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SVPS-MOP-R-11
                                          Regionálna veterinárna a potravinová správa 
                                                     .............................................................................                          .............................................................................
                                                                ....................................................................... .
                                                                                                                





Žiadosť  o registráciu 
maloobchodnej predajne pre produkty živočíšneho pôvodu, sprostredkovateľov, prepravcov a skladov produktov živočíšneho pôvodu 

podľa § 40 zákona č. 39/2007  Z. z. o veterinárnej starostlivosti a v súlade s článkom 6 Nariadenia (ES) č. 852/2004

Vytlačte si kópiu tohto tlačiva a vyplňte ju čitateľne veľkými tlačenými písmenami, alebo vyplňte tlačivo v počítači. Po vyplnení príslušnej časti/častí a bodov uveďte v konečnej 3. časti (na str. 4) dátum a podpis osoby oprávnenej konať menom podnikateľa. Žiadosť sa podáva alebo zasiela poštou na adresu územne príslušnej (územná príslušnosť podľa adresy prevádzkarne) regionálnej veterinárnej a potravinovej správy

Časť 1.  Potravinársky podnik ) „potravinársky podnik“ znamená akýkoľvek podnik,  štátny alebo súkromný,  vykonávajúci, či už pre zisk, alebo nie, ktorúkoľvek z činností súvisiacich s ktorýmkoľvek stupňom výroby, spracúvania a distribúcie potravín; „prevádzkovateľ potravinárskeho podniku“(PPP) znamená fyzické alebo právnické osoby zodpovedné za zabezpečenie toho, aby sa v potravinárskom podniku pod ich kontrolou plnili požiadavky potravinového práva [ nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1. 2. 2002) v platnom znení.) a maloobchodná predajňa pre ktorú sa žiada o registráciu:
A.  Obchodné meno a sídlo (ulica, popisné  číslo, PSČ, obec), ak ide o PPP- právnickú osobu: 




IČO:


B. Meno, priezvisko a miesto podnikania (ulica, popisné  číslo, PSČ, obec), ak ide o PPP- fyzickú osobu- podnikateľa:



IČO:
A./B. Osoba/osoby oprávnené konať menom podnikateľa: 




A./B: Adresa prevádzkarne  )    Týka sa len maloobchodných činností predajní a činností skladov/netýka sa sprostredkovateľov, prepravcov ) -  miesta vykonávania činnosti, pre ktoré sa žiada o registráciu (ulica, popisné  číslo, PSČ, obec):




A./B. Meno a adresa osoby zodpovednej za hygienu operácií: a ak je to vhodné aj: meno, priezvisko a adresa  osoby zodpovednej za dozor z hľadiska hygieny nad osobami, ktoré zaobchádzajú s potravinami živočíšneho pôvodu:


(=osoba uvedená v dokumentácii správnej hygienickej praxe  uvedenej fyzickej osoby/len ak nie je totožná s prevádzkovateľom potravinárskeho podniku)
A./B. : Telefónne číslo:   
                                                                                                        a/alebo
e - mailová adresa (elektronická pošta):

(vyplniť kontakt, na ktorom sa môže RVPS so žiadateľom v prípade potreby spojiť, napr. pri vykonávaní úradných kontrol alebo v prípade naliehavých situácií)


Časť 2. Druh(y) a rozsah vykonávanej činnosti/í/ vo vyššie uvedenej maloobchodnej predajni2)/pod kontrolou  vyššie uvedeného PPP 1): 
I.Maloobchodná prevádzkareň
1.  Rozrábanie..........................................................................* mäsa          [  *uviesť druh/druhy mäsa]
2. Výroba  mletého mäsa**,  mäsových prípravkov určených na spotrebu v surovom stave;
3. Výroba  mletého mäsa**,  mäsových prípravkov určených na spotrebu po tepelnej úprave;
**okrem mletia mäsa na želanie kupujúceho a v jeho prítomnosti v priestoroch predajne vyhradených na predaj
4.   Výroba mäsových výrobkov........................................................................................................
.............................................................................................................................. [*uviesť druh/druhy];

