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Žiadosť  poľnohospodárske a potravinárske produkty
Opis činnosti žiadateľa (stručná charakteristika):

Údaje o produkte
Typ regionálneho produktu (relevantné začiarknite)1 :poľnohospodársky produkt/skupina produktovpotravinársky produkt/skupina produktovNázov regionálneho produktu/skupiny

ŽiadosŽiadosťť  Údaje o produkte  Údaje o produkte 2



Žiadosť  poľnohospodárske a potravinárske produkty

Zoznam produktov v skupine a ich opis (ak relevantné)²:

Prevádzkarne súvisiace so spracovaním produktu3:totožné so sídlom/adresou žiadateľainé (uveďte adresu):

ŽiadosŽiadosťť  Údaje o produkte  Údaje o produkte 3

Opis regionálneho produktu:



Žiadosť  poľnohospodárske a potravinárske produkty
Žiadam o udelenie práva používať značku Produkt Liptova na vyššie uvedenýprodukt/skupinu produktov.
Prehlasujem, že som sa oboznámil/a s dokumentom Zásady značky Produkt Liptova a budem sanimi riadiť a rešpektovať ich.Prehlasujem, že údaje uvedené v tejto žiadosti (vrátane príloh) sú úplné, pravdivé, neskreslenéa viem ich dokumentovať. Prehlasujem, že všetky úradne neosvedčené fotokópie (prílohy)predložené k žiadosti súhlasia s originálmi.Meno a priezvisko (firma):
V ..........................................dňa ....................................Podpis(pečiatka):.....................................

Koordinátor projektu:Oblastná organizácia cestovného ruchu REGION LIPTOV, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský MikulášIČO: 42219906 DIČ: 2023486069 IČ DPH: SK2023486069V spolupráci s:Klaster LIPTOV  združenie cestovného ruchu, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský MikulášIČO: 42168724 DIČ: 2022663060 IČ DPH: SK2022663060ŽiadosŽiadosťť  Údaje o produkte  Údaje o produkte 4



Registračný poplatokNa to, aby váš produkt získal práva na používanie značky Produkt Liptova musí zasadaťCertifikačná komisia zložená zo zástupcov partnerov projektu a odborníkov na posudzovanéprodukty. Partneri projektu sú neziskové organizácie, a preto bol z tohto dôvodu zavedenýjednorazový certifikačný poplatok, aby sa pokryli administratívne náklady a náklady na zasadnutieCertifikačnej komisie. Poplatok je v symbolickej výške. Pre nových žiadateľov sú poplatky vovýške:● Neplatiteľ DPH○ 20,00 € ● Platiteľ DPH○ 30,00 €V prípade opätovného podania žiadosti na produkty, ktorým bolo v predošlom období udelenéprávo používať značku Produkt Liptova je výška každého ďalšieho poplatku znížená na:● Neplatiteľ DPH○ 10,00 € ● Platiteľ DPH○ 20,00 €Poplatok uhraďte pred zaslaním žiadosti a potvrdenie o úhrade pripojte k žiadosti akoprílohu:IBAN: SK18 5600 0000 0081 4479 1004VS: DDMMRRRR (pozn.: dátum podpisu Vašej prihlášky)KS: 0558Do poznámky uveďte: Registračný poplatok Produkt Liptova, Meno a priezvisko pre FO /Obchodné meno pre POPartnermi projektu značky Produkt Liptova sú:Oblastná organizácia cestovného ruchu REGION LIPTOVKLASTER LIPTOV – Združenie cestovného ruchuOZ „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“Miestna akčná skupina HORNÝ LIPTOV
Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
ŽiadosŽiadosťť  Registra  Registraččný poplatokný poplatok

Žiadosť  poľnohospodárske a potravinárske produkty
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Žiadosť  poľnohospodárske a potravinárske produkty
Príloha ADoklad o splnení základných kritériíŽiadateľ označí dokumenty, ktoré sa na neho vzťahujú.Žiadateľ predkladá elektronický výpis alebo scan originálneho dokumentu.Žiadateľ Názov dokladu, ktorý je prílohoužiadosti OznačteSamostatne hospodáriaci roľník –fyzická osoba vykonávajúcapoľnohospodársku výrobu (vrátanevčelárov)

