
 

Hlásenie o úrode hrozna a jeho použití k 30. 11. ..... 

□ Vinohrady pre vína s chráneným označením pôvodu 

□ Vinohrady pre vína s chráneným zemepisným označením 

□ Vinohrady pre odrodové vína bez chráneného zemepisného označenia/chráneného označenia pôvodu 

□ Vinohrady pre vína bez chráneného označenia pôvodu/chráneného zemepisného označenia/Vinohrady pre ostatné vína 

□ Vinohrady pre výrobu vín s chráneným označením pôvodu Vinohradnícka oblasť Tokaj 

Priezvisko    Meno    Titul     Obchodné meno     IČO 

 

 

Názov obce    Ulica a číslo   PSČ      Telefónne číslo E-mailová adresa 

 

 

Presné miesto výroby (ak nie je totožné so sídlom/trvalým pobytom) 

 

 

Registračné 

číslo 

vinohradu 

Výnosová 

plocha 

[ha] 

Množstvo 

zozbieraného hrozna 

[kg] 

Použitie hrozna [hl]*1 

Modré Biele Vlastné spracovanie Dodané vinárskemu združeniu*2 Predané výrobcovi vína Iné použitie*3 

Modré Biele Hrozno Hroznový mušt Hrozno Hroznový mušt 

Modré Biele Červený Biely Modré Biele Červený Biely  

               

               

               

SPOLU        

Poznámky: 

*1 Prepočet 100 kg hrozna = 0,75 hl hroznového muštu 
*2 Vyplňuje len pestovateľ, ktorý je členom združenia 

*3 Použitie na výrobu hroznového muštu, zahusteného hroznového muštu, rektifikovaného zahusteného hroznového muštu 

 

Vypracoval   ..................................................................  Zodpovedný zástupca   .................................................. Dátum vyhotovenia ............................................. 

              (meno a priezvisko)      (meno a priezvisko)             Odtlačok pečiatky a podpis zodpovedného zástupcu 

     

    

 

 



 

Hlásenie o úrode hrozna a jeho použití k 30. 11. .... 

(údaje o predaji hrozna) 
 

Priezvisko    Meno    Titul     Obchodné meno     IČO 

 

 

Názov obce    Ulica a číslo   PSČ      Telefónne číslo        E-mailová adresa 

 

 

Presné miesto výroby, ak nie je totožné so sídlom/trvalým pobytom 

 

 

 

Príjemca  

(meno, 

priezvisko/názov, 

adresa, IČO) 

Druh produktov predaných výrobcovi vína alebo dodaných vinárskemu združeniu [hl] 

Hrozno a/alebo mušt pre 

vína s CHOP 

Hrozno a/alebo mušt pre 

vína s CHZO 

Hrozno a/alebo mušt pre 

vína bez CHOP/CHZO 

Hrozno a/alebo mušt pre 

odrodové vína bez 

CHOP/CHZO 

Ostatné vína Hrozno a/alebo 

mušt pre 

CHOP 

Vinohradnícka 

oblasť Tokaj 
Biele Modré Biele Modré Biele Modré Biele Modré Biele Modré 

            

            

            

            

            

            

            

Poznámka: 

V tabuľke sa nachádzajú produkty predané alebo dodané pred dátumom hlásenia 

CHOP  – chránené označenie pôvodu 

CHZO – chránené zemepisné označenie 

 

Vypracoval   ..................................................................  Zodpovedný zástupca   .................................................. Dátum vyhotovenia .............................................. 

(meno a priezvisko)      (meno a priezvisko)              Odtlačok pečiatky a podpis zodpovedného zástupcu 

  

     

    

 

 


