ÚSTREDNÝ KONTROLNÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV
POĽNOHOSPODÁRSKY V BRATISLAVE

Vyplní ÚKSÚP:
Číslo žiadosti:

Dátum prijatia žiadosti:

ŽIADOSŤ O UDELENIE OPRÁVNENIA VYDÁVAŤ RASTLINNÉ PASY
pre registrovaných prevádzkovateľov
podľa článku 89 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031
o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín
Vyplní žiadateľ

Názov právnickej osoby alebo meno
a priezvisko fyzickej osoby

Adresa sídla

IČO:

Tel.:

Registračné číslo

SK -

e-mail:

Splnomocnená osoba
žiadateľa
Kontaktná adresa, ak
je iná ako adresa
sídla
Tel.:

e-mail:

K žiadosti priložte:
- vzor/vzory vlastných rastlinných pasov
Podmienkou udelenia oprávnenia je úspešné vypracovanie online testu, ktorý bude zaslaný na uvedenú
e-mailovú adresu. Učebný materiál je dostupný na https://www.uksup.sk/rastlinne-pasy
V_______________________ dňa ____________________
_________________________________

_____________________________

Meno a priezvisko alebo názov žiadateľa

Podpis žiadateľa alebo štatutárneho orgánu
Odtlačok pečiatky žiadateľa

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

Matúškova 21, 833 16 Bratislava

tel.: + 421 2 59 880 345

E-mail: ochrana@uksup.sk

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 v rozsahu registrácie žiadateľa a v rozsahu podľa Vykonávacieho Nariadenia
KOMISIE (EÚ) 2019/2072:
poradové
číslo

adresa prevádzky

meno a priezvisko
telefón
splnomocnenej osoby

e-mail
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Príloha XIII Vykonávacieho Nariadenia Komisie (EÚ) 2019/2072
Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, v prípade ktorých sa na
premiestňovanie v rámci územia Únie vyžaduje rastlinný pas
Zodpovedajúci údaj označte 
1. VŠETKY RASTLINY NA VÝSADBU, okrem semien

☐

K žiadosti priložte aktuálny zoznam druhov rastlín na výsadbu, na ktoré budete vydávať
rastlinné pasy
Rastliny na výsadbu sú rastliny, ktoré sú určené na to, aby zostali zasadené, boli zasadené alebo boli
presadené; rastliny s koreňmi, vrátane akváriových rastlín + množiteľský materiál:
a) hľuzy, podcibulia, cibuľky, pakorene, korene, podpníky, stolóny;
b) výhonky, stonky, poplazy;
c) rastlinné pletivové kultúry vrátane bunkových kultúr, zárodočné plazmy, meristémové pletivá,
chimerické klony, materiál pochádzajúci z mikrorozmnožovania rastlín;
d) puky, očká, odrezky, vrúble, štepence.

2. RASTLINY okrem plodov a osiva, a ich hybridy:
☐

Choisya

☐

citrónovník (Citrus)

☐

citrónovníkovec (Poncirus)

☐

kumkvát (Fortunella)

RASTLINY okrem plodov a osiva:
☐

Casimiroa

☐

Vepris

☐

Clausena

☐

Zanthoxylum

☐

Murraya

☐

vinič (Vitis)

3. PLODY A ICH HYBRIDY, s listami a kvetnými stopkami
☐

citrónovník (Citrus)

☐

kumkvát (Fortunella)

☐

citrónovníkovec
(Poncirus)

4. DREVO ak:
a) je považované za rastlinný produkt v zmysle článku 2 bodu 2 nariadenia (EÚ) 2016/2031 a
b) je získané úplne alebo čiastočne z Juglans L., Platanus L. a Pterocarya L. vrátane dreva, ktoré si
nezachovalo svoj prirodzený oblý povrch, a
c) spadá pod príslušný číselný znak KN a zodpovedá jednému z nasledujúcich opisov podľa časti II
prílohy I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87:
Číselný znak KN

Opis

☐

4401 12 00

Neihličnaté palivové drevo, v polenách, klátoch, konároch, vo viazaniciach alebo
v podobných formách

☐

4401 22 00

Štiepky alebo triesky z neihličnatého dreva

☐

4401 40 90

Zvyšky a odpad z dreva (okrem pilín), neaglomerované

☐

ex 4403 12 00

Surové neihličnaté drevo, natierané alebo impregnované farbou, moridlom,
kreozotom alebo ostatnými ochrannými prostriedkami, neodkôrnené a nezbavené
drevnej beli ani hrubo neopracované do štvorcových tvarov

☐

ex 4403 99 00

Surové neihličnaté drevo [okrem tropického dreva, dreva z duba (Quercus spp.),
buka (Fagus spp.), brezy (Betula spp.), topoľa a osiky (Populus spp.) alebo
eukalyptu (Eucalyptus spp.)], tiež odkôrnené alebo zbavené drevnej beli, alebo
hrubo opracované do štvorcových tvarov, okrem dreva natieraného alebo
impregnovaného farbou, moridlom, kreozotom alebo ostatnými ochrannými
prostriedkami

