Žiadosť
o udelenie
výnimky zo
zákazu
komerčných
činností
čl. 8 nariadenia
Rady (ES) č.
338/97

Tlačivo

V žiadosti žiadateľ uvedie aj:

K žiadosti žiadateľ priloží:

http://www.minzp.sk/postupyziadosti/ochrana-prirodykrajiny/obchodovanie-ohrozenymi-druhmiorganizmov-cites/



Druh
komerčnej
činnosti
(napr. predaj, vystavovanie na
verejnosti na komerčné účely
a pod.)



Doklad o zaplatení správneho poplatku*



Oprávnenie na podnikanie, ak súvisí s predmetom žiadosti
(pri prvej žiadosti v príslušnom kalendárnom roku)



Číslo telefónu



Dátum narodenia alebo IČO


-



Informáciu
o predchádzajúcom
zamietnutí žiadosti, ak sa týka
predmetného exemplára

Fotokópia:
preukazu o pôvode exemplára živočícha podľa § 12 ods. 4 a)
zákona č. 15/2005 Z. z. alebo
iného písomného dokladu podľa § 12 ods. 4 b) zákona č.
15/2005 Z. z. alebo
povolenia na dovoz podľa čl. 4 nariadenia Rady (ES) č.
338/97 alebo
potvrdenia podľa čl. 8 alebo 9 nariadenia Rady (ES) č. 338/97
alebo
záznamu z nezameniteľného označenia exemplára živočícha
podľa § 13 ods. 1 zákona č. 15/2005 Z. z., u ktorého je
povinnosť nezameniteľného označenia podľa § 13 zákona č.
15/2005 Z. z.
K záznamu z nezameniteľného označenia treba priložiť:
fotokópiu druhovej karty exemplára živočícha a fotokópie
preukazov o pôvode matky a otca exemplára živočícha alebo
iných dokladov preukazujúcich pôvod matky a otca exemplára
živočícha. Ak ide o exempláre korytnačiek druhov čeľade
korytnačkovité (Testudinidae) chované v chovnej skupine podľa
§ 13 ods. 5 vyhlášky č. 110/2005 Z. z., žiadateľ pripojí fotokópie
preukazov o pôvode rodičov v chovnej skupine alebo iných
dokladov preukazujúcich pôvod rodičov v chovnej skupine.

- pokyny na vyplnenie žiadosti
nachádzajú na druhej strane tlačiva

sa

- výnimka zo zákazu komerčných činností
sa udeľuje vydaním potvrdenia a vyžaduje
sa
v prípade
komerčnej
činnosti
s exemplárom druhu z prílohy A (čl. 8 ods. 1
nariadenia Rady (ES) č. 338/97)

-



2 fotografie exemplára živočícha, ak je tak exemplár
označený podľa § 13 ods. 5 zákona č. 15/2005 Z. z.

Žiadosť je potrebné podať v dostatočnom časovom predstihu, najmenej 30 dní pred plánovanou činnosťou.
* 1 až 20 exemplárov – 6 € za každý exemplár
21 až 100 exemplárov – 130 €
viac ako 100 exemplárov – 300 €
pre exemplár s uvedením jednotiek podľa prílohy VII k nariadeniu Komisie (ES) č. 865/2006 – 6 € za každú podanú žiadosť

