Časť C
Tlačivo

ŽIADOSŤ O UDELENIE OPRÁVNENIA NA VYDÁVANIE
RASTLINNÝCH PASOV
Vyplní ústredie
OOR

Vyplní žiadateľ
Názov právnickej osoby alebo

Evidenčné číslo

meno a priezvisko fyzickej osoby
IČO:

DIČ:

IČ DPH:
Dátum prijatia

Adresa
sídla
alebo
miesto
trvalého pobytu

žiadosti

PSČ
Kontroloval

Okres
Telefónne číslo:

Meno a priezvisko

Číslo faxu:

e-mailová adresa:

Splnomocnená
osoba žiadateľa

Dátum

Poštová adresa,
ak je iná ako
adresa sídla

Odtlačok pečiatky

Telefónne číslo :

a podpis

Číslo faxu:

e-mailová adresa:

Registračné číslo

žiadam




o udelenie oprávnenia na vystavovanie rastlinných pasov na rastliny, rastlinné produkty
alebo iné predmety,
o udelenie oprávnenia na vystavovanie rastlinných pasov pre chránené zóny na rastliny,
rastlinné produkty alebo iné predmety (podrobnosti vyplňte v oddiele 1),
o udelenie oprávnenia na vystavovanie náhradných rastlinných pasov na rastliny, rastlinné
produkty alebo iné predmety.

Oprávnenie platné od

Svojim podpisom zároveň udeľujem ............................................................................. (meno,
priezvisko, číslo občianskeho preukazu) plnomocenstvo na zastupovanie v konaní o udelenie oprávnenia na
vydávanie rastlinných pasov v mene žiadateľa *a na všetky právne i *ostatné úkony súvisiace s týmto konaním.
Tento splnomocnenec je/nie je* oprávnený udeliť plnomocenstvo inej/iným osobe/osobám na účely vydávania
rastlinných pasov v mene žiadateľa a na všetky právne aj neprávne úkony vyplývajúce žiadateľovi z udeleného
oprávnenia na vydávanie rastlinných pasov.
* Nehodiace sa prečiarknite.

V_______________________________ dňa ___________________

_________________________________
Meno a priezvisko alebo názov žiadateľa

_____________________________________
Podpis žiadateľa alebo štatutárneho orgánu
Odtlačok pečiatky žiadateľa

Týmto podpisom udelené plnomocenstvo v plnom rozsahu prijímam.
V___________________________ dňa ___________________

_________________________
Podpis splnomocnenca

Podanie žiadosti: Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, Odbor ochrany rastlín, Matúškova 21, 833 16 Bratislava

Zoznam pracovísk – prevádzok, ktoré budú oprávnené vydávať rastlinné pasy v mene žiadateľa a osôb
splnomocnených na vydávanie rastlinných pasov a vykonávanie iných úkonov v mene žiadateľa
Svojim podpisom udeľujem každej osobe uvedenej v tomto zozname samostatné plnomocenstvo na účely
vydávania rastlinných pasov v mene žiadateľa a na všetky právne i neprávne úkony vyplývajúce žiadateľovi
z udeleného oprávnenia na vydávanie rastlinných pasov.
Súčasne svojim podpisom vyhlasujem, že som oprávnený vyššie uvedené plnomocenstvo udeliť a som si plne
vedomý prípadných trestnoprávnych následkov.
V_______________________________ dňa ___________________
___________________________________
____________________________________
Meno a priezvisko žiadateľa/
Podpis a odtlačok pečiatky žiadateľa/
splnomocnenca
podpis splnomocnenej osoby

1.
Adresa pracoviska: .......................................................................................................................
(adresa, PSČ, okres)

Meno a priezvisko splnomocnenej osoby: ...................................................................................
Číslo občianskeho preukazu splnomocnenej osoby: ....................................................................
Telefónne číslo: .......................................... číslo faxu: ................................... e-mailová
adresa: ......................................
Týmto podpisom udelené plnomocenstvo v plnom rozsahu prijímam.
V_______________________________ dňa ___________________

________________________
Podpis splnomocnenca

2.
Adresa pracoviska: .......................................................................................................................
(adresa, PSČ, okres)

Meno a priezvisko splnomocnenej osoby: ...................................................................................
Číslo občianskeho preukazu splnomocnenej osoby: ....................................................................
Telefónne číslo: .......................................... číslo faxu: .................................... e-mailová
adresa: .....................................
Týmto podpisom udelené plnomocenstvo v plnom rozsahu prijímam.
V_______________________________ dňa ___________________

________________________
Podpis splnomocnenca

3.
Adresa pracoviska: .......................................................................................................................
(adresa, PSČ, okres)

Meno a priezvisko splnomocnenej osoby: ...................................................................................
Číslo občianskeho preukazu splnomocnenej osoby: ....................................................................
Telefónne číslo: ......................................... číslo faxu: .................................... e-mailová
adresa: ......................................
Týmto podpisom udelené plnomocenstvo v plnom rozsahu prijímam.

