Náležitosti žiadosti o udelenie výnimky zo zákazu komerčných činností (doručenej v období od 14.12.2019 do 14.03.2020) pre
exemplár druhu Geochelone elegans (korytnačka hviezdicová), ktorý bol nadobudnutý najneskôr dňa 13.12.2019
Tlačivo
Žiadosť
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Pokyny na
vyplnenie žiadosti
sa nachádzajú na
druhej strane
tlačiva
Výnimka zo zákazu
komerčných
činností sa udeľuje
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v prípade
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druhu z prílohy A
(čl. 8 ods. 1
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(ES) č. 338/97)
Žiadosť je
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pred plánovanou
činnosťou

V žiadosti žiadateľ
uvedie aj:
 Druh komerčnej
činnosti (napr.
predaj, vystavovanie
na verejnosti na
komerčné účely a
pod.)
 Informáciu
o predchádzajúcom
zamietnutí žiadosti,
ak sa týka
predmetného
exemplára

K žiadosti žiadateľ priloží
 doklad o zaplatení správneho poplatku*,
 listinné dôkazy, ktorými sú:
- kópia písomného vyhlásenia o spôsobe nadobudnutia podľa § 12a zákona č. 15/2005 Z. z., ktoré
obsahuje najmä
a) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, číslo dokladu totožnosti držiteľa exemplára a jeho podpis alebo
názov, alebo obchodné meno, adresu sídla a miesta podnikania držiteľa exemplára a podpis fyzickej
osoby oprávnenej konať v mene právnickej osoby;
b) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, číslo dokladu totožnosti fyzickej osoby, od ktorej držiteľ
exemplár živočícha nadobudol a jej podpis alebo názov, alebo obchodné meno, adresu sídla a miesta
podnikania právnickej osoby, od ktorej držiteľ exemplár živočícha nadobudol, a podpis fyzickej osoby
oprávnenej konať v mene právnickej osoby;
c) vedecké meno druhu; počet exemplárov a poradové číslo v druhovej karte;
d) dátum a spôsob nadobudnutia exemplára;
e) číslo a dátum vydania dovozného povolenia alebo iného dokladu vydaného štátnym orgánom členského
štátu EÚ, ak bol vydaný;
f) spôsob a číslo označenia exemplára;
g) pri vlastnom odchove poradové číslo otca a matky v druhovej karte alebo číslo chovnej skupiny a ich
označenie;
h) pri odchove exemplára v členskom štáte EÚ údaje o rodičoch, ak sú známe;
i) pri nadobudnutí z iného členského štátu EÚ názov členského štátu;
(napr. kúpnopredajná zmluva resp. pokladničný blok, darovacia zmluva, zmluva o výmene resp. iný doklad
o spôsobe nadobudnutia) alebo
- kópia povolenia na dovoz podľa čl. 4 nariadenia Rady (ES) č. 338/97 alebo
- originál preukazu o pôvode exemplára živočícha (len ak bol vydaný podľa zákona č. 15/2005 Z. z. v znení
platnom v čase jeho vydania),
 akékoľvek ďalšie doklady a informácie (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 preukázaniu splnenia podmienky na udelenie výnimky a určeniu pôvodu
exemplára,
 kópiu druhovej karty exemplára živočícha, ktorá obsahuje údaje aktuálne v čase podania žiadosti,
 dve fotografie karapaxu a dve fotografie plastrónu exemplára živočícha, ak je tak označený podľa § 13
ods. 5 zákona č. 15/2005 Z. z. v súlade so stanoviskom príslušného okresného úradu

* 1 až 20 exemplárov – 6 € za každý exemplár, 21 až 100 exemplárov – 130 €, viac ako 100 exemplárov – 300 €