5. Výroba  škvarených živočíšnych tukov.................................... [  *uviesť druh/druhy]  oškvarkov;
 ďalšie podrobnosti o registrovanej maloobchodnej prevádzkarni/činnosti
6.  výlučne len predaj konečným spotrebiteľom na mieste v predajni,2) pre ktorú sa žiada o registráciu
7.   Predajňa, pre ktorú sa žiada o registráciu  dodáva potraviny živočíšneho pôvodu aj iným maloobchodným prevádzkarniam (  iné prevádzkarne, predajne, reštaurácie, bufety,  závodné jedálne, školy, škôlky a pod.), a to:



a) vyššie uvedená maloobchodná predajňa, pre ktorú sa žiada o registráciu
1.   rozrába, delí, krája, porciuje, vykosťuje týždenne celkovo maximálne:
 ............tony mäsa domácich kopytníkov (hovädzieho mäsa, bravčového mäsa, ovčieho a kozieho mäsa) a zveriny zo zveri z farmových chovov;
...............tony mäsa z hydiny, domácich králikov, pštrosieho mäsa;
( alebo tomu zodpovedajúce množstvo nevykosteného mäsa)
2.  vyrába týždenne celkovo maximálne:
...............tony mletého mäsa a mäsových prípravkov určených na spotrebu po tepelnej úprave;  škvarenej bravčovej masti a oškvarkov,  tepelne opracovaných mäsových výrobkov;
3.  vyrába týždenne celkovo maximálne........ kg mletého mäsa a mäsových prípravkov určených na spotrebu v surovom stave  a tepelne neopracovaných mäsových výrobkov

4. dodáva iným maloobchodným prevádzkarniam vymenovaným v písmene b)
 čerstvé mäso (bod 1.),  mleté mäso a mäsové prípravky,  škvarenú masť a oškvarky,  mäsové výrobky (body 2 a 3) v množstve...........% z celkového opracovaného, upraveného a spracovaného mäsa a vyrobených potravín živočíšneho pôvodu podľa bodov 1.,2.,3.
b) Iné maloobchodné prevádzkarne, ktorým sú potraviny podľa 1.-4. dodávané, sú:
 maloobchodné predajne:
..................................................................................................vzdialenosť cesty v hod.:..................
..................................................................................................vzdialenosť cesty v hod.:..................
..................................................................................................vzdialenosť cesty v hod.:..................
..................................................................................................vzdialenosť cesty v hod.:..................
..................................................................................................vzdialenosť cesty v hod.:..................
..................................................................................................vzdialenosť cesty v hod.:..................
..................................................................................................vzdialenosť cesty v hod.:..................
......................................................................................................vzdialenosť cesty v hod.:..................
 ......................................................................................................vzdialenosť cesty v hod.:..................
 ......................................................................................................vzdialenosť cesty v hod.:..................
 (vymenovať názvy a adresy jednotlivých maloobchodných predajní a ich vzdialenosť od dodávajúcej prevádzkarne prvovýrobcu)
 zariadenia verejného stavovania  a zariadenia spoločného stravovania:
....................................................................................................vzdialenosť cesty v hod.:..................
.....................................................................................................vzdialenosť cesty v hod.:..................
.....................................................................................................vzdialenosť cesty v hod.:..................
.....................................................................................................vzdialenosť cesty v hod.:..................
.....................................................................................................vzdialenosť cesty v hod.:..................
......................................................................................................vzdialenosť cesty v hod.:..................
......................................................................................................vzdialenosť cesty v hod.:..................
......................................................................................................vzdialenosť cesty v hod.:..................
......................................................................................................vzdialenosť cesty v hod.:..................
......................................................................................................vzdialenosť cesty v hod.:..................
......................................................................................................vzdialenosť cesty v hod.:..................