Osvedčenie o zápise do evidencie SHR;Živnostenské oprávnenieVýpis z katastra nehnuteľností alebonájomná zmluvaFO – podnikateľ podnikajúci nazáklade živnostenského registra Výpis zo Živnostenského registra/aleboživnostenský list⁵PO – podnikateľ(s.r.o., a.s., komanditnáspoločnosť, družstvo, a pod.) Výpis z Obchodného registraŽivnostenský list (ak nie je predmet činnostiuvedený vo výpise z obchodného registra)⁵PO – iná ako podnikateľ(občianske združenie, neziskováorganizácia a pod) oprávnená napodnikanie Výpis z registra organizácieŽivnostenský listFyzická osoba – nepodnikateľ –predajca prebytkov prvovýrobyživočíšneho pôvodu (med, mlieko,vajcia, ryby) Doklad o registrácii prevádzkarne naRegionálnej veterinárnej a potravinovejspráve.FO – nepodnikateľ4 – predajcaprebytkov prvovýroby rastlinnéhopôvodu Kópia ohlásenia miesta produkcieprebytkov na obci (potvrdenie)
Včelár (okrem ostatných dokladovv závislosti od právnej formy) Kópia výpisu z centrálneho registravčelstievPOČET PRILOŽENÝCH DOKUMENTOVNezabudnite priložiť označené dokumenty.
ŽiadosŽiadosťť  Príloha A  Základné kritériá  Príloha A  Základné kritériá 6



Žiadosť  poľnohospodárske a potravinárske produkty
Príloha B1Čestné prehlásenie žiadateľaPodnikateľské subjektyČestne prehlasujem, ako (nehodiace preškrtnite)● fyzická osoba – podnikateľ,● právnická osoba, ktorú zastupujem,že:a) nie som v konkurze, v likvidácii, úpadku a ani nebol podaný návrh na konkurz zamietnutý prenedostatok majetku, v súdom určenej správe alebo inom obdobnom konaní.b) v čase podania žiadosti nemám záväzky voči štátu po lehote splatnosti  evidované nedoplatky(s výnimkou splátkových kalendárov potvrdených veriteľom) voči správcovi dane v zmyslezákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorýchzákonov v znení neskorších predpisov; nie som dlžníkom na zdravotnom poistení v žiadnejzdravotnej poisťovni poskytujúcej verejné zdravotné poistenie v Slovenskej republike; nemámnedoplatky na platbách poistného na sociálne a zdravotné zabezpečenie; nie som dlžníkom nasociálnom poistení v zmysle Zákona č. 461/2003 Z. z. o Sociálnom poistení v znení neskoršíchpredpisov;c) riadne vediem účtovníctvo, sledujem stav majetku a záväzkov (krízu, úpadok a predĺženosť vzmysle Zákona o konkurze a reštrukturalizácii a Obchodného zákonníka SR),d) nie je voči mne vedené žiadne konanie Slovenskej obchodnej inšpekcie, Rady pre reklamu,alebo iné konanie v súvislosti s porušovaním práv spotrebiteľa, nekalou súťažou, neetickoureklamou a inými nekalými praktikami podnikania a predaja,e) spĺňam všetky legislatívne požiadavky a normy na činnosti spojené so svojou prevádzkou,f) dodržiavam všetky ostatné zásady zodpovedného podnikania (zodpovedné správanie vočisvojim zákazníkom, dodávateľom, zamestnancom, miestnym obyvateľom a životnémuprostrediu);g) značku Produkt Liptova budem používať v súlade s dokumentom Zásady značky ProduktLiptova a podľa inštrukcií Koordinátora.Meno a priezvisko:Funkcia:Obchodné meno (názov) subjektu:

