ÚSTREDNÝ KONTROLNÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV
POĽNOHOSPODÁRSKY V BRATISLAVE

č. z.: 14948/2021
č. s.: 10595/2021-220

v Bratislave dňa 19.03.2021

OPRÁVNENIE
Evidenčné číslo: 237 / 2021
vydané Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym v Bratislave (ďalej len
„kontrolný ústav“), ako orgánom rastlinolekárskej starostlivosti príslušným na konanie podľa § 11 ods.
1 zákona NR SR č. 405/2011 Z. z., o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona NR SR č.
145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a podľa článku 89 Nariadenia
Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/2031 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín (ďalej
len „Nar. EP a rady (EÚ) 2016/2031”):

vydávať rastlinné pasy
Na základe žiadosti zo dňa 8. marca 2021 od žiadateľa:
Olivovníky s. r. o.
Suché Mýto 515/6
811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO: 52 557 782
Registračné číslo: SK - 3507
Oprávnenie sa udeľuje pre registrované prevádzky:
Suché Mýto 515/6, 811 03 Bratislava
Zodpovedná/splnomocnená osoba: Ing. Barbora Liszkay
Oprávnenie sa udeľuje v rozsahu podľa Vykonávacieho Nariadenia KOMISIE (EÚ) 2019/2072 a
článku 10 prílohy X Vykonávacej Smernice Komisie (EÚ) 2020/177 pre nasledovné typy komodít
rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov:
Okrasné črepníkové rastliny – výpestky
Okrasné dreviny – výpestky
Ovocné dreviny - výpestky
Rastliny okrem plodov a osiva, a ich hybridy – citrónovník (Citrus), kumkvát (Fortunella).
Na základe žiadosti o udelenie oprávnenia vydávať rastlinné pasy zo dňa 8. marca 2021 kontrolný
ústav:
- preveril údaje uvedené v žiadosti o udelenie oprávnenia vydávať rastlinné pasy;
- prostredníctvom elektronického testu preveril potrebné vedomosti žiadateľa na vykonanie
preskúmaní uvedených v článku 87 „Nar. EP a rady (EÚ) 2016/2031” týkajúcich sa:
- karanténnych škodcov Únie, karanténnych škodcov alebo škodcov, na ktorých sa vzťahujú opatrenia
prijaté podľa článku 30 ods. 1„Nar. EP a rady (EÚ) 2016/2031”, karanténnych škodcov chránenej
zóny a regulovaných nekaranténnych škodcov Únie, ktorí by mohli mať vplyv na dotknuté rastliny,
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rastlinné produkty a iné predmety, a týkajúcich sa prejavov výskytu týchto škodcov, nimi
spôsobovaných symptómov a prostriedkov na zabránenie výskytu a šírenia týchto škodcov;
- má zavedené systémy a postupy, ktoré mu umožňujú plniť si povinnosti týkajúce sa
vysledovateľnosti podľa článkov 69 a 70 „Nar. EP a rady (EÚ) 2016/2031”.
- vykonal kontrolu zaregistrovaných prevádzok žiadateľa.
Na základe preverených skutočností kontrolný ústav posúdil, že žiadateľ je spôsobilý vydávať
rastlinné pasy v súlade s „Nar. EP a rady (EÚ) 2016/2031” a v súlade s Vykonávacím nariadením
Komisie (EÚ) 2017/2313, ktorým sa stanovujú špecifikácie formátu rastlinného pasu.
Dohľad nad oprávnenými registrovanými prevádzkovateľmi
Kontrolný ústav vykonáva úradné kontroly aspoň raz ročne v priestoroch a prípadne aj na iných
miestach využívaných profesionálnymi prevádzkovateľmi, ktorí sú oprávnení vydávať rastlinné pasy
v súlade s článkom 84 ods. 1 „Nar. EP a rady (EÚ) 2016/2031”.
Uvedené kontroly zahŕňajú inšpekcie a v prípade podozrenia na výskyt rizík pre zdravie rastlín aj
odber vzoriek a testovanie uvedené v článku 92 ods. 1 „Nar. EP a rady (EÚ) 2016/2031”.
Uvedené kontroly sa vykonávajú v čase, ktorý je najvhodnejší vzhľadom na možné zistenie výskytu
daných škodcov alebo ich príznakov či symptómov.
Zrušenie oprávnenia vydávať rastlinné pasy
Ak kontrolný ústav zistí, že oprávnený prevádzkovateľ nespĺňa legislatívne požiadavky alebo že
rastlina, rastlinný produkt alebo iný predmet, pre ktorý tento profesionálny prevádzkovateľ vydal
rastlinný pas, nespĺňa ustanovenia článku 85 prípadne článku 86 „Nar. EP a rady (EÚ) 2016/2031”,
kontrolný ústav bezodkladne prijme opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby nepretrvávalo
nedodržiavanie uvedených ustanovení.
Uvedené opatrenia môžu zahŕňať odňatie oprávnenia vydávať rastlinné pasy pre dotknuté rastliny,
rastlinné produkty a iné predmety.
O oprávnenie vydávať rastlinné pasy môže žiadateľ opätovne požiadať kedykoľvek. Počet žiadostí
a ich prípadné zamietnutia nie sú zákonom stanovené.
Na základe žiadosti o udelenie oprávnenia vydávať rastlinné pasy, ktorú kontrolný ústav prijal a po
preskúmaní zistil, že všetky zákonom stanovené náležitosti uvedené v žiadosti boli splnené, vydal
žiadateľovi oprávnenie.

Ing. Jana Vargová, PhD.
generálna riaditeľka

Doručuje sa: Olivovníky s. r. o., Suché Mýto 515/6, 811 03 Bratislava

