Vzor
HROMADNÝ ODBERNÝ PREUKAZ
na určené životne dôležité tovary
vydaný podľa § 4 ods. 6 vyhlášky č. 473/2011 Z. z.
Číslo hromadného odberného preukazu: ................................................1)
Dátum vystavenia preukazu: ..............................1)
Platnosť preukazu od .............................. do ............................1)
1. Výdajňa odberných oprávnení, ktorá vydáva tento preukaz zariadeniu, na ktoré sa vzťahuje
§ 4 ods. 1 vyhlášky č. 473/2011 Z. z. (ďalej len „zariadenie“) uvedenému v druhom bode tohto
preukazu:1)
Výdajňa odberných oprávnení:
Číslo: .................................... Sídlo: .............................................................................................................
Názov obecného/mestského úradu: ............................................................................................................
Identifikačné číslo organizácie – obecného/mestského úradu (IČO): ....................................
Adresa obecného/mestského úradu (ulica, číslo domu, PSČ, mesto/obec):
.......................................................................................................................................................................
Vyjadrenie:
Zariadenie uvedené v druhom bode tohto preukazu je oprávnené nakupovať určené životne dôležité tovary len
v takom rozsahu, ktorý je nevyhnutný na zabezpečenie stravovania fyzických osôb, za ktoré nesie zodpovednosť
a ktoré nemôžu opustiť toto zariadenie. S nákupom pre potreby zariadenia, ktorý sa uskutoční podľa tohto
preukazu, súhlasí

Meno, priezvisko starostu/primátora obce/mesta:1)
.....................................................................

Dátum: ..............................

Odtlačok
okrúhlej
pečiatky

Podpis a pečiatka: ............................................2)

2. Zariadenie:3)
Názov zariadenia, na ktoré sa vzťahuje výnimka:
.......................................................................................................................................................................
Identifikačné číslo zariadenia (IČO): ....................................
Adresa zariadenia (ulica, číslo domu, PSČ, mesto/obec):
.......................................................................................................................................................................
Počet fyzických osôb, pre ktoré zariadenie zabezpečuje nákup určených životne dôležitých tovarov: ......
1

) Vypĺňa výdajňa, ktorá vydáva preukaz (číslo a dátum vydania preukazu, platnosť preukazu, identifikačné údaje
o obecnom/mestskom úrade a výdajni).
2
) Uvádza sa dátum podpisu a konkrétna fyzická osoba za obecný/mestský úrad podpíše vyhlásenie a dá okrúhlu
pečiatku.
3
) Vypĺňa výdajňa, ktorá vydáva preukaz zariadeniu, na ktoré sa vzťahuje výnimka podľa § 4 ods. 1 vyhlášky
č. 473/2011 Z. z. (identifikačné údaje o zariadení a zásobovateľovi) na základe podanej žiadosti zariadenia.

Číslo hromadného odberného preukazu: ................................................1)
Menný zoznam fyzických osôb, za ktoré má zariadenie právo nakupovať určené životne dôležite tovary
prostredníctvom tohto preukazu: 3)
P. č.

Informácie o fyzických osobách, za ktoré má zariadenie právo
nakupovať určené životne dôležité tovary
Meno a priezvisko
fyzickej osoby

Adresa trvalého pobytu*)
(ulica, číslo domu, PSČ, mesto/obec)

Rodné číslo

Poznámka

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
n.
*

) U cudzinca oprávnený pobyt.

Vyhlásenie zariadenia:
Svojím podpisom potvrdzujem, že zariadenie nakúpi a prevezme určené životne dôležité tovary, ktoré sú uvedené
v priloženom zozname tohto preukazu, od zásobovateľa uvedeného v treťom bode tohto preukazu v potrebnom
množstve na zabezpečenie nevyhnutného stravovania uvedených fyzických osôb, ktoré sú umiestnené v zariadení.

Meno, priezvisko poverenej fyzickej osoby, ktorá prevzala preukaz:3)
.....................................................................

Dátum: ..............................

Podpis a pečiatka: .............................................4)

3. Zásobovateľ:3)
Názov zásobovateľa, ktorý dodáva určené životne dôležité tovary zariadeniu uvedenému v druhom bode
tohto preukazu:
.......................................................................................................................................................................
Identifikačné číslo organizácie – zásobovateľa (IČO): ....................................
Adresa zásobovateľa (ulica, číslo domu, PSČ, mesto/obec):
.......................................................................................................................................................................
Vyhlásenie zásobovateľa:
Svojím podpisom potvrdzujem, že zásobovateľ dodá určené životne dôležité tovary, ktoré sú uvedené
v priloženom zozname tohto preukazu zariadeniu uvedenému v druhom bode tohto preukazu.

Meno, priezvisko poverenej fyzickej osoby: .....................................................................3)

Dátum: ..............................
4

Podpis a pečiatka: .............................................5)

) Uvádza sa dátum podpisu a poverená fyzická osoba za zariadenie, na ktoré sa vzťahuje výnimka podľa § 4
ods. 1 vyhlášky č. 473/2011 Z. z., podpíše vyhlásenie a dá pečiatku pri prevzatí preukazu od výdajne.
5
) Uvádza sa dátum podpisu a poverená fyzická osoba za zásobovateľa podpíše vyhlásenie a dá pečiatku pri
prvotnej dodávke určených životne dôležitých tovarov zariadeniu podľa § 4 ods. 1 vyhlášky č. 473/2011 Z. z.

Číslo hromadného odberného preukazu: ................................................1)
Zoznam určených životne dôležitých tovarov, ktoré je zariadenie uvedené v druhom bode tohto
preukazu oprávnené kúpiť a prevziať od zásobovateľa uvedeného v treťom bode tohto preukazu
v období od .............................. do ..............................1)
P. č.

Názov určeného životne
dôležitého tovaru

1.

Mäso

2.

Chlieb

3.

Zemiaky

4.

Ryža

5.

Mlieko

6.

Vajcia

7

Múka

8.

Živočíšne tuky

9

Rastlinné tuky

10.

Maslo

11.

Cukor

12.

Pečivo

13.

Soľ

14.

Sušené mlieko

15.

Balená voda

Uplatnenie na určený
6
životne dôležitý tovar )

Ďalšie určené životne dôležité tovary

n.
Poznámka:
V stĺpci s názvom „Uplatnenie na určený životne dôležitý tovar“ vyplňte pre konkrétny životne dôležitý tovar
písmeno „A“, ak si zariadenie môže uplatniť nákup na tento životne dôležitý tovar prostredníctvom zásobovateľa.
V stĺpci s názvom „Uplatnenie na určený životne dôležitý tovar“ vyplňte pre konkrétny životne dôležitý tovar
písmeno „N“, ak si zariadenie nemôže uplatniť nákup na tento životne dôležitý tovar prostredníctvom
zásobovateľa.

Meno, priezvisko starostu/primátora obce/mesta:1)
.....................................................................

Dátum: ..............................
6

)

Odtlačok
okrúhlej
pečiatky

Podpis a pečiatka: .............................................2)

Vypĺňa výdajňa, ktorá vydáva preukaz zariadeniu, na ktoré sa vzťahuje výnimka podľa § 4 ods. 1 vyhlášky
č. 473/2011 Z. z., na základe podanej žiadosti zariadenia, pričom v tejto tabuľke sú uvedené niektoré životne
dôležité tovary, pri ktorých sa predpokladá, že môžu byť určenými životne dôležitými tovarmi; tabuľka sa
podľa potreby doplní o ďalšie určené životne dôležité tovary.