V..........................................................dňa....................................Podpis:......................................
7Žiadosť  príloha B   Č1 estné prehlásenie  podnikatelia



Žiadosť  poľnohospodárske a potravinárske produkty
Príloha B2Čestné prehlásenie žiadateľaNepodnikateľské subjektyČestne prehlasujem ako (nehodiace preškrtnite)● fyzická osoba  nepodnikateľ● právnická osoba, ktorú zastupujem,že:a) nie som v osobnom bankrote alebo inom podobnom konaní (Právnické osoby nie sú v likvidáciia podobnom konaní)b) v čase podania žiadosti nemám záväzky voči štátu po lehote splatnosti  evidované nedoplatky(s výnimkou splátkových kalendárov potvrdených veriteľom) voči správcovi dane v zmyslezákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorýchzákonov v znení neskorších predpisov; nie som dlžníkom na zdravotnom poistení v žiadnejzdravotnej poisťovni poskytujúcej verejné zdravotné poistenie v Slovenskej republike; nemámnedoplatky na platbách poistného na sociálne a zdravotné zabezpečenie; nie som dlžníkom nasociálnom poistení v zmysle Zákona č. 461/2003 Z. z. o Sociálnom poistení v znení neskoršíchpredpisov; ;c) nie je voči mne, alebo subjektu, ktorý som v minulosti zastupoval, vedené žiadne konanieSlovenskej obchodnej inšpekcie, Rady pre reklamu, alebo iné konanie v súvislosti s porušovanímpráv spotrebiteľa, nekalou súťažou, neetickou reklamou a inými nekalými praktikami podnikaniaa predaja;d) ja ako fyzická osoba – nepodnikateľ prehlasujem, že vediem daňovú evidenciu v zmysle zákonao dani z príjmu č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov,e) pri predaji produktu (ak relevantné) dodržiavam platnú legislatívu v zmysle zákona o daniz príjmu č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov;f) právnická osoba (bez živnostenského oprávnenia) prehlasuje, že činnosti na ktoré žiadao udelenie značky sú zakotvené v stanovách organizácie alebo inej obdobnej listine;g) dodržiavam všetky ostatné zásady zodpovedného správania voči miestnym obyvateľom,životnému prostrediu a pod.;h) značku Produkt Liptova budem používať v súlade s dokumentom Zásady značky ProduktLiptova a podľa inštrukcií Koordinátora.Meno a priezvisko:Funkcia:Obchodné meno (názov) subjektu:V...........................................................dňa...................................Podpis:......................................

8Žiadosť  príloha B2  Č neestné prehlásenie   podnikatelia



Žiadosť  poľnohospodárske a potravinárske produkty
Príloha CSplnenie produktových kritérií

1. Regionálny pôvod produktu a jeho zložiekPôvod poľnohospodárskeho produktu určuje miesto, na ktorom bol produkt vypestovaný alebozberaný alebo cielene získaný od zvierat znáškou, zo zabitých chovaných zvierat alebo z voľnežijúcich zvierat lovom alebo z farmového chovu zveri.Pre poľnohospodárske produkty (prvovýrobu) uveďte miesto pôvodu (obec, prevádzkualebo pozemok, okres):Názov poľnohospodárskehoproduktu Miesto pôvodu (obec)/prevádzka/pozemok Okres

Záver: Miesto pôvodu regionálneho produktu je...............................................................................Minimálne požiadavky na poľnohospodárske produkty (prvovýroba) sú:Produkt má 100 % pôvod na Liptove. Splnením minimálnej požiadavky žiadateľ získa 4 body.
ŽiadosŽiadosťť  Príloha C  Regionálny pôvod  Príloha C  Regionálny pôvod 9



Žiadosť  poľnohospodárske a potravinárske produkty
Pre potravinárske produkty uveďte zloženie (suroviny), ich percentuálne zastúpenie napotravine a pôvod (miesto a dodávateľa). Označte, ktoré suroviny tvoria základnú zložkupotraviny.Názov potraviny⁷ :.........................................................................................................................................................

