

(t/8h)

(t/16h)

(vagón/týždeň)

Výklopná váha

Železničná váha

Digitálna váha

(t/8h)

t/týždeň

(t/16 h)
(t/8h)

(t/16h)

(t/týždeň)

Výklopná váha

Železničná váha

Digitálna váha

Najbližšia železničná stanica, kde je možné vykonať úradné váženie: názov/vzdialenosť v km

Najbližšia železničná stanica, pokiaľ sklad nemá vlastnú vlečku: názov/vzdialenosť v km

Najbližší riečny prístav a vzdialenosť do tohto prístavu: názov/vzdialenosť v km

Najbližší morský prístav a vzdialenosť do tohto prístavu: názov/vzdialenosť v km

Účtovníctvo vedené pomocou PC programu:
Skladová evidencia vedená v PC programe:

áno
áno

nie
nie

Údaje uvedené v dotazníku sú záväzné!
V .....................................................
Dátum vyhotovenia: .......................
meno a priezvisko štatutárneho zástupcu prevádzkovateľa
pečiatka a podpis
*) Nehodiace sa preškrtnite

