
Oznam pre príjemcov subvencovanej služby – kontroly úžitkovosti 

Plemenárske služby SR. š.p. ako poskytovateľ subvencovanej služby – kontroly úžitkovosti a 
odhadu plemennej hodnoty hospodárskych zvierat oznamuje príjemcom pomoci ( t.j. 
podnikom, ktorými sú slovenská alebo zahraničná fyzická alebo právnická osoba so sídlom 
výrobnej prevádzky v Slovenskej republike a ktorá podniká podľa § 2 ods. 2 Obchodného 
zákonníka ): 

 - že mu môžu predkladať žiadosť na zabezpečenie vecného plnenia prostredníctvom 
subvencovanej služby na KÚ.  

Usmernenie na predloženie žiadosti získajú na príslušnom regionálnom stredisku PS SR, š.p. 

Zároveň upozorňujeme príjemcov pomoci, že na web stránke  http://www.apa.sk/podporne-
dokumenty/306 PPA je zverejnená metodika: Postup na identifikáciu žiadateľa ako podniku 
v ťažkostiach podľa Usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci na záchranu a 
reštrukturalizáciu nefinančných podnikov v ťažkostiach (2014/C 249/01). 

http://www.apa.sk/podporne-dokumenty/306
http://www.apa.sk/podporne-dokumenty/306


ŽIADOSŤ O ŠTÁTNU POMOC NA VÝKON KONTROLY ÚŽITKOVOSTI 

Názov podniku 

Trvalé sídlo (adresa) 

Právna forma (FO alebo PO) 
IČO 
Číslo farmy v CE HZ 
Obdobie činnosti výkonu KÚ (dátum) 01.01.2016 - 31.12.2016 

Opis činnosti KÚ 

V súlade so schémou č. SA.41124 (2015/XA) štátnej 
pomoci na KÚ, testovanie a odhad plemennej 
hodnoty hospodárskych zvierat:  

a) hovädzí dobytok
(mliekové a kombinované plemená) 

b) hovädzí dobytok
(mäsové plemená a dojčiace kravy) 

c) hovädzí dobytok
(teľatá a mladý hovädzí dobytok) 

d) ošípané
e) ovce
f) kozy
g) hydina a bežce

Výška oprávnených nákladov na KÚ v roku 2015 
Výška štátnej pomoci na KÚ v roku 2015 

VYHLÁSENIE 
  Dolu podpísaný štatutárny zástupca podniku (príjemca pomoci) vyhlasujem že: 

Označenie 
1) príjemca pomoci je:

a) mikro podnik A        N
b) malý podnik A        N
c) stredný podnik A        N
d) veľký podnik A        N

2) príjemca pomoci  je podnikom v ťažkostiach A        N
3) voči príjemcovi pomoci nie je nárokované vrátenie pomoci, na základe

predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, ktorým sa táto pomoc vyhlasuje za
neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom.

A        N

4) príjemca pomoci má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom
A        N

5) príjemca pomoci nepoberá dotáciu na to isté podporné opatrenie
z rozvojových programov poľnohospodárstva a rozvoja vidieka alebo z iných
verejných zdrojov

A        N

Meno štatutárneho zástupcu:  

..................................................................................................................... 

V ................................, dňa: .............................   .............................................. 
 podpis 

   (pečiatka) 