(vymenovať druh(napr. reštaurácia/hotel/penzión a pod.) , /názvy a adresy jednotlivých zariadení verejného a spoločného stravovania  a ich vzdialenosť od dodávajúcej prevádzkarne prvovýrobcu)

5. Ak sa vykonáva  preprava vlastnými dopravnými prostriedkami prevádzkarne, počet dopravných prostriedkov prevádzkarne potravinárskeho podniku používaných na účely prepravy potravín živočíšneho pôvodu a ich druh:
 chladiarenské;  na prepravu zmrazených alebo hlbokozmrazených potravín;  iné- špecifikovať:

 Počet zamestnancov alebo osôb vykonávajúcich činnosť/ činnosti v písm. a) bodoch 1.-3., o ktoré sa žiada o registráciu:  
        1-5;                   5-10;                         10 a viac
  Ak ide o novú prevádzkareň/novú činnosť, - dátum začatia činnosti:      
od:…………….………………………………………….
II. Sprostredkovatelia/ prepravcovia/sklady/maloobchodné predajne/príjemcovia zásielok
1.  Sprostredkovateľ -podnikateľ špecializovaný na obchod s potravinami (tzn. aj podnikateľ, ktorý vykonáva výlučne len obchod, vrátane dovozcov a distribútorov), ktorý zabezpečuje sprostredkovateľské operácie s produktmi živočíšneho pôvodu medzi dodávateľmi alebo pre maloobchodné prevádzkarne;

2.  prepravca- podnikateľ  špecializovaný na obchod s potravinami, ktorý zabezpečuje prepravné operácie s produktmi živočíšneho pôvodu(tzn. aj podnikateľ, ktorý vykonáva výlučne len prepravu) medzi dodávateľmi  a odberateľmi alebo pre maloobchodné prevádzkarne s potravinami 
 ak ide o novú prevádzkareň/novú činnosť, ktorá podlieha tejto registrácii, musí prevádzkovateľ potravinárskeho podniku vyplniť a predložiť  príslušnej RVPS žiadosť o registráciu 28 dní pred začatím činnosti.


Časť 3. Potvrdenie žiadosti 
  Ja, dole podpísaný týmto  podľa § 40 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a v súlade s článkom 6 ods. 2 nariadenia (ES) č. 852/2004 žiadam príslušný orgán veterinárnej správy o registráciu prevádzkarne, ktorá je pod mojou kontrolou, uvedenej v časti 1. tejto žiadosti.

    Dňa:............................................................................................ V:................................................................................................................................................................................................
                        (deň/mesiac/rok)                                                                                (miesto)


Meno a priezvisko osoby oprávnenej podľa Obchodného registra alebo Živnostenského registra konať menom potravinárskeho podniku (body A. a B. časti 1 na str. 1):                                             

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(Meno a priezvisko vyplniť čitateľne veľkými tlačenými písmenami)

Funkcia:.................................................................................................................................................................................................................................

Podpis:....................................................................................................................................................................................................................................
                                                       
               




                                                                Pečiatka:
                                                                              
  
                                                                                                   
                                                                                                                         (netýka sa fyzickej osoby, ktorá nie je podnikateľom)





UPOZORNENIE:
-ak ide o novú prevádzkareň/novú činnosť, ktorá podlieha tejto registrácii, musí prevádzkovateľ potravinárskeho podniku vyplniť a predložiť  príslušnej RVPS žiadosť o registráciu 28 dní pred začatím činnosti.
-  po podaní tejto žiadosti  a po registrácii je každý prevádzkovateľ potravinárskeho podniku povinný poskytovať príslušnej RVPS AKTUÁLNE informácie o prevádzkarni a oznamovať jej bezodkladne všetky zmeny v činnostiach prevádzkarne, ktoré uviedol vyššie, vrátane uzavretia tejto prevádzkarne, prerušenia  jej činnosti alebo ukončenia jej činnosti.
Poznámka:
V prípade problémov so získaním tohto formulára z internetu alebo potreby poradiť sa  s vypĺňaním a podávaním žiadosti, je potrebné obrátiť sa na územne  príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu podľa sídla podnikateľa/alebo adresy prevádzkarne, ktorá bude žiadateľa informovať a poskytne mu pomoc s vypĺňaním žiadosti.




