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Hlásenie školy/predškolského zariadenia 
o spotrebe mlieka a mliečnych výrobkov
dodávaných v rámci projektu na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov podľa nariadenia Komisie (ES) č. 657/2008
Bližšie informácie možno získať 
priamo na oddelení živočíšnych komodít PPA, 
Bratislava, Trenčianska 55
tel: +421 918 612 451, +421 915 762 127, 
      +421 915 762 215
1.  Údaje k podkladom na oprávnenie
8. Celkový počet žiakov odoberajúcich mliečne výrobky
2.  Zoznam odoberaných výrobkov:
9.
Školský mliečny program 2015/2016
Názov výrobku
druh a veľkosť balenia
Množstvo na žiaka a deň
Najvyššia úhrada (platená žiakom s DPH)*
[v €]
Ovladač
* maximálna výška úhrady je najvyššia suma, ktorú podľa nariadenia vlády SR č. 200/2014 Z. z. môže za mliečny výrobok zaplatiť žiak
10.
3. Spotreba mlieka a mliečnych výrobkov:
obdobie
počet 
Spotreba
platba od žiakov 
mesiac
dávok
výrobok 1
výrobok 2
výrobok 3
výrobok 4
výrobok 5
výrobok 6
výrobok 7
výrobok 8
(€)
Spolu
4.Vyhlásenie odberateľa:
1)  Zaväzujem sa, že nebudem používať na prípravu jedál v zariadení mliečne výrobky, na ktoré poskytuje EÚ pomoc na základe vyššie spomenutého nariadenia.
2)  Zaväzujem sa zabezpečiť, že výrobky, na ktoré sa vzťahuje pomoc, budú určené len na spotrebu žiakov v našej škole/predškolskom zariadení.
3)  Zaväzujem sa, že budem viesť oddelenú evidenciu o dodávkach, spotrebe a úhradách prijatých od žiakov v školskom mliečnom programe.
4)   Je nám známe, že
a)  množstvo výrobkov, na ktoré sa vzťahuje pomoc, je obmedzené najviac na 0,25 l ekvivalentu plnotučného mlieka na žiaka, zapísaného v škole na vyučovací deň (celkovo na požadované obdobie);
b) pri predaji výrobkov žiakom/deťom v predškolských zariadeniach sa nesmú prekročiť maximálne úhrady platené žiakom/deťmi v predškolských zariadeniach, stanovené nariadením vlády SR č. 339/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov;
c)  pokiaľ nie som ja sám príjemca pomoci, nemôžem súbežne odoberať výrobky, na ktoré sa vzťahuje pomoc, od viacerých  dodávateľov - schválených príjemcov pomoci. 
Pečiatka odberateľa
Podpis osoby oprávnenej konať v mene odberateľa
5.Podpis a pečiatka odberateľa:
www.apa.sk
Henrieta Leváková - Kožárová
PPA Bratislava
Žiadosť o podporu za trvalé ukončenie výsadby vinohradov 
výrobok 1
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