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PPA SOT VINR 1 0417
815 26 Bratislava
Dobrovičova ul. č. 12
Pôdohospodárska 
platobná agentúra
SEKCIA ORGANIZÁCIE TRHU  A ŠTÁTNEJ POMOCI
ŽIADOSŤ O PODPORU NA REŠTRUKTURALIZÁCIU VINOHRADOV
Príloha č. 1 k Príručke pre žiadateľa o podporu 
na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2017/2018
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PRÍLOHA č. 1
Vyplnený formulár vrátane príloh pošlite na adresu:
Pôdohospodárska platobná agentúra
Sekcia organizácie trhu a štátnej pomoci
Odbor poľnohospodárskych komodít a štátnej pomoci
Dobrovičova 12
815 26 Bratislava
Termín pre podanie žiadosti o podporu je 15. máj 2017. 
Každá žiadosť o podporu podaná po tomto termíne nebude 
zo strany PPA akceptovaná.
Žiadosť sa vyplňuje čitateľne.
V prípade otázok kontaktujte PPA  - Odbor 
poľnohospodárskych komodít a štátnej pomoci.
Podacie miesto (odtlačok pečiatky)*:
 Registračné číslo žiadosti*: 
*)  žiadateľ nevyplňuje
1. Informácie o žiadateľovi
2. Údaje o účte žiadateľa
/
Adresa pre doručovanie
(uveďte len v prípade, keď sa líši od údajov  v odd. 
1.
)
Kontaktné údaje
A. Žiadateľ
Skrátený názov právnej formy *
Príznak IČO/RČ *
B. Projekt reštrukturalizácie vinohradov
32. Vzťah žiadateľa o podporu k vinohradu
(označiť X krížikom) 
31.  Žiadosť predkladá žiadateľ na opatrenie: 
3. Opatrenia reštrukturalizácie vinohradov
34. Predpokladaný termín ukončenia realizácie projektu:
2. Vinohrad po reštrukturalizácii
51. Odrodová skladba nového vinohradu
Názov odrody nového vinohradu 
Plocha vinohradu po reštrukturalizácii (ha)
Počet krov po realizácii opatrenia(ks)
Typ vedenia
Spon (m x m)
(V prípade viacerých odrôd pridajte riadky v tabuľke)
1. Pôvodný vinohrad, ktorý bude reštrukturalizovaný
43. Odrodová skladba pôvodného vinohradu
Názov odrody pôvodného vinohradu 
Rok výsadby pôvodného vinohradu
Plocha vinohradu na reštrukturalizáciu (ha)
Súčasný počet krov(ks)
Typ vedenia
Spon (m x m)
(V prípade viacerých odrôd pridajte riadky v tabuľke)
originál alebo kópia Osvedčenia o registrácii vinohradu, ktorý je predmetom žiadosti o podporu, s aktuálnym dátumom, alebo
originál alebo kópia rozhodnutia o povolení na výsadbu viniča na pozemku, ktorý je predmetom žiadosti o podporu,
kópia hlásenia o zmene v registrácii alebo vyklčovaní vinohradu, ak o to požiada PPA,
originál výpisu z Listu vlastníctva k pozemku, ktorý je predmetom žiadosti o podporu, nie starší ako 3 mesiace použiteľný na právne úkony (tzn. zo Správy katastra, nie z www.katasterportal.sk),
originál alebo kópia nájomnej zmluvy alebo zmluvy o výpožičke k pozemku, ktorý je predmetom reštrukturalizácie, uzavretá na dobu minimálne 10 rokov od podania žiadosti o podporu, ak je žiadateľom o podporu nájomca alebo vypožičiavateľ pozemku,
písomný súhlas vlastníka pozemku alebo nadpolovičnej väčšiny spoluvlastníkov pozemku počítanej podľa veľkosti podielov v zmysle § 139 ods. 2 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb., ktorý je predmetom žiadosti o podporu v prípade, ak je žiadateľom nájomca pozemku alebo vypožičiavateľ pozemku a ak po ukončení opatrenia reštrukturalizácie dôjde k zmene druhu pozemku v zmysle zákona č. 220/2004 Z.z. (osvedčený podpis vlastníka),
katastrálne mapové podklady s viditeľnými parcelnými číslami a s presne zakreslenými hranicami pozemku, ktorý je predmetom reštrukturalizácie vinohradov,
ortofotomapa s presne zakreslenými hranicami pozemku, ktorý je predmetom reštrukturalizácie vinohradov, vzhľadom na register produkčných blokov LPIS, 
identifikácia poľnohospodárskych pozemkov vinohradníckej plochy reštrukturalizovaného vinohradu v registri poľnohospodárskych pôdnych blokov,
čestné vyhlásenie, že žiadateľovi o podporu na reštrukturalizáciu, nie je poskytovaná podpora z programu rozvoja vidieka,
originál výpisu z obchodného registra, nie starší ako 3 mesiace, alebo kópia osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov, alebo iný doklad o oprávnení žiadateľa na podnikanie,
originál výpisu z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace.