Názov suroviny(zložky)⁸ Zastúpenie napotravine v % ⁹ Pôvod surovinyOkres/Dodávateľ,región(Liptov, ŽSK, SR,zahraničie) Základná zložka 10(áno/nie)

Po výpočte zloženia surovín, overte, či produkt spĺňa minimálne požiadavky. Súčasneoznačte počet bodov, ktoré zodpovedajú zastúpeniu surovín na produkte / skupine.Zastúpenie zložiek potravinárskeho produktu podľa pôvodu Počet bodovRegión Liptov SR zahraničieMinimálne 50  % min. 25 % 25 % 150 – 74,9 % 25,1 % – 50 %  275 % a viac max. 25% 3100 %   4Opis (výpočet splnenia kritéria) môže žiadateľ priložiť aj v samostatnej prílohe.Koordinátor má právo požiadať žiadateľa o doloženie dodacích listov alebo iných daňovýchdokladov, ktoré dokumentujú naplnenie kritéria podľa opisu (hodnotu a pôvod surovín).
ŽiadosŽiadosťť  Príloha C  Regionálny pôvod  Príloha C  Regionálny pôvod 10



Žiadosť  poľnohospodárske a potravinárske produkty
2. Tradícia výrobného postupu poľnohospodárskych produktov/potravinárskych produktovŽiadateľ opíše zachovanie tradície výrobného postupu, použitia tradičných surovín alebozachovanie pôvodného zloženia pri výrobe produktov / produktov, ktoré sú typické pre regiónLiptova. Tradícia znamená, že charakteristika je preukázateľná počas obdobia trvajúcehominimálne 30 rokov (v minulosti alebo v súčasnosti).Poľnohospodárske produkty. Označte, ktorú charakteristiku Váš produkt spĺňaa spočítajte body.Charakteristika výrobnéhopostupu súvisiaca s tradíciou Početbodov Produktspĺňa PoznámkaVýrobný postup je originálny,tradičný, typický pre Liptovminimálne po dobu 30 rokov. 1 Producent musí spĺňať aspoňjednu z týchto charakteristík, t.j.musí získať minimálne 1 bod.V prípade, že spĺňa viaccharakteristík, za každú získava 1bod. Spolu max. 3 bodyTradícia surovín (pôvodné odrody)tradičné a typické pre Liptovminimálne po dobu 30 rokov. 1Iná tradícia, ktorú žiadateľzachováva 1Body spoluPotravinárske produkty. Označte, ktorú charakteristiku Váš produkt spĺňa a spočítajtebody.Charakteristika výrobnéhopostupu súvisiaca s tradíciou Početbodov Produktspĺňa PoznámkaVýrobný postup je originálnya tradičný pre Liptov minimálne podobu 30 rokov. 1 Žiadateľ musí spĺňať aspoň jednuz týchto charakteristík, t.j. musízískať minimálne 1 bod.V prípade, že spĺňa viaccharakteristík, za každú získava 1bod. Spolu max. 3 body
Tradícia použitých surovín. Použitiesurovín je typické pre Liptovminimálne po dobu 30 rokov. 1Zloženie surovín (receptúra) jetypické pre Liptov minimálne podobu 30 rokov. 1Body spolu
ŽiadosŽiadosťť  Príloha C  Tradícia výrobného postupu  Príloha C  Tradícia výrobného postupu 11



Žiadosť  poľnohospodárske a potravinárske produkty
Stručne opíšte splnenie charakteristík, ktoré Vás produkt spĺňa.Tradícia výrobného procesu (použitie typických postupov a metód)

Tradícia surovín
Tradícia zloženia

Iná tradícia

V prípade, že potrebujete produkt opísať podrobnejšie, použite samostatnú prílohu.Ak je to relevantné, priložte aj písomný dokument, alebo historický prameň, ktorý dokazujenaplnenie opísaného kritéria.

