PRIHLÁŠKA k inšpekcii

Registračné
číslo ÚKSÚP:

č. ............................
Dátum inšpekcie:

Dátum
registrácie:
Začiatok
konverzie:

rok: 2022
Kontrola vykonaná v zmysle:

282/2020

2018/848

Všeobecná časť – I
Prevádzkovateľ EPV
IČO/DIČ
Adresa:
Názov a adresa
prevádzky/prevádzok EPV:
Štatutárny
zástupca/konateľ:
Osoba oprávnená za EPV:
Mobil:
Email:

Fotodokumentácia:
Prílohy

meno, priezvisko, podpis

dátum

Vyplnil za prevádzkovateľa:
Inšpekciu vykonal a preverili:

Prihlášku v sídle IO prijal:
Prihlášku
spracoval/kontroloval:
Poznámky:

Potreba postúpiť informáciu
inému orgánu
Poznámky:

F002/PP_17_05_v2_z0_P1_P7

áno

nie
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Pokyny pre prevádzkovateľa k vyplneniu prihlášky a povinné prílohy:
Zameranie prevádzkovateľa podľa registrácie Povinné prílohy, vyplniť zo strany
prevádzkovateľa
a predmetu inšpekcie, oblasti certifikácie
v rámci prihlášky
(podľa produktov EPV)
Rastlinná produkcia (rastlinná výroba – aj zber
z voľnej prírody, huby, morské riasy) - iba EPV
Rastlinná produkcia (rastlinná výroba – aj zber
z voľnej prírody, huby, morské riasy) – aj mimo EPV

Živé produkty (živočíšna výroba – aj hydina, včely
a akvakultúra) – iba EPV
Živé produkty (živočíšna výroba – aj hydina, včely
a akvakultúra) – aj mimo EPV
Výroba potravín, vína, kvasníc
Výroba krmív a kŕmnych zmesí
Výroba osív a rastlinného množiteľského materiálu
Príprava produktov (porážka, rozrábanie, mletie,
čistenie, balenie, označovanie)
Dovoz z tretích krajín
Vývoz do tretích krajín
Distribúcia/umiestňovanie na trh (skladovanie,
preprava, obchodovanie)

F002/PP_17_05_v2_z0_P1
F002/PP_17_05_v2_z0_P5
F002/PP_17_05_v2_z0_P6
F002/PP_17_05_v2_z0_P7
F002/PP_17_05_v2_z0_P1
F002/PP_17_05_v2_z0_P2
F002/PP_17_05_v2_z0_P5
F002/PP_17_05_v2_z0_P6
F002/PP_17_05_v2_z0_P7
F002/PP_17_05_v2_z0_P3
F002/PP_17_05_v2_z0_P5
F002/PP_17_05_v2_z0_P6
F002/PP_17_05_v2_z0_P7
F002/PP_17_05_v2_z0_P4
F002/PP_17_05_v2_z0_P5
F002/PP_17_05_v2_z0_P6
F002/PP_17_05_v2_z0_P7
F002/PP_17_05_v2_z0_P5
F002/PP_17_05_v2_z0_P6
F002/PP_17_05_v2_z0_P7
F002/PP_17_05_v2_z0_P5
F002/PP_17_05_v2_z0_P6
F002/PP_17_05_v2_z0_P7
F002/PP_17_05_v2_z0_P5
F002/PP_17_05_v2_z0_P6
F002/PP_17_05_v2_z0_P7
F002/PP_17_05_v2_z0_P5
F002/PP_17_05_v2_z0_P6
F002/PP_17_05_v2_z0_P7
F002/PP_17_05_v2_z0_P5
F002/PP_17_05_v2_z0_P6
F002/PP_17_05_v2_z0_P7
F002/PP_17_05_v2_z0_P5
F002/PP_17_05_v2_z0_P6
F002/PP_17_05_v2_z0_P7
F002/PP_17_05_v2_z0_P5
F002/PP_17_05_v2_z0_P6
F002/PP_17_05_v2_z0_P7

PRÍLOHY II a ich označenie:
A. Evidencia pozemkov EPV
B. Evidencia pozemkov mimo EPV
C. Evidencia zvierat EPV
D. Evidencia zvierat mimo EPV
E. Popis podniku prevádzkovateľa
F. Plán výroby, umiestňovania na trh, dovoz, vývoz
G. Vysledovateľnosť a bilancia produkcie

Označenie podľa PI 01-05/02_17
F002/PP_17_05_v2_z0_P1
F002/PP_17_05_v2_z0_P2
F002/PP_17_05_v2_z0_P3
F002/PP_17_05_v2_z0_P4
F002/PP_17_05_v2_z0_P5
F002/PP_17_05_v2_z0_P6
F002/PP_17_05_v2_z0_P7

Vysvetlivky: * štatút: E- ekologický, K – konverzia, NE - neekologický
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Prílohy - II
A. Evidencia pozemkov EPV

P.č.

Názov

Spolu:

Kód dielu
pôdneho
bloku
(skrátený)

X

Výmera

Predplodina

Medziplodina

EP

Plodina

Odroda

v ha

X

X

X

X

X

Konverzia podľa registrácie ÚKSÚP
od
do

Registrácia
ÚKSÚP
DD

MM

RR

DD

MM

RR

DD

MM

RR

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Vysvetlivky: * štatút: E- ekologický, K – konverzia, NE - neekologický
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Štatút *
pôdy

úrody

X

X

Prílohy - II
B. Evidencia pozemkov mimo EPV

Názov

P.č.