V_______________________________ dňa ___________________

________________________
Podpis splnomocnenca

Oddiel 1
Rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety určené do chránených zón
Zodpovedajúci údaj označte 

Hostiteľské rastliny


Škodlivý
organizmus

Chránená zóna (zóny)

Kód
chránenej
zóny

Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách

 Osivo a plody (tobolky) bavlníka 1. Anthonomus
(Gossypium ) a nevyzrnená bavlna
grandis (Boh.)

Grécko, Španielsko (Andalúzia,
Katalánsko, Estremadura, Murcia,
Valencia)

a.1

hostiteľ
a rastlinný 2. Bemisia tabaci
 Akýkoľvek
materiál okrem begónie (Begonia), Genn. (európske
figovníka (Ficus), ibišteka (Hibiscus) populácie)
a prýštca najkrajšieho (Euphorbia
pulcherrima)

Fínsko, Írsko, Portugalsko [Azory,
Beira Interior, Beira Litoral, Entre
Douro e Minho, a Trás-osMontes], Spojené kráľovstvo,
Švédsko

a.2

Rastliny smrekovca (Larix.) určené na 3. Cephalcia
pestovanie, okrem osiva
lariciphila (Klug)

Írsko,
Spojené
kráľovstvo
(Severné Írsko, Ostrov Man a
Jersey)

a.3

(

 Rastliny viniča (Vitis), okrem plodov a 3.1 Fyloxéra
osiva
viničová
[Daktulosphaira
vitifoliae (Fitch)]

Cyprus

Dendroctonus Grécko, Írsko, Spojené kráľovstvo
 Rastliny jedle (Abies), smrekovca 4.
(Larix), smreka (Picea), borovice micans Kugelan
(Severné Írsko, Ostrov Man
(Pinus) a duglasky (Pseudotsuga ),
a Jersey)
vyššie ako 3 m, okrem plodov a osiva,
neopracované
drevo
ihličín
(Coniferales) a samostatná kôra ihličín
(Coniferales)
 Rastliny gaštana (Castanea), okrem 4.1. Dryocosmus Írsko, Spojené kráľovstvo
rastlín vo forme pletivových kultúr, kuriphilus
plodov a osiva
Yasumatsu

a.3.1

a.4

a.4.1

Gilpinia Grécko, Írsko, Spojené kráľovstvo
 Rastliny smreka (Picea) určené na 5.
pestovanie, okrem osiva
hercyniae (Hartig) (Severné Írsko, Ostrov Man
a Jersey)

a.5

Globodera Fínsko, Lotyšsko, Slovensko,
 Rastliny s koreňmi, pestované alebo 6.
určené na pestovanie, pestované na pallida
(Stone) Slovinsko, Portugalsko (Azory do
voľnej pôde
Behrens
30. apríla 2018)

a.6

Globodera Portugalsko (Azory do 30. apríla
 Rastliny s koreňmi, zasadené alebo 6.1
určené na výsadbu, pestované na rostochiensis
2018)
voľnej pôde
(Wollenweber)
Behrens
Gonipterus Grécko, Portugalsko (Azory)
 Rastliny eukalyptu (Eucalyptus l), 7.
okrem plodov a osiva
scutellatus Gyll.

