
ŽIADOSŤ

1

2

Žiadateľ:
Meno a priezvisko / obchodné meno žiadateľa

Miesto podnikania / sídlo 

Identifikačné číslo (IČO):   
Kontaktné číslo na PÚ SR: 
Kontakt (tel. e-mail):          

Zápis zliatiny do registra:

V súlade s § 46 zákona č. 94/2013 Z.z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) a o zmene niektorých
zákonov, žiadam o zápis nižšie uvedenej klenotníckej zliatiny do zoznamu registrovaných zliatin. 

K žiadosti prikladám dopredu dohodnuté množstvo vyššie uvedenej zliatiny za účelom vykonania potrebnej komplexnej
chemickej skúšky

Uznanie zliatiny:

Zliatina je zaregistrovaná v , 
pod poradovým číslom:      , číslo rozhodnutia: , 
zo dňa: 
Meno, priezvisko / obchodné meno výrobcu zliatiny: 

 
Identifikačné číslo výrobcu zliatiny v krajine, kde bola zliatina registrovaná:

Zloženie zliatiny: 
 

Názov, alebo označenie zliatiny:

V:   dňa    podpis ___________________

UPOZORNENIE ! 
Zápis  zliatiny  do zoznamu registrovaných zliatin  podlieha  správnemu poplatku vo  výške  30 €/zliatina v  zmysle  položky  213/c  zákona  NR SR
č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Vybavuje: Mgr. Slávka Spišáková, tel: 032/7435397, E-mail: slavka.spisakova@puncovyurad.sk
právny 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 Vyberte v prípade, že žiadate o zápis zliatiny.
2 Vyberta v prípade, že žiadate o uznanie zliatiny.

Prijaté dňa

o zápis klenotníckej zliatiny do zoznamu registrovných zliatin
o uznanie klenotníckej zliatiny registrovanej v inom členskom štáte EÚ
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