Spolu:

Kód dielu pôdneho
bloku (skrátený)

Výmera
v ha

X

F002/PP_17_05_v2_z0_P2

Predplodina

Plodina

Odroda

X

X

X

1/1

Prílohy - II
C. Evidencia zvierat EPV
Druh - kategória zvierat

koef.**

v ks

Hovädzí dobytok: - spolu
HD nad 2 roky spolu
-z toho kravy dojné
-kravy dojčiace
-býky, voly
-jalovice
HD od 6 do 24 mesiacov spolu
-z toho jalovice
-býky, voly
HD do 6 mesiacov spolu
Ošípané spolu
len plemenné ošípané nad 50kg
-z toho prasnice dospelé (len po oprasení)
-ostatné prasnice (do oprasenia)
-kance
ostatné ošípané
-z toho výkrm
-odchov
Ovce spolu
-z toho bahnice
-plemenné barany
-jahničky, barany od odstavu
-jahňatá do odstavu
Kozy spolu
-z toho kozy dospelé (len po okotení)
-plemenné capy
-capy a kozy od odstavu (do okotenia)
-kozľatá do odstavu
Kone spolu
nad 6 mesiacov spolu
-z toho kobyly dospelé (len po ožrebení)
-ostatné kone
do 6 mesiacov spolu
Hydina spolu
-z toho nosnice
-ostatné kury (výkrm, odchov)

Stav k 1.1.2022
DJ**

Stav k dátumu
inšpekcie
ks
DJ**

Zápis
DD

MM

od
RR

DD

MM

1,0

0,6

0,4
0,5

0,3

0,15

0,15

1,0

0,014
0,003
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konverzia
RR

do
DD

Štatút
MM

RR

E/K

-husi
-kačice
-morky
-ostatná hydina

0,003
0,003
0,003
0,003

Ostatné zvieratá

Veľká dobytčia jednotka (VDJ) je spoločný menovateľ, na ktorý sa prepočítavajú rôzne druhy a kategórie hospodárskych zvierat. VDJ = 500 kg živej hmotnosti.
Rôzne druhy a kategórie zvierat sa prepočítavajú na spoločného menovateľa pomocou prepočítavacích koeficientov, ktoré sú uvedené v platnej legislatíve (NV č.75/2015), pokynoch a usmerneniach PPA, MPRV SR.
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Prílohy - II
D. Evidencia zvierat mimo EPV
Druh - kategória zvierat

Hovädzí dobytok: - spolu
HD nad 2 roky spolu
-z toho kravy dojné
-kravy dojčiace
-býky, voly
-jalovice
HD od 6 do 24 mesiacov spolu
-z toho jalovice
-býky, voly
HD do 6 mesiacov spolu
Ošípané: spolu
len plemenné ošípané nad 50kg
-z toho prasnice dospelé (len po oprasení)
-ostatné prasnice (do oprasenia)
-kance
ostatné ošípané
-z toho výkrm
-odchov
Ovce spolu
-z toho bahnice
-plemenné barany
-jahničky, barany od odstavu
-jahňatá do odstavu
Kozy spolu
-z toho kozy dospelé (len po okotení)
-plemenné capy
-capy a kozy od odstavu (do okotenia)
-kozľatá do odstavu
Kone spolu
nad 6 mesiacov spolu
-z toho kobyly dospelé (len po ožrebení)
-ostatné kone
do 6 mesiacov spolu
Hydina spolu
-z toho nosnice
-ostatné kury (výkrm, odchov)
-husi
-kačice
-morky
-ostatná hydina
Ostatné zvieratá

F002/PP_17_05_v2_z0_P4

koef.**

Stav k 1.1.2022
ks
DJ**

Stav k dátumu inšpekcie
v ks
DJ**

1,0

0,6

0,4
0,5

0,3

0,15

0,15

1,0

0,014
0,003
0,003
0,003
0,003
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Prílohy - II
E. Popis podniku prevádzkovateľa
Plánované zamerania a činnosti EPV, počet zamestnancov, zodpovedné osoby za EPV, dodávatelia, súvisiace činnosti, aj neekologickú oblasť ak sa jedná o kombináciu EPV a
neekologickú časť, výrobcovia, obchodníci uvedú približný obrat bio/rok v tisícoch eur, rozsah dodávanie EPV (región, kraj, celá SR, vývoz...)
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Prílohy - II
F. Plán výroby, umiestňovania na trh, dovoz, vývoz

Druh výrobku

F002/PP_17_05_v2_z0_P6

Štatút *

Plánovaná výroba, nákup,
dovoz, vývoz

Z toho plánované
umiestňovanie na trh

E/KE/NE

( t, kg, ks, l... )

( t, kg, ks, l... )

1/1

Krajina pôvodu
iba pri dovoze

Prílohy - II
G. Vysledovateľnosť a bilancia produkcie

Druh produkcie (surovina,
produkt, výrobok, zložka,
aditívna látka)

Štatút
*
E/K/NE

Zostatok k
31.12.2020
(t, kg, ks, l...)

Produkcia
v r. 2021
(t, kg, ks, l...)

Spotreba vo
vlastnej
ekologickej
prevádzke
(t, kg, ks, l...)

Spotreba zásob za rok 2021
Spotreba vo
Iný výdaj (t, kg, ks, l...)
vlastnej
neekologickej
z toho predaj
spolu
prevádzke
v E/K kvalite
(t, kg, ks, l...)

V prípade veľkého množstva položiek je možné priložiť výstup zo skladového softvéru spoločnosti v štruktúre tejto tabuľky.

F002/PP_17_05_v2_z0_P7

1/1

Zostatok
k 31.12.2021
(t, kg, ks, l...)

Poznámka

