EKO-CONTROL SK s.r.o.
Nešporova 30
040 11 Košice
e-mail: operator@eko-control.sk, mobil: 0940 604 271, 0940 521 879

SK-BIO-004
Príloha č. 6

Distribúcia/umiestňovanie produktov EPV na trh:

1. Opis činností a prevádzky žiadateľa (predmet činnosti, špecifikácia BIO produktov, budovy, zariadenia,
počet zamestnancov, zameranie činnosti -na predaj alebo pre vlastnú spotrebu, opis aj neekologickej časti podniku a jej
zameranie, ak existuje, predpokladaný obrat v € za rok)

2. Miesto výkonu činnosti (prevádzka, ak nie je totožná s adresou sídla):

3. Druhy produktov z EPV, ktoré plánujete umiestňovať na trh (napr.: obilniny, káva, čaj...):

4. Nákup a predaj produktov z EPV je realizovaný (zakrúžkujte relevantný údaj):
a) v rámci SR
b) v rámci EÚ (vnútrospoločenská výmena)
c) mimo EÚ – dovoz z tretích krajín / vývoz do tretích krajín*
*v prípade dovozu alebo vývozu ekologických produktov do alebo z 3. krajín je potrebná registrácia aj pre túto činnosť, resp. je
potrebné vyplniť aj tlačivo pre dovoz alebo vývoz produktov z EPV do tretích krajín.
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5. Činnosť, ktorá bude v EPV registrovaná:
Špecifikácia činnosti

Označte
X

Miesto výkonu činnosti
(adresa prevádzky)

obchodovanie s produktmi z EPV*
skladovanie produktov EPV**
preprava produktov EPV **
*činnosť obchodovanie označíte v prípade, ak nakupujete produkty z EPV od iného subjektu (dodávateľa) a bezo zmeny tieto
produkty z EPV predávate ďalej druhému subjektu (odberateľovi), pričom produkty z EPV môžete (ale nemusíte) aj skladovať
a/alebo aj prepravovať v rámci Vašej spoločnosti.
**činnosť skladovanie a prepravu označíte len v tom prípade, ak sa týka iných produktov z EPV, ako sú tie
s ktorými zároveň aj obchodujete. Napr.: činnosť skladovanie označíte vtedy, ak poskytujete len službu skladovania produktov
z EPV pre inú spoločnosť a produkty z EPV nie sú Vaše a neobchodujete s nimi, t. j. Vaša obchodná činnosť sa zameriava len na
skladovanie produktov (napr. distribučné sklady). To isté platí aj pri preprave t. j. prepravu označíte v prípade, ak Vaša spoločnosť
produkty z EPV len prepravuje pre inú spoločnosť (poskytujete službu prepravcu).

6. Registrácia na orgáne úradnej kontroly – IMPORT z tretích krajín, EXPORT do tretích krajín
7. Kópiu rozhodnutia RUVZ na uvedenie priestorov do prevádzky prikladám (ak je relevantné):
Áno
Nie

8. Kópiu o registrácií/schválení RVPS/ŠVPS SR prevádzky/priestorov prikladám (ak je
relevantné):

Áno
Nie
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