
                                                 ÚSTREDNÝ  KONTROLNÝ  A  SKÚŠOBNÝ  ÚSTAV 

                                                                   POĽNOHOSPODÁRSKY  V BRATISLAVE 

 

 

Matúškova 21, 833 16 Bratislava tel.: + 421 2 59 880 246 E-mail: ochrana@uksup.sk  

  

č. z.: 45210/2020 

č. s.: 12400/2020-220       V Bratislave, dňa 24. septembra 2020 

 

O S V E D Č E N I E  
o zápise do registra profesionálnych prevádzkovateľov 

s rastlinami, rastlinnými produktmi a inými predmetmi 

Ústredný kontrolný a  skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ďalej len „kontrolný ústav“), 

ako orgán rastlinolekárskej starostlivosti príslušný na konanie podľa § 11 ods. 1 Zákona NR SR č. 

405/2011 Z. z., o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. 

o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a Nariadenia Európskeho parlamentu a rady 

(EÚ) 2016/2031 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín, a podľa §46 a 47 zákona č. 71/1967 

Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, zaregistroval právnickú 

osobu na základe jej žiadosti o registráciu zo dňa 4. septembra 2020 a vydáva osvedčenie pre: 

LIA, s. r. o. 

Stará Huta 101 

962 25 Stará Huta 

 

IČO:  44 540 256 

IČ DPH: SK2022731139 

 

Registračné číslo :  SK – 3418 
 
 

Rozsah činností:      výrobca                4.01,2 

          spoločné sklady    4.01,2 

          iné              4.01,2 

 

 

Zaregistrované prevádzky: 

LIA, s. r. o., Stará Huta 101, 962 25 Stará Huta: 

- škôlka, spoločný sklad, mraziarenský box 

 

 
Registrácia platná od: 24. septembra 2020 

 

 
Odôvodnenie: Na základe žiadosti o registráciu profesionálnych prevádzkovateľov s rastlinami, rastlinnými 

produktmi a inými predmetmi, ktorú kontrolný ústav prijal a po preskúmaní zistil, že všetky zákonom stanovené 

náležitosti uvedené v žiadosti boli splnené, vydal žiadateľovi osvedčenie o registrácii.  

 

Poučenie: Proti tomuto Osvedčeniu možno podľa § 53 a § 54 správneho poriadku podať odvolanie v lehote 15 

dní odo dňa jeho doručenia, a to na Ústredný kontrolný a skúšobný ústav  v Bratislave, Matúškova 21, 833 16 

Bratislava. Odvolanie možno podať aj do elektronickej schránky kontrolného ústavu v zmysle zákona o e-

Governmente v znení neskorších predpisov. Rozhodnutie je preskúmané súdom podľa § 47 ods. 4 správneho 

poriadku až po využití riadneho opravného prostriedku (odvolania).  

 

 

Ing. Jana Vargová, PhD. 

   generálna riaditeľka  

 

Doručuje sa: LIA, s. r. o., 962 25 Stará Huta 101 
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