Osoba schválená na odchyt túlavých zvierat
Žiadosť o vydanie rozhodnutia o schválení činnosti odchytu túlavých zvierat predkladá fyzická
osoba – podnikateľ alebo právnická osoba na štátnu veterinárnu a potravinovú správu SR.
K žiadosti podľa odseku 1 sa pripájajú tieto prílohy
a) kópia osvedčenia odborne spôsobilej osoby na odchyt túlavých zvierat, prostredníctvom
ktorej bude odchyt túlavých zvierat vykonávaný,
b) kópia zmluvy o poskytovaní súkromných odborných veterinárnych činností a služieb,
c) kópia zmluvy o úschove odchytených túlavých zvierat s karanténnu stanicou a útulkom
pre zvieratá, ak žiadateľ neprevádzkuje vlastnú karanténnu stanicu a útulok pre zvieratá,
d) kópia rozhodnutia o povolení prepravcu zvierat, 1)
e) čestné vyhlásenie, že žiadateľ je držiteľom funkčného čítacieho zariadenia, ktorým možno
odčítavať údaje z elektronických identifikačných systémov podľa príslušných technických
noriem, 2)
f) čestné vyhlásenie o možnosti denného prístupu k internetu,
g) vypracovaný štandardizovaný postup operácií.

) Príloha III, kapitola I nariadenia Rady (ES) č. 1/2005 z 22. decembra 2004 o ochrane zvierat počas prepravy
a s ňou súvisiacich činností a o zmene a doplnení smerníc 64/432/EHS a 93/119/ES a nariadenia (ES) č. 1255/97
(Ú. v. EÚ L 3/1, 5.1.2005).
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) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 576/2013 z 12. júna 2013 o nekomerčnom premiestňovaní
spoločenských zvierat a zrušení nariadenia (ES) č. 998/2003 (Ú. v. EÚ L 178/1, 28.6.2013).

2

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 577/2013 z 28. júna 2013 o vzorových
identifikačných dokladoch na nekomerčné premiestňovanie psov, mačiek a fretiek, o
zostavení zoznamov území a tretích krajín a požiadavkách na formát, grafickú úpravu a
jazyky vo vyhláseniach potvrdzujúcich súlad s určitými podmienkami stanovenými v
nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 576/2013 (Ú. v. EÚ L 178/109, 28.6.2013).

Vzor žiadosti o schválenie činnosti odchytu túlavých zvierat
ŽIADOSŤ
O SCHVÁLENIE ČINNOSTI ODCHYTU TÚLAVÝCH ZVIERAT
Právnická osoba:
obchodné meno, sídlo a IČO
Fyzická osoba – podnikateľ: meno,
priezvisko, miesto podnikania, IČO
Meno, priezvisko a adresa osoby zodpovednej za vykonávanie činnosti odchytu túlavých
zvierat
PRÍLOHY *:
Kópia osvedčenia o odbornej spôsobilosti osoby na odchyt
1. túlavých zvierat
2. Kópia zmluvy o poskytovaní súkromných odborných veterinárnych
činností a služieb
3. Kópia zmluvy o úschove odchytených túlavých zvierat**
Názov karanténnej stanice/útulku
Adresa karanténnej stanice/útulku
Úradné číslo karanténnej stanice/útulku
4. Kópia rozhodnutia o povolení prepravcu zvierat
5. Čestné vyhlásenie o držbe funkčného čítacieho zariadenia
6. Čestné vyhlásenie o možnosti denného prístupu k internetu
7. Vypracovaný štandardizovaný postup operácií
Dátum odoslania
Podpis žiadateľa,
žiadosti:
odtlačok pečiatky:

áno
áno

nie
nie

áno

nie

áno
áno
áno
áno

nie
nie
nie
nie

ZÁZNAMY ORGÁNU ŠTÁTNEJ SPRÁVY VO VETERINÁRNEJ OBLASTI:
Štátna veterinárna a potravinová správa SR: Dátum prijatia
Prevzal:
žiadosti:
*nehodiace sa prečiarknite
** kópia zmluvy o úschove odchytených túlavých zvierat sa nepredkladá, ak žiadateľ
prevádzkuje vlastnú karanténnu stanicu alebo útulok