a.6.1

a.7

 Rastliny jedle (Abies), smrekovca 8. Ips
(Larix), smreka (Picea a borovice Eichhof
(Pinus ), vyššie ako 3 m, okrem
plodov a osiva, neopracované drevo
ihličín (Coniferales) a samostatná kôra
ihličín (Coniferales)

amitinus Grécko, Írsko, Spojené kráľovstvo

a.8

 Rastliny jedle (Abies), smrekovca 9. Ips
(Larix), smreka (Picea ), borovice Heer
(Pinus) a duglasky (Pseudotsuga),
vyššie ako 3 m, okrem plodov a osiva,
neopracované
drevo
ihličín
(Coniferales) a samostatná kôra ihličín
(Coniferales)

cembrae Grécko, Írsko, Spojené kráľovstvo
(Severné Írsko, Ostrov Man)

a.9

 Rastliny jedle (Abies), smrekovca 10. Ips duplicatus Grécko, Írsko, Spojené kráľovstvo
(Larix), smreka (Picea) a borovice Sahlberg
(Pinus), vyššie ako 3 m, okrem plodov
a osiva, neopracované drevo ihličín
(Coniferales) a samostatná kôra ihličín
(Coniferales)

a.10

 Rastliny jedle (Abies), smrekovca 11. Ips sexdentatus Cyprus, Írsko, Spojené kráľovstvo
(Larix), smreka (Picea) a borovice Börner
(Severné Írsko a Ostrov Man)
(Pinus), vyššie ako 3 m, okrem plodov
a osiva, neopracované drevo ihličín
(Coniferales) a samostatná kôra ihličín
(Coniferales)

a.11

Írsko, Spojené kráľovstvo
 Rastliny jedle (Abies), smrekovca 12. Ips
(Larix), smreka (Picea), borovice typographus Heer
(Pinus L.) a duglasky (Pseudotsuga),
vyššie ako 3 m, okrem plodov a osiva,
neopracované
drevo
ihličín
(Coniferales) a samostatná kôra ihličín
(Coniferales)

a.12

Leptinotarsa Cyprus, Fínsko (regióny Åland,
 Akýkoľvek hostiteľ, rastlina, alebo 13.
rastlinný materiál
decemlineata Say
Häme,
Kymi,
Pirkanmaa,
Satakunta,
Turku,
Uusimaa),
Írsko, Malta, Portugalsko (Azory
a Madeira), Spojené kráľovstvo,
Španielsko (Ibiza a Menorca),
Švédsko (krajské správne oblasti
Blekinge,
Gotland,
Halland,
Kalmar a Skåne)

a.13

Liriomyza Írsko,
Spojené
 Akýkoľvek hostiteľ, rastlina, alebo 14.
rastlinný materiál
bryoniae
(Severné Írsko)
(Kaltenbach)

a.14

kráľovstvo

 Rastliny Palmae určené na pestovanie 14.1 Paysandisia Írsko (do 30. apríla 2018), Malta
s priemerom stonky pri zemi viac ako archon
(do 30. apríla 2018), Spojené
5 cm a patriace k týmto rodom: (Burmeister)
kráľovstvo (do 30. apríla 2018)
Brahea, Butia, Chamaerops., Jubaea,

a.14.1

Livistona, Phoenix, Sabal, Syagrus,
Trachycarpus,
Trithrinax,
Washingtonia
 Rastliny Palmae určené na pestovanie
s priemerom stonky pri zemi viac ako
5 cm a patriace k týmto taxónom:
Areca catechu, Arenga pinnata,
Bismarckia,
Borassus
flabellifer,
Brahea armata, Brahea edulis, Butia
capitata, Calamus merrillii, Caryota
maxima,
Caryota
cumingii,
Chamaerops humilis, Cocos nucifera,
Copernicia, Corypha utan, Elaeis
guineensis, Howea forsteriana, Jubaea
chilensis,
Livistona
australis,
Livistona
decora,
Livistona
rotundifolia,
Metroxylon sagu,
Phoenix
canariensis,
Phoenix
dactylifera,
Phoenix
reclinata,
Phoenix roebelenii, Phoenix sylvestris,
Phoenix theophrasti, Pritchardia,
Ravenea rivularis, Roystonea regia,
Sabal
palmetto,
Syagrus
romanzoffiana, Trachycarpus fortunei
a Washingtonia

14.2
Rhynchophorus
ferrugineus
(Olivier)

Spojené kráľovstvo (do 30. apríla
2018)

Sternochetus Portugalsko (Alentejo, Algarve
 Osivo mangovníka (Mangifera spp.) 15.
pôvodom z tretích krajín
mangiferae
a Madeira), Španielsko (Granada
Fabricius
a Malaga)
 Rastliny borovice (Pinus) určené na 15.1 Thaumetopoea Spojené kráľovstvo
pestovanie, okrem plodov a osiva
pityocampa Denis (do 30. apríla 2018)
& Schiffermüller
 Dub

