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Návratka – VRÁTIŤ OBRATOM!!!
Prevádzkovateľom EPV

Bratislava,

Zasielame Vám návratku "Súhlas s uzavretím zmluvy o kontrole a certifikácii na rok 2020". Sme inšpekčný a
certifikačný orgán v ekologickej poľnohospodárskej výrobe (registračné číslo SK-BIO-002). Na výkon kontroly
a certifikácie sme oprávnení ÚKSÚP-om a akreditovaní SNAS-om ako inšpekčný orgán podľa STN ISO/IEC
17020:2012 a ako certifikačný orgán podľa ISO/IEC 17065:2012. Kontrolu a certifikáciu vykonávame v súlade s
platnou legislatívou pre ekologické poľnohospodárstvo - podľa zákona č. 189/2009 Z.z. a podľa nariadenia Rady
(ES) č. 834/2007, nariadenia Komisie (ES) č. 889/2008 a nariadenia Komisie (ES) č. 1235/2008 (všetky uvedené
predpisy v platnom znení).
Žiadame Vás o vrátenie návratky do

aby sme Vám mohli zaslať zmluvu a ďalšie materiály.

Zmluvu môžete uzatvoriť na dobu neurčitú (s možnosťou výpovede do 30. novembra v danom roku), alebo na dobu
určitú (t.j. do 31.12.2020). V prípade uzavretia zmluvy na dobu neurčitú Vám ponúkame zľavu z ceny podľa
platného cenníka. Svoju voľbu v návratke označte krížikom.
Chýbajúce údaje, resp. zmeny a opravy osobných údajov uveďte priamo v návratke.
Upozorňujeme Vás, že zmluvu na výkon kontroly musíte mať uzavretú podľa zákona do 30 dní od doručenia
oznámenia o registrácii. V opačnom prípade sa podrobujete sankciám zo strany ÚKSÚP-u.
Dátum začiatku konverzie v rastlinnej výrobe sa stanoví dňom doručenia podpísanej zmluvy do kancelárie Naturalis
SK, s.r.o. Prevádzkovateľom registrovaným v 4. štvrťroku 2020 môže byť po vzájomnej dohode stanovený dňom
01.01.2021.
S pozdravom
Ing. Jaroslav Drobný
riaditeľ

Súhlas s uzavretím zmluvy o kontrole a certifikácii na rok 2020
Registračné číslo:

Prevádzkovateľ – obchodné meno (podľa výpisu z OR, živnostenského listu, evidencie SHR):

Deň reg.:
Deň konv.:

Adresa:

IČO:
DIČ:
Štatutárny zástupca:

Osoba zodpovedná za EP:

IČ DPH:
Telefón:

Názov a adresa nižšej organizačnej jednotky EP:

Fax:
Mobil:
Mobil:

Poznámka:

E-mail:

zmluva na dobu neurčitú (možnosť vypovedania k 30.11. v danom roku)
zmluva na dobu určitú (rok 2020)

V

dňa
Štatutárny zástupca - meno podpis, pečiatka
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