
      DODOLI s.r.o., IČO: 50 685 937, DIČ: 21 20 420 159 palenicaspisskabela@gmail.com tel.: +421 919 210 930

Slovenská Ves 301, 059 02, www.palenicaspisskabela.sk tel.: +421 905 948 359

Liehovarnícky závod na pestovateľské pálenie ovocia: 
prevádzka: Zimná 75, Spišská Belá, 059 01 okres Kežmarok

Meno a priezvisko: ............................................... Adr. trvalého pobytu: ..................................................

Dátum narodenia: ................................................. ...................................................

Tel.číslo: ................................................. PSČ: .........................

Žiadam o spracovanie:................................. litrov kvasu, druh kvasu: .............................................

Podpísaný žiadateľ vyhlasuje, že ovocný kvas je vyrobený len z ovocia dopestovaného  vlastnou pestovateľskou 

činnosťou žiadateľa. 

Žiadateľ berie na vedomie, že za uvedenie nepravdivých údajov je právne zodpovedný.

V Spišskej Belej dňa .............................. podpis žiadateľa  .........................................
* Nehodiace sa prečiarknite.

Podpísaný žiadateľ vyjadruje súhlas so spracovaním osobných údajov potrebných na k evidencii a archivácii, slobodne, konkrétne a informovane v zmysle § 110 ods. 11 nového ZoOÚ 18/2018 Z.z. 

skutočné % liehu Požadované riedenie 
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odčítaná teplotaKM začiatok KM koniec

ŽIADOSŤ O VÝROBU DESTILÁTU

„PÁLENICA SPIŠSKÁ BELÁ“ 
Žiadosť číslo:  .............................. (vypĺňa prevádzkovateľ liehovaru)

Podpísaný  žiadateľ  vyhlasuje,  že  vo  výrobnom období 2020/2021 si dal vyrobiť  ovocný destilát v inom liehovare na 

pestovateľské pálenie ovocia: Áno/Nie *. Ak áno, k žiadosti  priloží písomné  vyhlásenie o  tejto skutočnosti s uvedením  

údajov  podľa  § 4  ods. 3 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 653/2002 Z. z. [množstvo 

vyrobeného destilátu v litroch alkoholu (l a)] a sídlo liehovaru s potvrdením  príslušného  liehovaru  o  množstve  

vyrobeného destilátu. 

Poznamky prevádzkovateľa
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