ÚSTREDNÝ KONTROLNÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV
POĽNOHOSPODÁRSKY V BRATISLAVE

č.z.: 63619/2021
č.s.: 22965/2021-230

V Bratislave, dňa 29. 11. 2021

OSVEDČENIE
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ďalej len
„kontrolný ústav“), ako orgán štátnej správy príslušný na konanie podľa §9 zákona č. 271/2005
Z.z. o výrobe, uvádzaní na trh a používaní krmív (krmivársky zákon) a podľa §46 a §47 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, vydáva
v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.183/2005, ktorým sa stanovujú
požiadavky na hygienu krmív podľa čl.9 a podľa zákona č. 271/2005 Z.z. §4 ods.2, osvedčenie
o zápise krmivárskeho podniku do registra.
Registračné číslo

SK 400422

pre krmivársky podnik

VAS s.r.o.

IČO:
so sídlom:
registrovaná prevádzka:

31 587 666
Mojšová Lúčka, 011 76 Žilina
Mojšová Lúčka, 011 76 Žilina

Činnosť:
Kód
C1ZV

Popis
Registrovaný výrobca kŕmnych surovín živočíšneho pôvodu

Produkty:
Kategória
Typ
9.1.1 – Vedľajšie živočíšne produkty;
Kŕmne suroviny
živočíšneho pôvodu 9.2.1 – Živočíšny tuk;
9.4.1 – Spracovaná živočíšna bielkovina;
9.7.1 – Krvná múčka;
9.11.1 – Perová múčka

Osvedčenie je platné: od 07. 12. 2021 do 06. 12. 2026.

Matúškova 21, 833 16 Bratislava

tel.: + 421 2 59 880 222
+ 421 2 59 880 268

E-mail: crkp@uksup.sk

Podľa zákona č. 271/2005 Z.z., §4 ods.1 krmivársky podnik je povinný každú zmenu údajov
zapísaných v registri písomne oznámiť kontrolnému ústavu najneskôr do 30 dní odo dňa, keď
ku zmene došlo.
Odôvodnenie:
Na základe žiadosti o registráciu krmivárskeho podniku, ktorú kontrolný ústav prijal a po
preskúmaní zistil, že všetky zákonom stanovené náležitosti uvedené v žiadosti boli splnené, vydal
krmivárskemu podniku osvedčenie o registrácii. Krmivársky podnik sa vyčiarkne z tohto registra
ak vstúpi do platnosti aspoň jeden bod ods.3 §4 zákona č. 271/2005 Z.z.
Poučenie:
Proti tomuto osvedčeniu možno podľa §53 a §54 správneho poriadku podať odvolanie v lehote
15 dní odo dňa jeho doručenia, a to na Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
v Bratislave, Matúškova 21, 833 16 Bratislava. Odvolanie možno podať aj do elektronickej
schránky kontrolného ústavu v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu
pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o eGovernmente) v znení neskorších predpisov.
Rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa §47 ods.4 správneho poriadku až po využití
riadneho opravného prostriedku (odvolania).

PhDr. Ján Berceli
generálny riaditeľ

Doručuje sa: VAS s.r.o., Mojšová Lúčka, 011 76 Žilina

