Zbierka zákonov è. 472/2003

Èiastka 203

Strana 3757

VZOR
Adresa orgánu potravinového dozoru:
OZNÁMENIE
výroby potravín, tabakových výrobkov
a èinností súvisiacich s ich uvádzaním do obehu
1. Obchodné meno a sídlo,
adresa prevádzkarne: ...........................................................................................................................................
2. Identifikaèné èíslo organizácie (IÈO): ....................................................................................................................
3. Obchodné meno a adresa prevádzkarne uvádzajúcej výrobky do obehu: ..........................................................
.............................................................................................................................................................................
4. Druh vykonávanej èinnosti:
a) výrobcovia a baliarne,
b) distribútori a dopravcovia,
c) maloobchodníci (maloobchod),
d) sektor služieb,
e) výrobcovia predávajúci predovšetkým priamo koneènému spotrebite¾ovi,
f) iné.
5. Kategórie výrobkov:
a) mlieène výrobky,
b) vajcia a vajeèné výrobky,
c) mäso a mäsové výrobky, zverina a hydina,
d) ryby a morské živoèíchy,
e) tuky a oleje,
f) polievky, bujóny a omáèky,
g) obilné (mlynské) výrobky a pekárske výrobky,
h) èerstvé ovocie a èerstvá zelenina,
i) ovocné výrobky a zeleninové výrobky,
j) upravované korenie,
k) nealkoholické nápoje,
l) víno,
m) alkoholické nápoje (iné ako víno),
n) zmrzliny a ostatné podobné mrazené výrobky,
o) kakao a kakaové prípravky, káva a èaj,
p) cukrovinky,
r) orechy a výrobky z orechov, rýchle obèerstvenie,
s) hotové jedlá (pokrmy),
t) potraviny urèené na osobitné výživové úèely,
u) prídavné látky (aditívne látky),
v) zemiaky,
y) tabakové výrobky,
z) ostatné (iné) potraviny.
6. Dátum zaèatia èinnosti (pod¾a bodu 4): ..............................................................................................................
Vypracoval:
Meno a podpis štatutárneho zástupcu:
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Vysvetlivky:
4. DRUH VYKONÁVANEJ ÈINNOSTI:
Výrobcovia a baliarne: Všetky výrobné/spracovate¾ské a/alebo baliace podniky. Výroba/spracovanie môže zahàòa•
dovoz potravín na spracovanie a vývoz vyrobených alebo spracovaných výrobkov.
Distribútori a dopravcovia: Zahàòa distribuèné aktivity pred maloobchodom (najmä dovoz, ve¾koobchod, ve¾koobchodné skladovanie a viacúèelových ve¾koobchodníkov, ktorí distribuujú nielen pre maloobchodníkov, ale aj pre
vlastníkov reštaurácií a pre spotrebite¾ov). Dopravné aktivity sú takisto zahrnuté do tejto kategórie podnikov.
Maloobchodníci (maloobchod): Zahàòa všetky typy èinností potravinového maloobchodu (predaj koneènému spotrebite¾ovi), najmä supermarkety, hypermarkety, predajné stroje (automaty), aktivity zásielkových služieb a trhových
stánkov.
Sektor služieb: Zahàòa všetky formy spoloèného stravovania vrátane potravinových obchodov cez ulicu.
Výrobcovia predávajúci predovšetkým priamo koneènému spotrebite¾ovi: Zahàòa mäsiarov, pekárov, cukrárov, výrobcov zmrzliny a výrobné/spracovate¾ské aktivity na farmách na úèel priamych predajov koneènému spotrebite¾ovi.
5. KATEGÓRIE VÝROBKOV
b) Vajcia a vajeèné výrobky: Spracované výrobky obsahujúce vajcia, ako dezerty a omáèky, by nemali by• zahrnuté do
tejto kategórie, ale do príslušnej kategórie, ako sú dezerty, omáèky atï.
e) Tuky a oleje: Všetky tuky a oleje okrem mlieènych tukov v kategórii mlieènych výrobkov.
f) Polievky, bujóny a omáèky: Zahàòa aj horèicu, majonézu a ocot.
h), i) Ovocie a zelenina: Zahàòa aj huby a drobné bobu¾ové ovocie.
j) Upravované korenie: Zahàòa aj so¾ a náhrady soli, koreniace prípravky a byliny v tejto kategórii.“.

