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Žiadosť o vykonanie vstupného preverenia
predložená v zmysle § 6 ods. 2 zákona č. 282/2020 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe v zn. n. p.
Príloha č. 2 Živočíšna výroba (Živočíšna výroba bez pôdy sa zakazuje v prípade, keď poľnohospodár, ktorý má v úmysle
prevádzkovať ekologickú živočíšnu výrobu, nehospodári na poľnohospodárskej pôde a nemá uzavretú písomnú dohodu o spolupráci
s poľnohospodárom v súvislosti s využívaním ekologických výrobných jednotiek alebo výrobných jednotiek v období konverzie pre
hospodárske zvieratá vo svojom chove, nariadenie (EÚ) 2018/848, Príloha II, časť II, ods. 1.1.)

Prevádzkovateľ:
Predloženie označte
X

Požadované údaje a povinná dokumentácia
Kópia zápisu do evidencie SHR alebo výpis z obchodného registra
Potvrdenie o registrácii prvovýrobcu krmív vydané ÚKSÚP-om v Bratislave (odbor krmív a výživy
zvierat)
Zoznam druhov zvierat, ktorých chov je realizovaný pri podaní žiadosti o vstupné preverenie
(Tabuľka 1)
Zoznam druhov zvierat, na ktoré sa žiada vstupné preverenie (Tabuľka 2)
Vyplnené tlačivá Vstupného preverenia
Čestné vyhlásenie prevádzkovateľa, že údaje, ktoré sú uvedené v žiadosti a prílohách žiadosti, sú
pravdivé, úplné, správne a založené na skutočnosti

Tabuľka 1 Zoznam druhov zvierat, ktorých chov je realizovaný pri podaní žiadosti o vstupné preverenie

Druh zvierat

Druh zvierat
(označte X)

Adresa hospodárskeho dvora/farmy, kde
budú zvieratá chované

Registračné číslo
farmy/chovu

Hovädzí dobytok
Ovce
Kozy
Koňovité zvieratá
(špecifikovať druh, napr.
kone, pony, somáre)
Ošípané
Raticová zver (špecifikovať
druh, napr. jeleň sika, jeleň
lesný, jeleň milu, daniel
škvrnitý)
Králiky
Hydina (špecifikovať druh,
napr. kury, perličky, husi,
kačice, morky)
Ostatné druhy zvierat
(špecifikovať)
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Tabuľka 2 Zoznam druhov zvierat, na ktoré sa žiada vstupné preverenie

Druh zvierat

Druh zvierat
(označte X)

Adresa hospodárskeho dvora/farmy, kde
budú zvieratá chované

Registračné číslo
farmy/chovu

Hovädzí dobytok
Ovce
Kozy
Koňovité zvieratá
(špecifikovať druh, napr.
kone, pony, somáre)
Ošípané
Raticová zver (špecifikovať
druh, napr. jeleň sika, jeleň
lesný, jeleň milu, daniel
škvrnitý)
Králiky
Hydina (špecifikovať druh,
napr. kury, perličky, husi,
kačice, morky)
Ostatné druhy zvierat
(špecifikovať)

Čestné vyhlásenie
Čestne vyhlasujem, že všetky údaje ktoré sú uvedené v Žiadosti o vstupné preverenie a v prílohe č.
2 žiadosti sú pravdivé, úplné, správne a založené na skutočnosti.

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