16. Thaumetopoea Írsko, Spojené kráľovstvo (okrem
processionea L.
oblastí pod miestnou správou
Barnet, Brent, Bromley, Camden,
City of London, City of
Westminster, Croydon, Ealing,
Elmbridge District, Epsom and
Ewell
District,
Guildford,
Hackney,
Hammersmith
&
Fulham,
Haringey,
Harrow,
Hillingdon, Hounslow, Islington,
Kensington & Chelsea, Kingston
upon
Thames,
Lambeth,
Lewisham, Merton, Reading,
Richmond
Upon
Thames,
Runnymede District, Slough,
South Oxfordshire, Southwark,
Spelthorne District, Sutton, Tower
Hamlets,
Wandsworth,
West
Berkshire a Woking ) (do 30.
apríla 2018)

a.14.2

a.15

a.15.1

a.16

Baktérie
 Rastliny bresta (Ulmus L.) určené na 01. Candidatus
pestovanie, okrem osiva
Phytoplasma ulmi

Spojené kráľovstvo
(do 30. apríla 2018)

b.01

 Osivo fazule (Phaseolus vulgaris) a 1. Curtobacterium Grécko, Španielsko

b.1

lablabu (Dolichos )

flaccumfaciens pv.
flaccumfaciens
(Hedges) Collins et
Jones

 Časti rastlín, okrem plodov, osivo a 2. Erwinia
rastliny určené na pestovanie, vrátane amylovora (Burr.)
živého
peľu
na
opeľovanie Winsl. et al.
nasledovných
druhov:
dulovec
(Chaenomeles), skalník (Cotoneaster),
hloh (Crataegus), dula (Cydonia),
mišpuľník
(Eriobotrya),
jabloň
(Malus), mišpuľa (Mespilus), Photinia
davidiana, hlohyňa (Pyracantha),
hruška (Pyrus) a jarabina (Sorbus)

Estónsko, Fínsko, Francúzsko
(Korzika), Lotyšsko,
Portugalsko, Spojené kráľovstvo
(Severné Írsko okrem obcí
Ballinran Upper, Carrigenagh
Upper, Ballinran a Carrigenagh v
grófstve Down a volebného
obvodu Dunmurry Cross v
Belfaste v grófstve Antrim, Ostrov
Man a Normanské ostrovy),
Španielsko [okrem autonómnych
oblastí Andalúzia, Aragónsko,
Kastília-La Mancha, KastíliaLeón, Estremadura, Madridského
autonómneho spoločenstva,
autonómnych oblastí Murcia,
Navarra a La Rioja, provincie
Guipúzcoa (Baskicko), krajov
Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell,
Segrià a Urgell v provincii Lleida
(Katalánske autonómne
spoločenstvo) a obcí Alborache a
Turís v provincii Valencia a kraje
L'Alt Vinalopó a El Vinalopó
Mitjà v provincii Alicante
(Valencijské spoločenstvo)],
Taliansko [Abruzzo, Basilicata,
Kalábria, Kampánia, Lazio,
Ligúria, Marche, Molise, Piemont
(okrem obcí Busca, Centallo a
Tarantasca v provincii Cuneo),
Sardínia, Sicília, Toskánsko,
Umbria, Valle d'Aosta],
a do 30. apríla 2018: Írsko
(okrem mesta Galway), Litva
[okrem obcí Babtai a Kėdainiai
(región Kaunas)], Slovensko
[okrem okresu Dunajská Streda,
obcí Hronovce a Hronské Kľačany
(okres Levice), obce Dvory nad
Žitavou (okres Nové Zámky),
obce Málinec (okres Poltár), obce
Hrhov (okres Rožňava), obce
Veľké Ripňany (okres
Topoľčany), obcí Kazimír,
Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a
Zatín (okres Trebišov)], Slovinsko
[okrem regiónov Gorenjska,
Koroška, Maribor a Notranjska a
občín Lendava a Renče-Vogrsko
(južne od diaľnice H4)],
Taliansko [Apúlia, EmiliaRomagna (provincie Parma a
Piacenza), Lombardsko (okrem

b.2

provincií Miláno, Mantua, Sondrio
a Varese), Veneto (okrem
provincií Rovigo a Benátky, obcí
Barbona, Boara Pisani,
Castelbaldo, Masi, Piacenza
d'Adige, S. Urbano a Vescovana v
provincii Padova a oblasti, ktorá
sa nachádza južne od diaľnice A4
v provincii Verona)],
 Rastliny rodu Prunus L. určené na 3. Xanthomonas
pestovanie, okrem osiva
arboricola pv.
pruni (Smith)
Vauterin et al.