ŽiadosŽiadosťť  Príloha C  Tradícia výrobného postupu  Príloha C  Tradícia výrobného postupu 12



Žiadosť  poľnohospodárske a potravinárske produkty
3. Výnimočnosť produktu/osobitný prínos producenta k rozvojuregiónuZa výnimočnosť produktu/osobitný prínos k rozvoju regiónu môže producent získať od 1 do 4bodov (za všetky oblasti spolu). Certifikačná komisia v rozhodnutí uvedie, čo pri danom produktualebo skupine produktov / produkte ocenila. V prípade, že produkt nespĺňa žiadne charakteristikyvýnimočnosti alebo osobitný prínos k rozvoju regiónu, produkt získava 0 bodov.Hodnotí sa:● iné ocenenie kvality  produkt/produkt, ktorý získal ocenenie za kvalitu v rámci súťaží nanárodnej a medzinárodnej úrovni;● jedinečná tradícia  produkt/produkt, ktorý nadštandardne plní znaky pre hodnotenie tradícievýrobného postupu, surovín alebo zloženia, t.j. tradícia je preukázateľná po obdobiepodstatne dlhšie ako 30 rokov, alebo ide o znovu oživenie významnej tradície;● žiadateľ je držiteľom iného významného ocenenia (značky, certifikátu) v oblasti riadenia,ekologického poľnohospodárstva alebo v inej oblasti súvisiacej s produkciouproduktu/produktu, na ktorý subjekt žiada o udelenie práva používať značku ProduktLiptova;● žiadateľ je jediným producentom produktu/produktu, na ktorý žiada o udelenie právapoužívať značku Produkt Liptova v Žilinskom kraji alebo v SR.● žiadateľ významne prispieva k formovaniu spolupráce v regióne Liptov a k jeho prezentácii(napr. aktívne zapojenie do diania a aktivít v rozvoji regiónu v rôznych oblastiach, účasť napodujatiach, zapojenie do produktu destinácie, distribúcia a prezentácia regionálnehoproduktu mimo región, umiestnenie v turistických informačných kanceláriách,maloobchodných sieťach a pod.);● žiadateľ nadpriemerne dodržuje zásady zodpovedného správania voči životnému prostrediu(zásady ekologického správania pri produkcii, triedenie odpadu, ekologické obaly a pod.);● žiadateľ významne prispieva k tvorbe pridanej hodnoty v regióne a podpore zamestnanosti,t.j. minimálne 50 % zamestnancov v trvalom pracovnom pomere podniku má trvalý pobytv Žilinskom kraji (posudzuje sa, len ak má podnik žiadateľa 10 a viac zamestnancov;● žiadateľ rozvíja v regióne rodinné podnikanie;● iné (zdôvodnené komisiou).Opíšte osobitný prínos k rozvoju regiónu produktu alebo vašej činnostiOpis výnimočnosti produktu/producenta:

Ak je to relevantné, priložte dokumenty preukazujúce výnimočnosť produktu / osobitný prínos producenta k rozvojuregiónu (napr. tlačené materiály alebo odkazy na webové sídla s informáciami, certifikát, ocenenie za kvalitu a pod.).
ŽiadosŽiadosťť  Príloha C  Výnimo  Príloha C  Výnimoččnosnosťť produktu produktu 13



