PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE O SPÔSOBE NADOBUDNUTIA podľa § 12a zákona
č. 15/2005 Z. z. v platnom znení
NEŽIVÝ ŽIVOČÍCH

A. Údaje o držiteľovi a novom držiteľovi
Držiteľ exemplára (odovzdávajúci, napr. predajca, darca) podľa § 12a ods. 3 písm. b) zákona
(fyzická osoba/právnická osoba)
1. meno a priezvisko/názov alebo obchodné meno:.....................................................................................
2. adresa trvalého pobytu/sídla a miesta podnikania:...................................................................................
3. číslo dokladu totožnosti:...........................................................................................................................
4. podpis fyzickej osoby/ fyzickej osoby oprávnenej konať v mene právnickej osoby:..............................

..................................................................................................................................................................
Nový držiteľ exemplára (nadobúdajúci, napr. kupujúci, obdarovaný) podľa § 12a ods. 3 písm. a) zákona
(fyzická osoba/právnická osoba)
1.

meno a priezvisko/názov alebo obchodné meno:.....................................................................................

2.

adresa trvalého pobytu/sídla a miesta podnikania:...................................................................................

3.

číslo dokladu totožnosti:...........................................................................................................................

4.

podpis fyzickej osoby/ fyzickej osoby oprávnenej konať v mene právnickej osoby:..............................

..................................................................................................................................................................

B. Údaje o exemplári
1.

vedecké meno druhu exemplára:..............................................................................................................

2.

opis exemplára (napr. koža, lebka, typ preparátu a pod.):........................................................................
..................................................................................................................................................................
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3.

počet nadobudnutých exemplárov:...........................................................................................................

4.

údaje preukazujúce pôvod exemplára1) podľa § 12 ods. 1 zákona č. 15/2005 Z. z. v platnom znení, ak

Držiteľ exemplára je povinný na požiadanie orgánu štátnej správy podľa § 14 písm. a) až d) zákona č. 15/2005 Z. z. v platom znení preukázať, že exemplár
a) pochádza z voľnej prírody,
b) je z potomstva prvej generácie,
c) je z potomstva druhej generácie alebo z potomstva ďalších generácií,
d) je prepadnutý alebo zhabaný,
e) je získaný zo zariadenia odchovávajúceho živočíchy v zajatí na komerčné účely, ktoré je registrované na Sekretariáte dohovoru,
f) je získaný z farmového zariadenia, ktoré bolo schválené konferenciou členských štátov dohovoru,
h) bol nadobudnutý pred tým, ako sa naň začal vzťahovať dohovor,
i) nebol chránený pred 1. júlom 2002 a držiteľ exemplára začal viesť evidenciu v zákonom ustanovenej lehote.

sú známe:..................................................................................................................................................
5.

dátum nadobudnutia exemplára novým držiteľom (nadobúdajúci):........................................................

6.

spôsob nadobudnutia exemplára novým držiteľom (nadobúdajúci):.......................................................

Poučenie:
Pôvodný držiteľ exemplára a nový držiteľ exemplára sú oprávnení vyžadovať vzájomné preukázanie totožnosti predložením
dokladu totožnosti.
Pri každej zmene držiteľa neživého exemplára živočícha je držiteľ exemplára povinný odovzdať novému držiteľovi exemplára
spolu s exemplárom aj toto písomné vyhlásenie a uchovať si jeho kópiu po dobu desiatich rokov.
Písomné vyhlásenie o spôsobe nadobudnutia podľa § 12a ods. 3 zákona č. 15/2005 Z. z. v platnom znení nie je úradným
potvrdením o tom, že exemplár bol nadobudnutý v členskom štáte EÚ alebo dovezený do členského štátu EÚ v súlade s
osobitnými predpismi.2)

Napr. nariadenie (ES) č. 338/97 v platnom znení, nariadenie Komisie (ES) č. 865/2006 v platnom znení, vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ)
2017/1915 v platnom znení, vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 792/2012 v platnom znení.
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