
 
 ŽIADOSŤ O POVOLENIE SÚBEŽNÉHO PRÍPRAVKU NA OCHRANU 

RASTLÍN, KTORÝ BUDE 
DOVÁŽANÝ NA OSOBNÚ SPOTREBU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 

 

 

Časť A – Údaje o žiadateľovi 
Názov a adresa spoločnosti žiadateľa 
o povolenie v plnom znení        

Fakturačné údaje*   
Telefón číslo        
Fax číslo       
E-mail adresa       
   

  
 

Časť B – Podrobnosti o súbežnom prípravku 
Meno a adresa navrhovaného držiteľa povolenia 
(ak je rozdielne, ako je uvedené v časti A)       

Fakturačné údaje*  
Telefón číslo       
Fax číslo       
E-mail adresa       
  

Štát, v ktorom sa prípravok na ochranu rastlín 
v súčasnosti uvádza na trh a z ktorého sa bude 
dovážať do SR 

      

Názov prípravku v tomto štáte       
 

Údaje o účinných látkach súbežného prípravku 
Názov Obsah (SI jednotky) 
            
            
            
            
 

Typ formulácie (napr. zmáčateľný prášok, 
emulgovateľný koncentrát a p.)       

Názov a adresa držiteľa registrácie súbežného 
prípravku na ochranu rastlín        

Registračné číslo prípravku v členskom štáte alebo štáte, ktorý je zmluvnou 
stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore, z ktorého sa bude 
prípravok dovážať 

      

  
* IČO, DIČ, bankové spojenie 

 
 
 
 

Miesto pre  
kolok 



“. 

 
 

Časť C – podrobnosti o referenčnom prípravku, ktorý by mal byť identický so súbežným 
prípravkom 
Názov referenčného prípravku na ochranu rastlín 
registrovaného v SR       
 

Údaje o účinných látkach referenčného prípravku 
Názov  Obsah (SI jednotky) 
            
            
            
            
 

Typ formulácie (napr. zmáčateľný prášok, 
emulgovateľný koncentrát a p.)       

Názov a adresa držiteľa registrácie referenčného 
prípravku na ochranu rastlín        

Registračné číslo prípravku v SR       
 

Áno  
Súhlasím, aby v prípade potreby kontrolný ústav 
kontaktoval držiteľa registrácie referenčného 
prípravku na ochranu rastlín podľa § 10 ods. 4 písm. 
d) Nie  
  

 
 

Časť D – podrobnosti o obale 
Súbežný prípravok sa bude dovážať do SR na osobnú spotrebu: 

Typ, materiál a veľkosť obalu v originálnych obaloch, v ktorých sa uvádza na trh 
v členskom štáte alebo štáte, ktorý je zmluvnou 
stranou dohody o Európskom hospodárskom 
priestore, z ktorého sa bude prípravok dovážať 

       

Typ, materiál a veľkosť obalu v obaloch, v ktorých sa uvádza na trh v SR 
referenčný prípravok na ochranu rastlín        

Odtlačok pečiatky, meno a priezvisko, ak ide 
o fyzickú osobu, obchodné meno alebo názov, ak 
ide o právnickú osobu a podpis žiadateľa 

Dátum: 
      

  




