Náležitosti žiadosti o udelenie výnimky zo zákazu komerčných činností (doručenej v období od 4.2.2017 do 4.5.2017) pre
exemplár druhu Psittacus erithacus (papagáj sivý – žako) alebo exemplár druhu Lygodactylus williamsi (gekón), ktorý bol
nadobudnutý najneskôr dňa 3.2.2017.
Tlačivo
Žiadosť
o udelenie
výnimky zo
zákazu
komerčných
činností

http://www.minzp.sk/files/oblasti/
ochrana-prirody-akrajiny/obchodovanie-sohrozenymidruhmi/formular_ziadosti_kc21.1.
pdf/

čl. 8 nariadenia
Rady (ES) č.
338/97

- pokyny na vyplnenie žiadosti sa
nachádzajú na druhej strane
tlačiva
- 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)

V žiadosti žiadateľ uvedie
aj:

K žiadosti žiadateľ priloží v súlade s § 4 ods. 5 vyhlášky č. 110/2005 Z. z.:



Číslo telefónu



Doklad o zaplatení správneho poplatku*



Dátum narodenia alebo
IČO



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



Informáciu
o predchádzajúcom
zamietnutí žiadosti, ak
sa týka predmetného
exemplára


-

Fotokópia:
povolenia na dovoz podľa čl. 4 nariadenia Rady (ES) č. 338/97 alebo
preukazu o pôvode exemplára živočícha podľa § 12 ods. 4 písm. a) zákona č.
15/2005 Z. z. alebo
potvrdenia o registrácii exemplára živočícha podľa § 12 ods. 17 alebo 18 zákona
č. 15/2005 Z. z. alebo
písomného dokladu preukazujúceho spôsob nadobudnutia exemplára podľa
§ 12 ods. 20 zákona č. 15/2005 Z. z., ktorý obsahuje najmä meno, priezvisko a
adresu trvalého pobytu fyzickej osoby alebo názov, alebo obchodné meno, sídlo a
miesto podnikania právnickej osoby, od ktorej bol exemplár nadobudnutý; vedecké
meno druhu exemplára; počet nadobudnutých exemplárov; dátum nadobudnutia
exemplára (napr. kúpnopredajná zmluva resp. pokladničný blok, darovacia zmluva,
zmluva o výmene, iný doklad o nadobudnutí); a
záznamu z nezameniteľného označenia exemplára živočícha podľa § 13 ods. 1
zákona č. 15/2005 Z. z. alebo záznamu z fyzickej identifikácie exemplára a jeho
označenia (ak sú k dispozícii);
druhovej karty exemplára živočícha;
akýchkoľvek ďalších dokladov a informácií (v prípade odchovaného exemplára
najmä akékoľvek údaje a doklady o rodičovských exemplároch, ich označení a
pôvode, informácie o spôsobe odchovu, vrátane opisu chovného zariadenia), ktoré
napomôžu určeniu pôvodu exemplára.

-

-

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

