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Vyhlásenie žiadateľa o nákupe zvierat 

(vypĺňa iba žiadateľ o certifikáciu hospodárskych zvierat alebo nespracovaných produktov živočíšneho pôvodu) 
 

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

 

Registračné číslo: 

 

Deň registrácie:  

Adresa:  Deň konverzie:  

  IČO:  

  DIČ:  

Štatutárny zástupca: 
 
 

Osoba zodpovedná za EPV: 
 
 

IČ DPH:  

Telefón:  

Telefón:  

 Mobil:  

Mobil:  

Poznámka: Email:  

 
Čestne vyhlasujem, že za predchádzajúce stanovené obdobie* pred podaním žiadosti o vydanie certifikátu 
produktov som nakupoval / nenakupoval** prípadne iným spôsobom dopĺňal / nedopĺňal** registrovaný 
ekologický chov zvierat zvieratami z neekologických chovov alebo z chovov v období konverzie. 
 
* Stanovené obdobie predchádzajúce termínu podania žiadosti o certifikáciu produktov podľa jednotlivých druhov zvierat: 

a) 12 mesiacov v prípade hovädzieho dobytka a koňovitých zvierat na produkciu mäsa a v každom prípade nie menej ako 
tri štvrtiny ich života 

b) 6 mesiacov v prípade oviec, kôz a ošípaných a zvierat na produkciu mlieka 
c) 10 týždňov v prípade hydiny na produkciu mäsa (okrem pekinských kačíc) privezenej pred dosiahnutím veku troch dní 
d) 7 týždňov v prípade pekinských kačíc privezených pred dosiahnutím veku troch dní 
e) 6 týždňov v prípade hydiny na produkciu vajec prinesenej pred dosiahnutím veku troch dní 
f) 12 mesiacov v prípade včiel 
g) 3 mesiace v prípade králikov 
h) 12 mesiacov v prípade raticovej zveri 
 

** (nehodiace sa prečiarknite) 
 

V stanovenom období som nakupoval prípadne dopĺňal vlastný chov ekologických zvierat zvieratami 
z neekologických chovov (štatút NE) alebo z konverzie (štatút K) a predkladám nasledovné údaje o predmetnom 
nákupe: 
 
Termín dodávky Druh zvierat Počet zvierat Kategória zvierat*** Štatút zvierat 

       NE / K 
Dodávateľ zvierat 
 

      

      

      

      

      

      

      
*** Kategórie zvierat uvádzajte podľa prílohy 3 Prihlášky ku kontrole 

 
V ................................................., dňa ......................... 
 
Meno, funkcia, pečiatka a podpis:  


