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Informácie o mieste pôvodu (napr. reštaurácia, stravovacie zariadenie atď.): 
Názov  

Ulica, číslo domu  

PSČ, sídlo  

Štát  

Telefónne číslo  
Miesto pôvodu vyprodukuje desať (10) alebo viac metrických ton použitého stolového oleja 
mesačne1  

Použitý stolový olej vyprodukovaný v mieste pôvodu je živočíšneho pôvodu úplne alebo 
čiastočne2  

Príjemca použitého 
stolového oleja (zberné 
miesto) 

 
 

Podpísaný potvrdzuje podpisom tohto vlastného vyhlásenia nasledovné skutočnosti: 
1. Pod pojmom použitý olej na varenie (UCO) sa označujú oleje alebo tuky rastlinného alebo 

živočíšneho pôvodu používané na prípravu potravín určených na konzumáciu človekom. Dodávky 
použitého oleja uvedené v tomto vlastnom vyhlásení pozostávajú vlastne z použitého stolového 
oleja a nie sú zmiešané s inými olejmi alebo tukmi, ktoré nezodpovedajú definícii použitého 
stolového oleja. 

2. Použitý stolový olej uvedený v tomto vlastnom vyhlásení, spĺňa definíciu odpadu. To znamená, že 
v prípade použitého stolového oleja ide o materiál, ktorý bude zlikvidovaný v mieste pôvodu, alebo 
miesto pôvodu má v úmysle, že ho zlikviduje, resp. že má povinnosť zlikvidovať ho, a že použitý 
stolový olej nebol úmyselne modifikovaný alebo kontaminovaný, aby bola táto definícia splnená. 

3. Podklady týkajúce sa dodaných množstiev použitého stolového oleja sú k dispozícii. 
4. Dodržiava sa platná národná legislatíva pre zabránenie vzniku odpadov a manipuláciu s odpadmi 

(napr. počas transportu, pri ich monitorovaní atď.). 
5. Audítori certifikačných úradov alebo inštitúcie ISCC (prípadne v sprievode zástupcu zberného 

miesta) môžu na mieste resp. na základe kontaktovania signatára (napr. telefonicky) preveriť, či sú 
údaje uvedené v tomto vlastnom vyhlásení pravdivé. 

6. Údaje uvedené v tomto vlastnom vyhlásení môžu byť odoslané certifikačnému úradu zberného 
miesta a týmto úradom alebo aj inštitúciou ISCC môžu byť skontrolované. Poznámka: Certifikačný 
úrad a inštitúcia ISCC spracovávajú všetky údaje uvedené v tomto vlastnom vyhlásení dôverne. 

  

Sídlo, dátum Podpis 
 
 
                                                
1 10 (desať) metrických ton použitého stolového oleja zodpovedá cca 11,1 (jedenásť celých jedna desatina) metrom kubických /11.100 

(jedenásťtisícsto) litrom /2.932 (dvetisícdeväťstotridsaťdva) galónom. 
2 Ak je toto políčko označené, znamená to, že použitý stolový olej vyprodukovaný na mieste pôvodu je (aspoň čiastočne) živočíšneho 

pôvodu (napr. v dôsledku použitia masti, masla, loja atď.) a príslušné zberné miesto nemôže použitý olej z tohto dôvodu predať ako 
olej „výlučne rastlinného pôvodu”. Ak toto políčko nie je označené, znamená to, že miesto pôvodu používa na varenie alebo pečenie 
výlučne rastlinný olej (napr. repkový alebo slnečnicový olej) a nie olej alebo tuk živočíšneho pôvodu. 
Poznámka: Rastlinný olej použitý na varenie alebo pečenie mäsa preto nutne obsahuje časť živočíšneho pôvodu, môže byť aj napriek 
tomu považovaný za „použitý stolový olej výlučne rastlinného pôvodu“. 

V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí medzi verziou v anglickom jazyku a preloženou verziou tohto dokumentu platí verzia v anglickom jazyku a táto verzia je záväzná pre strany 
zainteresované v tomto vlastnom prehlásení. 

In the event of any conflict between the English language version and the translated version of this document, the English language version shall apply and be binding upon the parties 
involved in this self-declaration. 


