POKYNY NA VYPLNENIE PREUKAZU O PÔVODE CHRÁNENÉHO ŽIVOÈÍCHA
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Príloha è. 10
k vyhláške è. 93/1999 Z. z.

Preukaz o pôvode chráneného živoèícha

Registraèné èíslo 1. držite¾a – uvedie sa registraèné èíslo pridelené 1. držite¾ovi príslušným orgánom
ochrany prírody a krajiny
CITES, BERN, BONN – uvedie sa èíslo prílohy príslušného dohovoru, do ktorej je druh zaradený

Overený dòa:

Živý, Preparát – do príslušnej kolónky sa uvedie znaèka – X, druhá kolónka ostáva nevyplnená; v prípade, že
si chce držite¾ ponecha• preparát živoèícha po úhyne, oznaèí aj kolónku „ Preparát“ a uvedie dátum úhynu

Èíslo preukazu:

Podpis a peèiatka okresného úradu:

Druh – uvedie sa vedecké meno chráneného živoèícha, pre ktorého sa preukaz vydáva

Pohlavie – uvedie sa, len ak je známe, inak ostáva kolónka prázdna

Registraèné èíslo 1. držite¾a

CITES

BERN

BONN

Živý

Oznaèenie – spôsob (napríklad krúžok, èip) a text oznaèenia a poradové è. v druhovej karte u 1. držite¾a

Dátum:

Nadobudnutie – spôsob – uvedie sa takto:

dovoz – jedinec bol dovezený zo zahranièia držite¾om (od 1. 1. 1993 aj z Èeskej republiky)
odchov – jedinec bol nadobudnutý držite¾om vlastným odchovom

Preparát

Druh (vedecké meno)

Pôvod

Pohlavie

odchyt – jedinec bol nadobudnutý držite¾om z prírodného prostredia SR (prípadne trvalo
hendikepovaný)
kúpa – jedinec bol získaný držite¾om kúpou na území SR
výmena – jedinec bol nadobudnutý na území SR výmenou za iného jedinca
zapožièanie – jedinec bol získaný zapožièaním (deponáciou) na území SR
zhabanie – jedinec bol nadobudnutý po zhabaní
Nadobudnutie – èíslo dokladu – uvedie sa takto:

Oznaèenie (v prípade, že jedinec je oznaèený) a poradové èíslo v druhovej karte u 1. držite¾a
Dátum nar.
(vyliahnutia)
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Pôvod – urèí okresný úrad na základe predložených dokladov

Nadobudnutie
Dátum

Spôsob

Èíslo dokladu

– èíslo rozhodnutia, ktorým bol vydaný súhlas na dovoz
– èíslo rozhodnutia, ktorým bola vydaná výnimka na odchyt z vo¾nej prírody
– èíslo dokladu, ktorý potvrdzuje, že jedinec bol zhabaný
Otec, Matka – uvedú sa údaje o rodièoch a ich rodièoch (musia by• preukázané dokladmi)

Otec
(oznaèenie, reg. è. držite¾a / por. è. v DK)

Pôvod

Oznaèenie – spôsob (napríklad krúžok, èip) a text oznaèenia, ak je jedinec nezamenite¾ne oznaèený,
a registraèné èíslo jeho držite¾a/ poradové èíslo, pod ktorým je jedinec (otec, matka) uvedený v druhovej karte

Vedenie evidencie chráneného druhu živoèícha na preukaze o pôvode sa považuje za vedenie
evidencie pod¾a § 30 ods. 1 zákona NR SR è. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, ak sú
v preukaze o pôvode uvedené úplné a pravdivé údaje.

Matka
(oznaèenie, reg. è. držite¾a / por. è. v DK)

Pôvod

Pôvod

Matka – oznaèenie, reg. è. držite¾a / por. è. v DK

Pôvod

Otec – oznaèenie, reg. è. držite¾a / por. è. v DK

Pôvod

Matka – oznaèenie, reg. è. držite¾a / por. è. v DK

Pôvod
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Zmena držite¾a chráneného živoèícha – každý nový držite¾ jedinca, pre ktorého bol tento preukaz
vystavený, uvedie dátum nadobudnutia jedinca, svoje registraèné èíslo a poradové èíslo jedinca vo svojej
druhovej karte

Otec – oznaèenie, reg. è. držite¾a / por. è. v DK
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Toto potvrdenie je overené pod¾a

Zmena držite¾a chráneného živoèícha (vypåòa držite¾ živoèícha)
Dátum

oznámenia o odchove zo dòa .............................................................................

2.

výnimky na odchyt chráneného živoèícha povolenej pod¾a § 26 ods. 1 zákona NR SR
è. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny è.: .................................................

3.

súhlasu na dovoz è.: ............................................................................................

4.

dokladu potvrdzujúceho zhabanie è.: ...................................................................

5.

iné .......................................................................................................................
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1.

Registraèné èíslo nového držite¾a / poradové èíslo jedinca v druhovej karte

Úhyn jedinca
Dátum a dôvod úhynu:

Dátum a spôsob likvidácie kadáveru:

Èiastka 41

