ZIZAK, s.r.o.
Jilemnického 646/29
058 01 Poprad

IČO: 36491837
DIČ: 2021870433
IČ DPH: SK2021870433

Tel: +421 911 983 547
Email: office@zizak.sk
www.zizak.sk

Žiadosť o výrobu destilátu
Žiadosť číslo ....................... o výrobu destilátu /výplňa prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu/

Liehovarnícky závod na pestovateľské pálenie ovocia:
Obchodné meno: ZIZAK s.r.o.
IČO: 36491837
IČ DPH: SK2021870433
Adresa: Jilemnického 646/29, 058 01 Poprad
(ďalej len „liehovar“)
Žiadateľ o výrobu destilátu:
Meno a priezvisko: .......................................................................................
Dátum narodenia: ........................................................................................
Adresa trvalého pobytu:............................................................................
(ďalej len žiadateľ)

Žiadam o spracovanie .......................... L kvasu,
Druh kvasu: .............................................................................
Podmienky prijatia kvasu na výrobu destilátu:
Kvas, ktorý má byť na žiadosť záujemcu destilovaný bude pálenicou ( ZIZAK s.r.o.) vyhodnotený. Kvas
musí spĺňať minimálne kvalitatívne normy.
Prehodnotia sa základne fyzikálne , biologické a chemické parametre. Pokiaľ kvas bude mať známky
nevyhovujúce normám, bude žiadateľovi destilácia odmietnutá.
Jedná sa predovšetkým o nasledovne parameter.:
- výskyt plesne.
- Výskyt hniloby
- Výskyt octovania. Známky octového kvasenia.
- Nedostatočne vykvasenie. Nadmerný úbytkový cukor. ( viac ako 5% objemových.)
- U kôstkovín kvas musí byť bez kôstok.
Predbežná kalkulácia ceny:
Vzhľadom na to, že liehovar ZIZAK s.r.o. v režime ovocinárskej pálenice je podľa zákona povinný od
záujemcov vyberať spotrebnú daň a zároveň aj DPH z vypáleného alkoholu je nutné, aby každý
záujemca pred zahájením pálenia preštudoval a pochopil princíp výpočtu celkovej ceny za vypálenie.
Cena za destiláciu kvasu sa u každého záujemcu vypočíta podľa nasledujúceho vzorca:

- Cena energie za jeden vypálený kotol. ( min. 150L-max 350L) …….. 15,00 EUR
- Cena výrobná za každý vypálený l.a. ( Liter 100%-ného alkoholu)… 6,00 EUR
- Spotrebná daň. ( odvádzaná do štátnej pokladnice) za 1 l.a. ………… 5,40 EUR
- DPH zo základu (súčet predchádzajúcich položiek)
……………… 20%
Pre pochopenie uvádzame teoretický príklad výpočtu ceny. Pre 200 Litrov kvasu za predpokladu, že
kvas je kvalitný a dokonale prekvasený s výťažnosťou napríklad 10L 65% alkoholu na 100 litrov
kvasu.
Teda teoreticky výsledok destilácie bude 20 litrov 65% alkoholu , čo je 13 litrov absolutu, l.a. ( 100%ný alkohol.)
Teoretická cena teda je nasledovná.:
- energia …………………………………………………………………..15,00 EUR
- Výroba 13 l.a. x 6 EUR za l.a. ..........………….......……..……….78,00 EUR
___________________
Platba pre pálenicu spolu ………….............…………………… 93,00 EUR
- Spotrebná daň (SD) 13l.a. x 5,40EUR .………………… 70,20 EUR
- DPH 20% z celkovej sumy 163,20 EUR ……………….. 32,64 EUR
__________________
Platba do štátnej pokladnice spolu …………………………... 102,84 EUR
CELKOM: CELKOVÁ CENA VYPÁLENIA JE ......………….

195,84 EUR

Prosíme uvedomiť si fakt, že pálenici v tomto prípade pestovateľ zaplatí 93.00 EUR a štátu
/do štátnej pokladnice/ 102.84 EUR.
Dávame Vám uvedené na vedomie a žiadame Vás, aby ste zvážili a prehodnotili svoj záujem využiť
naše služby v týchto zákonných podmienkach SR. Túto službu poskytujeme v záujme chrániť záujem
a spokojnosť spotrebiteľa.
Podpísaný žiadateľ vyhlasuje že vo výrobnom období ........................./............................. 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 SR č. 653/2002 Z. z. /množstvo vyrobeného destilátu v litroch absolutu (l.a.)/
a sídlo liehovaru s potvrdením príslušného liehovaru o množstve vyrobeného destilátu.
Žiadateľ berie na vedomie, že za uvedenie nepravdivých údajov je právne zodpovedný. Žiadateľ svojím
podpisom potvrdzuje, že si prečítal prevádzkový poriadok liehovarníckeho závodu, kde žiada
o spracovanie svojho kvasu a bol s ním oboznámený.
V ............................................................., dňa ................................................
......................................................................................
podpis žiadateľa
*Nehodiace sa prečiarknite.

