skupina exemplárov

príloha
EÚ

A

B
živé plazy, vtáky a cicavce

VEDENIE
EVIDENCIE

C

D

podstata zmeny od 1.1.2019

_

ruší sa povinnosť viesť evidenciu formou písomného
dokladu preukazujúceho spôsob nadobudnutia

vedenie evidencie formou knihy chovu

bez zmeny

neživé živočíchy

A-D

_

ruší sa povinnosť viesť evidenciu formou písomného
dokladu preukazujúceho spôsob nadobudnutia

A

živé ryby, obojživelníky a
bezstavovce

A

neživé živočíchy

A

neživé živočíchy

A

A

živé plazy, vtáky a cicavce

B, C

živé ryby, obojživelníky a
bezstavovce

B, C

poznámka

zmena orgánu štátnej správy, na ktorý sa druhová
vedenie evidencie na druhovej karte, zapisovanie
okrem druhov v prílohe č. 11
karta zasiela - z okresného úradu na MŽP SR,
zmeny bezodkladne po zmene, zaslanie druhovej
(pôvodne č. 6) vyhlášky MŽP SR vyňatie druhu Cyanoramphus forbesi z prílohy č. 11 predlžuje sa lehota na
karty písomne alebo elektronicky na MŽP SR v
č. 110/2005 Z. z.
prináša od 1.4.2019 vznik povinnosti viesť evidenciu uchovanie evidencie od
lehote 30 dní odo dňa zapísania zmeny
na druhovej karte a zasielať ju na MŽP SR
vykonania posledného táto úprava platí od 1.1.2019
zápisu z 5 na 10 rokov, do 31.12.2020, od 1.1.2021 sa
zavedenie povinnosti zasielať druhovú kartu - do
bude druhová karta zasielať
staré tlačivo druhovej
31.12.2018 iba vedenie druhovej karty bez
na Štátnu ochranu prírody SR,
karty je možné
vedenie evidencie na druhovej karte, zapisovanie
povinnosti ju zasielať po zapísaní zmeny, zaradenie
okrem druhov v prílohe č. 11
Vedecký orgán SR
používaťnajdlhšie do
zmeny bezodkladne po zmene, zaslanie druhovej
nových druhov Cyanoliseus patagonus, Eolophus
(pôvodne č. 6) vyhlášky MŽP SR
31.3.2019, po tomto
karty písomne alebo elektronicky na MŽP SR v
roseicapilla, Poicephalus meyeri, Poicephalus
č. 110/2005 Z. z.
lehote 14 dní odo dňa zapísania zmeny
senegalus, Psitteuteles goldiei a Pyrrhura molinae do dátume sa pokračuje už
len na novom tlačive
prílohy č. 11 prináša zánik povinnosti viesť
(nové tlačivo druhovej
evidenciu na druhovej karte
karty je možné používať
okrem druhov v prílohe č. 11
bez zmeny, zaradenie druhu Pavo cristatus do
už od 1.1.2019)
vedenie evidencie na druhovej karte, zapisovanie
(pôvodne č. 6) vyhlášky MŽP SR
prílohy č. 11 znamená zánik povinnosti viesť
zmeny bezodkladne po zmene
č. 110/2005 Z. z.
evidenciu na druhovej karte

A-D

živé ryby, obojživelníky a
bezstavovce

PREUKAZOVANIE
SPÔSOBU
NADOBUDNUTIA

výnimka z povinnosti

živé ryby, obojživelníky a
bezstavovce

živé plazy, vtáky a cicavce

PREUKAZOVANIE
PÔVODU

povinnosť/typ dokladu od 1.1.2019

jednoznačnejšie definovanie výberu medzi
výnimka zo zákazu komerčných činností, súhlas
okrem druhov v prílohe č. 11
preukazom o pôvode a iným dokladom, vyňatie
na premiestnenie, povolenie na dovoz alebo (pôvodne č. 6) vyhlášky MŽP SR druhu Cyanoramphus forbesi z prílohy č. 11 prináša
preukaz o pôvode
č. 110/2005 Z. z.
od 1.4.2019 vznik povinnosti preukazovať pôvod
preukazom o pôvode alebo inými dokladmi
výnimka zo zákazu komerčných činností, súhlas
na premiestnenie, povolenie na dovoz, ak bol
jeden z týchto dokladov vydaný
výnimka zo zákazu komerčných činností, súhlas
na premiestnenie, povolenie na dovoz, ak bol
jeden z týchto dokladov vydaný
písomné vyhlásenie o spôsobe nadobudntuia (ak
exemplár nemá výnimku zo zákazu komerčných
činností, súhlas na premiestnenie, povolenie na
dovoz)
písomné vyhlásenie o spôsobe nadobudntuia (ak
exemplár nemá výnimku zo zákazu komerčných
činností, súhlas na premiestnenie, povolenie na
dovoz)

v prípade preukazu o
pôvode žiada držiteľ o
jeho vydanie okresný
úrad príslušný podľa
miesta držby exemplára

umožnenie preukázania pôvodu dokladom vydaným
podľa nariadenia Rady (ES) č. 338/97, ak bol vydaný