kópia osvedčenia o registrácii pre DPH, ak je žiadateľ platca DPH,
originál potvrdenia miestne príslušného daňového úradu a colného úradu, že žiadateľ o podporu nemá daňový nedoplatok alebo nedoplatok na cle, nie starší ako 3 mesiace, 
originál potvrdenia príslušného inšpektorátu práce, že žiadateľ neporušil zákaz nelegálneho  zamestnávania v predchádzajúcich 3 rokoch pred podaním žiadosti o podporu, nie starší ako 3 mesiace,
originál potvrdenia všetkých zdravotných poisťovní, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, nie starší ako 3 mesiace,
originál potvrdenia príslušnej pobočky sociálnej poisťovne, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, nie starší ako 3 mesiace,
originál potvrdenia príslušného okresného súdu, že žiadateľ nie je v likvidácii, nie starší ako 3 mesiace,
originál potvrdenia príslušného okresného súdu, že žiadateľ nie je v reštrukturalizácii, nie je v konkurze, nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nebolo voči nemu 3 roky pred podaním žiadosti o podporu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku a ani voči nemu nebol 3 roky pred podaním žiadosti o podporu pre nedostatok majetku zrušený konkurz, nie starší ako 3 mesiace.
Spolu so žiadosťou predkladám
(Označte ktoré prílohy)
C. Prílohy
D.  ČESTNÉ   VYHLÁSENIE
čestne vyhlasujem, že
a)      všetky informácie uvedené v tejto žiadosti o podporu, vrátane príloh, sú pravdivé,
b)      som sa oboznámil s Príručkou pre žiadateľa o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov,
c)      sú mi známe podmienky poskytnutia podpory a zaväzujem sa sa dodržiavať požiadavky vzťahujúce sa na podporu, o ktorú žiadam,
d)      poskytnem ďalšie požadované dokumenty a informácie, ktoré sú potrebné na posúdenie oprávnenosti žiadosti o podporu,
e)      beriem na vedomie ustanovenia uvedené v Príručke pre žiadateľa o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2017/2018 a zaväzujem sa okamžite oznámiť Pôdohospodárskej platobnej agentúre všetky skutočnosti, ktoré by boli v rozpore so schválením alebo ponechaním si podpory,
f)       pri výbere dodávateľa tovarov, stavebných prác a poskytovateľa služieb určených na vykonanie opatrení reštrukturalizácie bude zachovaná hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť výdavkov vynaložených na ich vykonanie v súlade s § 19 zákona č. 523/2004 Z. z.,
g)      mám vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
h)      nie som v likvidácii, nie som v reštrukturalizácii, nie som v konkurze, nie je voči mne vedené konkurzné konanie, nebolo voči mne 3 roky pred podaním žiadosti o podporu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku a ani voči mne nebol 3 roky pred podaním žiadosti o podporu pre nedostatok majetku zrušený konkurz,
i)       nie je voči mne vedený výkon rozhodnutia, napr. podľa zákona NR SR č. 233/1995 Z. z. alebo v zmysle zákona č. 563/2009 Z. z.,
j)       nemám evidované nedoplatky na povinných príspevkoch na starobnom dôchodkovom sporení v zahraničí,
k)      na činnosť príp. účel, na ktorý žiadam finančné prostriedky, nežiadam ani nečerpám inú podporu z fondov EÚ, ani z národných zdrojov,
l)       umožním príslušným orgánom vykonávať kontroly na mieste v zmysle nariadení EÚ a zaväzujem sa spolupracovať s týmito kontrolnými orgánmi.
 
Svojím podpisom potvrdzujem správnosť a pravdivosť údajov uvedených v tomto čestnom
vyhlásení a som si vedomý právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia o skutočnostiach
uvedených v predchádzajúcich odsekoch, vrátane prípadnej trestnej zodpovednosti.
Pečiatka žiadateľa
Osvedčený podpis
www.apa.sk
Henrieta Leváková - Kožárová
PPA Bratislava
Žiadosť o podporu za trvalé ukončenie výsadby vinohradov 
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