Prijaté dňa

Žiadosť o pridelenie / zrušenie / uznanie vyobrazenia zodpovednostnej značky
Žiadateľ:1

výrobca

obchodník

Meno a priezvisko / obchodné meno žiadateľa:
Miesto podnikania / sídlo / trvalé bydlisko:
Identifikačné číslo (IČO/DIČ):
Kontaktné číslo PÚ SR:
Identifikačné číslo žiadateľa v krajine pridelenia zodpovednostnej značky2:
Kontakt (tel. e-mail):
V nasledovnej sekcii krížikom označte požadovaný úkon:
Pridelenie ZZ
V súlade s ustanovením § 43 ods. 1 zákona NR SR č. 94/2013 Z.z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový
zákon) a o zmene niektorých zákonov žiadam o pridelenie vyobrazenia zodpovednostnej značky na označovanie tovaru
z drahých kovov.
Uhraďte správny poplatok vo výške 12 € (zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov) .
Uznanie ZZ
V súlade s ustanovením § 43 ods. 2 zákona NR SR č. 94/2013 Z.z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový
zákon) a o zmene niektorých zákonov žiadam o uznanie a registráciu vyobrazenia zodpovednostnej značky na
označovanie tovaru z drahých kovov. Zodpovednostná značka bola pridelená3:
,
dňa:
, pod číslom4:,
platnosť registrácie do5:
Uhraďte správny poplatok vo výške 12 € (zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov)

Zrušenie ZZ
V súlade s ustanovením § 43 ods. 1 zákona NR SR č. 94/2013 Z.z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový
zákon) a o zmene niektorých zákonov o žiadam zrušenie pridelenej zodpovednostnej značky na označovanie tovaru z
drahých kovov.
Uhraďte správny poplatok vo výške 2 € (zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov).

V:

dňa

podpis ___________________

UPOZORNENIE ! Správny poplatok je možné uhradiť buď e-kolkom zakúpeným pred podaním žiadosti na pobočkách Slovenskej pošty alebo
bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou na základe platobného príkazu vystaveného Puncovým úradom po podaní žiadosti. V prípade úhrady
správneho poplatku e-kolkom pred podaním žiadosti priložte k žiadosti potvrdenku o úhrade. Pre urýchlenie vybavenia uveďte mailovú adresu a
žiadosť zašlite na adresu:
Puncový úrad SR, pobočka Košice, Szakkayho 1, 040 01 Košice.

1 Krížikom vyznačte alternatívu.
2 Uveďte ak žiadate o uznanie zodpovednostnej značky.
3 Uveďte názov a sídlo organizácie, ktorá zodpovednostnú značku pridelila a zaregistrovala .
4 Uveďte registračné číslo, resp. číslo rozhodnutia pod ktorým bola zodpovednostná značka pridelená/registrovaná.
5 V prípade obmedzenia platnosti registrácie uveďte dobu platnosti.

