
V ý z v a

na predkladanie  ž iadost í

Zväz chovateľov koní na Slovensku - družstvo, Moravecká 32, 951 93 v súlade s Výnosom
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 10. decembra 2014
č.  660/2014-100  o  poskytovaní  podpory  v  poľnohospodárstve,  potravinárstve,  lesnom
hospodárstve a rybnom hospodárstve (ďalej len „výnos“) a na základe schémy na  založenie
a vedenie plemennej  knihy a plemenárskej  evidencie   zaregistrovanej  Európskou komisiou
pod evidenčným číslom SA.41094(2015/XA)  (ďalej len „schéma č. 1“)

v y z ý v a

oprávnených žiadateľov k predkladaniu žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci v roku
2015 (ďalej len „žiadosť“) na podporné opatrenia :

v termíne od 4.apríla  2015 – do 30.11.2015

Dotácia  na subvencovanú službu:   Založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej
evidencie   zaregistrovanej  Európskou  komisiou  pod  evidenčným  číslom
SA.41094(2015/XA)  

Žiadosť treba predložiť písomne na     tlačive, ktorého vzor nájdete na stránke zchks@horses.sk:

 ZVÄZ CHOVATEĽOV KONÍ NA SLOVENSKU,  MORAVECKÁ 32,  951 93 TOPOĽČIANKY.

V Topoľčiankach 1. 4. 2015 Ing. František Grácz

   výkonný riaditeľ

Prílohy:

1. Žiadosť o poskytnutie dotácie „Dotácia na založenie a vedenie plemennej knihy 
a plemenárskej evidencie  zaregistrovanej Európskou komisiou pod evidenčným číslom 
SA.41094(2015/XA)  

2. Usmernenie Spoločenstva k firmám v ťažkostiach

3. Výpočet podniku v ťažkostiach



Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie

I.  Údaje o žiadateľovi

III.  Údaje o účte žiadateľa

Názov banky / Pobočka Číslo účtu / kód banky

IV.  Údaje o štatutárnych zástupcoch oprávnených konať za žiadateľa (PO)1)

Priezvisko a meno Číslo OP

V.  Údaje o osobe oprávnenej konať za žiadateľa (FO)1)

Priezvisko a meno Číslo OP

Číslo telefónu

E-mailová adresa

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

Podpis žiadateľa: Odtlačok pečiatky (PO):

Právna forma 

PO FO

(Označiť krížikom)

IČO Evidenčné číslo

Obchodné meno Prijal a kontroloval

Dňa

Ulica a číslo Podpis

PSČ Obec Podacie miesto (odtlačok pečiatky)

Okres

Číslo telefónu Číslo mobilu

Číslo farmy E-mailová adresa
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