ŽIADOSŤ O PRIDELENIE ŠTÁTNEHO
KONTROLNÉHO ČÍSLA

Číslo – skúška:

 VÍNO S CHRÁNENÝM OZNAČENÝM PÔVODU (CHOP)
 VÍNO S CHOP AKOSTNÉ VÍNO S PRÍVLASTKOM
 VÍNO S CHOP TOKAJSKÉ VÍNO
1. Žiadateľ
Titul, Meno a priezvisko alebo obchodné meno:
PSČ

Obec

Ulica

IČO

DIČ

Banka:

2. Požadovaná certifikácia vína
2.1 Označenie vína, kategória:
Číslo dávky
 odrodové

Telefónne číslo:

Číslo účtu

 značkové

3.2 Odroda:

Zriadený

Biele

2.2 Názov (odroda, značka):
2.3 Vinohradnícka oblasť:
2.4 Vinohradnícky rajón:
3. Zber hrozna
3.1 Dátum zberu:

Reg. číslo výrobcu vína:

 Červené

 Ružové

ročník:

2.5 Vinohradnícka obec:
2.6 Vinohradnícky hon:
3.3 Cukornatosť [v kg/hl]: 3.4 Zdravotný stav
hrozna

4. Celkové množstvo vína, pre ktoré sa žiada certifikácia [l]
4.1 Presné miesto uskladnenia vína (ak nie je totožné s adresou žiadateľa):

3.5 Číslo osvedčenia o pôvode hrozna/
uznávacieho listu:

Reg. číslo výrobcu vína

4.2 Údaje o uskladnení vína:
Por. č.:

Druh nádoby

Číslo nádoby:

Objem [l]:

4.3 Plnenie do fliaš:
 0,75 l
Požiadavky na ŠKČ [ks] na objem fľaše:
Dátum plnenia:

Por. č.:

 0,5 l

Druh nádoby:

 0,375 l

Číslo nádoby

 0,25 l

Objem [l]:

iný obsah:

5. Osobitné informácie o pestovaní viniča a výrobe vína
Registračne číslo vinohradu:
6. Ďalšie údaje
6.1 Žiadalo sa už pre toto víno pridelenie štátneho kontrolného čísla?
 nie
 áno, pod skúšobným číslom
6.2 Adresa výrobcu ŠKČ:
7. Vyhlásenie žiadateľa
Vyhlasujem, že údaje v žiadosti sú správne. Víno bolo vyrobené a označené v súlade so zákonom č. 313/2009Z .z. o vinohradníctve a
vinárstve. Predložená vzorka vína je priemernou vzorkou a zodpovedá skutočnému zloženiu a stavu vína, pre ktoré sa žiada certifikácia a
pridelenie štátneho kontrolného čísla. Súhlasím, aby orgán štátneho odborného dozoru v oblasti vinohradníctva a vinárstva – Ústredný
kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky vykonal odber vzorky vína, kontrolu údajov v žiadosti. Po podaní žiadosti okrem bežného
ošetrovania nebudú vykonané s vínom žiadne manipulácie.

Miesto, dátum:

Podpis :

