NATURALIS SK
SK-BIO-002

Certifikačný orgán Naturalis SK, s.r.o., Kalinčiakova 27, 831 04 Bratislava
mobil: 0915 144 779, e-mail: certo@naturalis.sk, www.naturalis.sk

Žiadosť o vydanie certifikátu č. ....................... (nevyplňovať)
v zmysle zákona č. 189/2009 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe, nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe
a označovaní ekologických produktov, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2092/91 a nariadenia Komisie (ES) č. 889/2008,
ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní
ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu (všetky uvedené predpisy v platnom znení)
v súlade s STN EN ISO/IEC 17065:2013 a Certifikačnou schémou Naturalis SK.
Prevádzkovateľ – obchodné meno (podľa výpisu z OR, živnostenského listu,
evidencie SHR):
Adresa:

Štatutárny zástupca:

Osoba zodpovedná za EPV:

Poznámka:
Počet výrobkov (uveďte počet
výrobkov podľa Zoznamu výrobkov)

Zoznam výrobkov (uveďte
počet predkladaných listov)

Registračné číslo:
Deň registrácie:
Deň konverzie:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Telefón:
Telefón:
Mobil:
Mobil:
Email:
Zoznam zložiek/látok* (uveďte
počet predkladaných listov)
* platí pre výrobcov potravín a krmív

Požadovaná dokumentácia
Pri prvej žiadosti o vydanie certifikátu
predkladá každý žiadateľ
Dokumentácia predkladaná pri prvej
žiadosti o vydanie certifikátu resp. po
schválení novej prevádzky pri výrobe
krmív, potravín a produktov
živočíšneho pôvodu
Ďalšia povinná dokumentácia
predkladaná pri žiadosti o vydanie
certifikátu (ak je relevantná)

Predloženie
označte X
Doklad o právnej subjektivite
Vyhlásenie žiadateľa o certifikáciu
Osvedčenie o zápise výrobcu do registra krmív
Záväzný posudok RÚVZ (výroba potravín)
Potvrdenie RVPS o registrácii, resp. schválení novej prevádzky pre
výrobu potravín, prípadne produktov živočíšneho pôvodu
Prehlásenie žiadateľa o nákupe zvierat
Prehlásenie o využívaní pozemkov v konverzii
Osvedčenie o uznaní množiteľského materiálu, osvedčenie o uznaní
porastu, prihláška a záznam z prehliadky množiteľského materiálu
(výroba osív)
Prehlásenie o zbere voľne rastúcich rastlín a ich častí v rámci
ekologickej poľnohospodárskej výroby z voľnej prírody
Etiketa, náveska, sprievodné označenie resp. obal výrobku

Iná dokumentácia (ak je relevantná)

Požadujem urýchlené konanie (označte X v príslušnom rámčeku):

ÁNO

NIE

V ....................................................., dňa ............................
Meno, funkcia, pečiatka a podpis**:
** podpisuje majiteľ, štatutár alebo osoba zodpovedná za EPV
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