ÚSTREDNÝ KONTROLNÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV
POĽNOHOSPODÁRSKY V BRATISLAVE

Certifikát
č. 1288/2020
dátum: 08.07.2020

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ďalej len „kontrolný ústav“) podľa § 26
a § 27, Zákona číslo 313/2009 Z.z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov (ďalej len
zákon) a v súlade s § 46 a § 47 Zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
(ďalej len správny poriadok) vydáva tento certifikát pre:

víno s chráneným označením pôvodu
akostné víno s prívlastkom neskorý zber Rizling vlašský suché
a prideľuje vínu Štátne kontrolné číslo (ďalej ŠKČ)
na fľaše objemu 0,75 L 7 280 ks
chránené označenie pôvodu: Južnoslovenská vinohradnícka oblasť
VVD - Vinohradnícko vinárske družstvo, Branovská cesta 1926, 941 31 Dvory nad Žitavou
IČO: 36558451
Odôvodnenie
Na základe žiadosti o certifikáciu vína, ktorú postúpil žiadateľ kontrolnému ústavu spolu so vzorkou vína

číslo
dávka číslo objem litre ročník
farba
druh
11087/2020
L-13
5460
2019 biele
odrodové
akostné víno s prívlastkom neskorý zber Rizling vlašský suché
kontrolný ústav vzorku certifikoval na základe overenia dodržania špecifikácie podľa nariadenia EÚ č.
1308/2013 a podľa § 26 ods. 3 Zákona č. 313/2009 Z.z. a Vyhlášky č. 350/2009 Z.z. ako je uvedené vo
výrokovej časti daného certifikátu.
Žiadosť o pridelenie štátneho kontrolného čísla obsahovala všetky náležitosti. Vzorka vína bola predložená
podľa § 26 ods. 9 Zákona č. 313/2009 Z.z. Chemická analýza bola vykonaná v akreditovanom laboratóriu
a vzorka bola vyhodnotená v Komisii na hodnotenie vína.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu o udelení certifikátu možno podľa § 53 a § 54 správneho poriadku podať odvolanie
na Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, Matúškova 21, 833 16 Bratislava,
a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia. 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 e-Governmente).
Toto rozhodnutie o udelení certifikátu možno preskúmať súdom podľa § 47 ods. 4 správneho poriadku až po
využití riadneho opravného prostriedku (odvolania).
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