Žiadosť  poľnohospodárske a potravinárske produktyPríloha DSUMÁRNE HODNOTENIEPočet dosiahnutých bodov (žiadateľ vyplní biele polia)
Názov kritéria Početdosiahnutýchbodov(vyplní žiadateľ) Počet dosiahnutých bodov(vyplní Koordinátor poposúdení Certifikačnoukomisiou)Regionálny pôvod produktu a jeho zložiek 0    1    2    3 0    1    2    3Tradícia výrobného postupupoľnohospodárskychproduktov/potravinárskych produktov 0    1    2    3    4 0    1    2    3   4Výnimočnosť produktu/ osobitný prínosproducenta k rozvoju regiónu 0    1    2    3    4 0    1    2    3   4Počet dosiahnutých bodovKontrolný zoznam dokumentov žiadostiDokument Označížiadateľ PotvrdíKoordinátorVyplnená žiadosťPríloha A: Doklad o splnení základných kritériíPríloha B: Čestné prehlásenie žiadateľaPríloha C: Splnenie produktových kritériíPríloha D: Sumárne hodnoteniePríloha E: Písomný dokument alebo historický prameň, ktorýdokazuje splnenie kritéria a jeho opis (ak relevantné)Príloha F: Dokumenty preukazujúce výnimočnosťproduktu/osobitný prínos producenta k rozvoju regiónu (akrelevantné)Príloha G: Potvrdenie o zaplatení registračného poplatkuVzorka produktu/produktu (ak nie je možné vzorku priložiť,priložte fotografiu)Iné samostatné prílohy (detailnejšie opisy kritérií, výpočtya pod.)Uveďte názov prílohy: 14Žiadosť  príloha     árne hodnotenieD Sum



Žiadosť  poľnohospodárske a potravinárske produkty
Vysvetlivky:¹ Uveďte názov, ktorý vystihuje produkt/ produkt alebo skupinu, na ktoré žiadate o udelenie značkyNapr: Produkt – jablková šťava; Skupina produktov, ktorá rovnako spĺňa kritériá v žiadosti – ovocnéa zeleninové šťavy – jablkové, mrkvové a pod.² v prípade rozsiahlejšieho zoznamu, doplňte zoznam v prílohe³ Podrobný zoznam miest produkcie (zberu, získavania) poľnohospodárskeho produktu je súčasťoukritérií jedinečnosti.⁴ fyzické osoby – nepodnikatelia udeľujú písomný súhlas pre spracovanie osobných údajov (meno,adresa, kontaktné údaje a i.) pre účely spracovania a vyhodnotenia tejto žiadosti v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.⁵ Ak subjekt nemá evidovanú prevádzkareň, rozhodujúca je adresa sídla uvedeného vo výpisez obchodného, živnostenského alebo iného registra podľa požadovaného dokumentu v jednotlivýchprávnych formách.⁶ Nehodiace sa preškrtnite⁷ V prípade, že žiadate o udelenie značky na skupinu produktov s rovnakým zastúpením surovín,vyberte reprezentatívne 1 „priemerný“ produkt. V prípade, že sú v skupine produkty s rozdielnympodielom surovín, vyplňte tabuľku pre každý produkt zo skupiny, ktorý má odlišný podiel materiálov,alebo odlišný pôvod.⁸ „zložka“ je akákoľvek látka alebo produkt vrátane aróm, prídavných látok v potravinácha potravinárskych enzýmov a akákoľvek iná súčasť zloženej zložky, ktorá sa používa pri výrobealebo príprave potraviny a ktorá sa nachádza v konečnom produktu dokonca aj v pozmenenomstave; za zložky sa nepovažujú rezíduá (Čl. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.1169/2011 z 25. októbra 2011). Do výpočtu plnenia kritéria sa nezahrňujú nevyhnutné vedľajšieprísady, ktoré nie je možné v danom regióne získať (napr. korenie a pod.).⁹ zastúpenie surovín na potravine možno určiť percentuálnym zastúpením uvádzanom aj na obaleproduktu; v prípade iných produktov napr. podľa zastúpenia v receptúre.10 „základná zložka“ je zložka alebo zložky potraviny, ktorá predstavuje viac ako 50 % tejtopotraviny alebo ktorú spotrebiteľ zvyčajne spája s názvom potravín a v prípade ktorej sa vo väčšineprípadov vyžaduje kvantitatívne označenie (Čl. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.1169/2011 z 25. októbra 2011)¹¹ Bližšie vysvetlenie kritérií, vrátane príkladov je súčasťou dokumentu: Kritériá pre udeľovanieznačky Produkt Liptova na poľnohospodárske a potravinárske produkty.

15Žiadosť  príloha     árne hodnotenieD Sum
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