☐

ex 4404 20 00

Neihličnaté štiepané tyče, drevené koly, kolíky a stĺpiky, zašpicatené, avšak
pozdĺžne nerozrezané

ex 4407 99

Neihličnaté drevo [okrem tropického dreva, dreva z duba (Quercus spp.), buka
(Fagus spp.), javora (Acer spp.), z čerešne alebo višne (Prunus spp.), jaseňa
(Fraxinus spp.), brezy (Betula spp.) alebo topoľa a osiky (Populus spp.)], rezané
alebo štiepané pozdĺžne, krájané alebo lúpané, tiež hobľované, brúsené pieskom
alebo spájané na koncoch, s hrúbkou presahujúcou 6 mm

☐

5. OSIVO, ak sa premiestňovanie vykonáva v rámci rozsahu pôsobnosti smernice 66/402/EHS, a v
prípade ktorého sa v Prílohe IV Vykonávacieho Nariadenia Komisie (EÚ) 2019/2072, v súlade s
článkom 37 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/2031 uvádza zoznam špecifických RNKŠ:
☐

ryža siata (Oryza sativa)

6. OSIVO ZELENÍN, ak sa premiestňovanie vykonáva v rámci rozsahu pôsobnosti smernice
2002/55/ES, a v prípade ktorého sa v Prílohe IV Vykonávacieho Nariadenia Komisie (EÚ)
2019/2072, v súlade s článkom 37 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/2031 uvádza zoznam špecifických
RNKŠ:
☐

cesnak cibuľový (Allium cepa)

☐

cesnak pórový (Allium porrum)

☐

paprika ročná (Capsicum annuum)

☐

rajčiak jedlý (Solanum lycopersicum)

☐

fazuľa šarlátová (Phaseolus coccineus)

☐

fazuľa obyčajná (Phaseolus vulgaris)

☐

hrach siaty (Pisum sativum)

☐

bôb záhradný (Vicia faba)

7. OSIVO
☐

zemiak (Solanum tuberosum)

8. OSIVO, ak sa premiestňovanie vykonáva v rámci rozsahu pôsobnosti smernice 66/401/EHS, a v
prípade ktorého sa v Prílohe IV Vykonávacieho Nariadenia Komisie (EÚ) 2019/2072v súlade s
článkom 37 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/2031 uvádza zoznam špecifických RNKŠ:
☐

lucerna siata (Medicago sativa )

9. OSIVO, ak sa premiestňovanie vykonáva v rámci rozsahu pôsobnosti smernice 2002/57ES, a v
prípade ktorého sa v Prílohe IV Vykonávacieho Nariadenia Komisie (EÚ) 2019/2072, v súlade s
článkom 37 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/2031 uvádza zoznam špecifických RNKŠ:
☐

repka olejka (Brassica napus)

☐

repica olejnatá (Brassica rapa)

☐

sója fazuľová (Glycine max)

☐

horčica biela (Sinapis alba)

☐

slnečnica ročná (Helianthus annuus)

☐

ľan siaty (Linum usitatissimum)

10. OSIVO OKRASNÝCH DRUHOV, ak sa premiestňovanie vykonáva v rámci rozsahu pôsobnosti
smernice 98/56/ES, a v prípade ktorého sa v Prílohe IV Vykonávacieho Nariadenia Komisie (EÚ)
2019/2072, v súlade s článkom 37 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/2031 uvádza zoznam špecifických
RNKŠ:

☐ cesnak (Allium)

☐

čerešňa višňová (Prunus cerasus)

☐ paprika ročná (Capsicum annuum)

☐

slivka domáca (Prunus domestica)

☐ slnečnica ročná (Helianthus annuus)

☐

mandľa obyčajná (Prunus dulcis)

☐ čerešňa vtáčia (Prunus avium)

☐

broskyňa obyčajná (Prunus persica)

☐ marhuľa obyčajná (Prunus armeniaca)

☐

slivka japonská (Prunus salicina)

11. OSIVO OVOCNÝCH DRUHOV, ak sa premiestňovanie vykonáva v rámci rozsahu pôsobnosti
smernice 2008/90/ES, a v prípade ktorého sa v Prílohe IV Vykonávacieho Nariadenia Komisie (EÚ)
2019/2072, v súlade s článkom 37 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/2031 uvádza zoznam špecifických
RNKŠ:
☐

čerešňa vtáčia (Prunus avium)

☐

čerešňa višňová (Prunus cerasus)

☐

marhuľa obyčajná (Prunus armeniaca)

☐

mandľa obyčajná (Prunus dulcis)

☐

slivka domáca (Prunus domestica)

☐

slivka japonská (Prunus salicina)

☐

broskyňa obyčajná (Prunus persica)

OSIVO RODU BOROVICA (Pinus) a OSIVO DRUHU DUGLASKA TISOLISTÁ (Pseudotsuga
menziesii), podľa Vykonávacieho Rozhodnutia Komisie 2019/2032, ktorým sa stanovujú opatrenia s
cieľom
predísť
zavlečeniu
organizmu Fusarium
circinatum Nirenberg
&
O’Donnell
(predtým Gibberella circinata) do Únie a jeho rozšíreniu v rámci Únie a ktorým sa zrušuje rozhodnutie
2007/433/ES.

☐ rod Pinus
☐ duglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii)