Spojené kráľovstvo (do 30. apríla
2018)

b.3

Huby
 Rastliny platana (Platanus), určené na
pestovanie, okrem osiva, a drevo
platana
(Platanus)
vrátane
opracovaného dreva

0.0.1. Ceratocystis Írsko (do 30. apríla 2018), Spojené
platani
(J.M. kráľovstvo
Walter) Engelbr. &
T.C. Harr.

 Drevo, okrem odkôrneného dreva, 0.1. Rakovina
samostatná kôra gaštana (Castanea )
gaštana
[Cryphonectria
parasitica (Murill)
Barr]

Česká
republika,
Írsko,
Švédsko, Spojené kráľovstvo

Glomerella Grécko
 Osivo a plody (tobolky) bavlníka 1.
Gossypium spp.
gossypii Edgerton

c.0.0.1

c.0.1

c.1

Spojené
 Rastliny jedle (Abies), smrekovca 2. Gremmeniella Írsko,
(Larix), smreka (Picea), borovice abietina
(Lag.) (Severné Írsko)
(Pinus L.) a duglasky (Pseudotsuga) Morelet
určené na pestovanie, okrem osiva

kráľovstvo

c.2

 Rastliny topoľa (Populus) určené na 3. Hypoxylon
pestovanie, okrem osiva
mammatum
(Wahl.) J. Miller

kráľovstvo

c.3

Fínsko, Francúzsko (Bretónsko),
Írsko,
Portugalsko
(Azory),
Spojené kráľovstvo (Severné
Írsko)

d.1

Írsko,
Spojené
(Severné Írsko)

Vírusy a vírusom podobné organizmy
 Rastliny cesnaku pórového (Allium
porrum), zeleru (Apium), repy (Beta),
okrem rastlín určených ako živočíšne
krmivo, kapusty repkovej pravej
(Brassica napus), kapusty poľnej
(Brassica rapa) a mrkvy (Daucus),
okrem rastlín určených na pestovanie,
rastliny repy obyčajnej (Beta vulgaris)
určené na priemyselné spracovanie,
osivo repy obyčajnej (Beta vulgaris),
pôda a nesterilizovaný odpad z repy
obyčajnej (Beta vulgaris), hľuzy
zemiaka (Solanum tuberosum) určené
na pestovanie,
použité poľnohospodárske stroje

1. Beet necrotic
yellow vein virus
(vírus nekrotického
žltnutia žilnatiny
repy)

 Rastliny zeleru (Apium graveolens), 2. Tomato spotted Švédsko
papriky (Capsicum annuum), melóna wilt virus
(Cucumis
melo),
chryzantémy (vírus bronzovitosti
(Dendrathema),
všetkých
odrôd

d.2

novoguinejských krížencov netýkavky rajčiaka)
(Impatiens), ďalej šalátu (Lactuca
sativa),
rajčiaka
(Solanum
lycopersicum),
rastliny
tabaku
(Nicotiana tabacum), ktoré sú určené
na profesionálnu výrobu tabaku,
baklažánu (Solanum melogena )
a zemiaka
(Solanum
tuberosum)
určené na pestovanie, okrem osiva
citrónovníka
(Citrus),
 Rastliny
kumkvátu
(Fortunella),
citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich
krížencov s listami a stopkami

3. Citrus tristeza
virus (európske
izoláty)
(vírus tristézy
citrónovníka)

 Rastliny viniča (Vitis), okrem plodov Grapevine
a osiva
flavescence dorée
MLO
(žltnutie viniča)

Grécko
(okrem
správnych
jednotiek Argolida a Chania),
Malta,
Portugalsko
(okrem
Algarve
a Madeiry
a okresu
Odemira v regióne Alentejo)

d.3

Česká republika, Francúzsko
[Alsasko, Champagne-Ardenne,
Picardie (departement Aisne), Ile
de France (obce Citry, Nanteuilsur-Marne a Saâcy-sur- Marne
a Salicy-sur-Marne a Lotrinsko)],
Taliansko
(Apúlia,
Sardínia,
región Basilicata)

d.4