iný písomný doklad sa nahrádza písomným
vyhlásením o spôsobe nadobudnutia, ktorý má viac
náležitostí
písomný doklad preukazujúci spôsob nadobudntuia
sa nahrádza písomným vyhlásením o spôsobe
nadobudnutia, ktorý má viac náležitostí
ruší sa vydávanie preukazov o pôvode a potvrdení o
registrácii, nahrádza sa písomným vyhlásením o
spôsobe nadobudnutia

písomné vyhlásenie o spôsobe nadobudntuia

predlžuje sa lehota na
uchovanie evidencie od
vykonania posledného
zápisu z 5 na 10 rokov

písomný doklad preukazujúci spôsob nadobudntuia
sa nahrádza písomným vyhlásením o spôsobe
nadobudnutia, ktorý má viac náležitostí

uchovanie dokladu po
dobu 10 rokov,
oprávnenie vzájomného
preukázania totožnosti
pôvodného a nového
držiteľa

dobu 10 rokov,
oprávnenie vzájomného
preukázania totožnosti
pôvodného a nového
držiteľa

PREUKAZOVANIE
SPÔSOBU
NADOBUDNUTIA
písomné vyhlásenie o spôsobe nadobudntuia
živé živočíchy

D

neživé živočíchy

B-D

živé stavovce

A

NEZAMENTIEĽNÉ
OZNAČOVANIE
živé vtáky

B

MAČKOVITÉ
ŠELMY

Neofelis nebulosa (leopard
obláčikový), Panthera tigris
(tiger), Panthera pardus
(leopard škvrnitý), Uncia
uncia (leopard snežný),
Panthera leo (lev)

A, B

DNA TESTY

živočíchy

A

PODNIKATELIA

exempláre ponúkané na
predaj

A-D

písomný doklad preukazujúci spôsob nadobudntuia
sa nahrádza písomným vyhlásením o spôsobe
nadobudnutia, ktorý má viac náležitostí

okrem druhov v prílohe č. 11
(pôvodne č. 6) vyhlášky MŽP SR
č. 110/2005 Z. z.

vyňatie druhu
Cyanoramphus forbesi z
prílohy č. 11 prináša od
1.4.2019 vznik povinnosti
exemplár nezamentieľne
označiť

povinnosť zabezpečiť nezameniteľné označenie
do 30 dní od nadobudnutia/vyliahnutia
označujú sa aj vtáky
exemplára, pred uplynutím tejto lehoty v prípade
ruší sa vykonávanie dohľadu zamestnanca okresného pochádzajúce z voľnej
vyradenia z evidencie; ak nie je možné označenie
úradu nad označením, stanovuje sa lehota na
prírody, zaradenie
v lehote (z dôvodu špecifických etologických
označenie, v prípade podania žiadosti pred uplynutím
nových druhov
alebo fyzických vlastností živočícha), držiteľ
lehoty držiteľ kontaktuje okresný úrad príslušný
Cyanoliseus patagonus,
pred jej uplynutím požiada okresný úrad o
podľa miesta držby exemplára
Eolophus roseicapilla,
okrem
druhov
v
prílohe
č.
11
určenie iného vhodného označenia alebo o
Poicephalus meyeri,
(pôvodne č. 6) vyhlášky MŽP SR
určenie inej lehoty označenia
Poicephalus senegalus,
č. 110/2005 Z. z.
Psitteuteles goldiei a
Pyrrhura molinae do
prílohy č. 11 prináša
zánik povinnosti
exemplár nezameniteľne
označiť
v prípade úhynu je držiteľ povinný oznámiť
Štátnej ochrane prírody Slovenskej republiky
(ŠOP SR) dátum a miesto jeho odovzdania
spracovateľskému závodu, prepravcovi alebo
záznam o nakladaní s
preparátorovi, ŠOP SR vykoná fyzickú
neživým exemplárom
identifikáciu exemplára a jeho nezameniteľného
bude povinný zaslaťdo
všetky povinnosti sú nové
označenia a záznam zašle na MŽP SR
30.6.2019 aj ten, kto má
ku dňu 1.1.2019 v držbe
držiteľ neživého exemplára vedie záznam
takýto neživý exemplár.
o nakladaní s neživým exemplárom, ktorý
ustanoví vyhláška a každú zmenu údajov
oznamuje písomne alebo elektronicky do 10
pracovných dní na MŽP SR
do 31.12.2018 tieto náklady hradil orgán, ktorý ich
náklady na DNA testy, nariadené najčastejšie v
nariadil, od 1.1.2019 bude náklady hradiť orgán,
rámci konania o udelenie výnimky zo zákazu
ktorý ich nariadil iba v prípade výkonu štátneho
komerčných činností (MŽP SR) alebo v rámci
dozoru (štátny dozor má kompetenciu vykonávať
vydania preukazu o pôvode (okresný úrad), hradí
okresný úrad alebo Slovenská inšpekcia životného
žiadateľ
prostredia)
povinnosť na vhodnom a trvalo viditeľnom
mieste chovného zariadenia ponúkaného
exemplára zverejniťaj vedecké meno druhu, jeho
nová povinnosť
zaradenie do príloh A až D a označenie
„Chránené podľa CITES“

