obchodné meno, sídlo a IČO (právnická osoba)
alebo meno, priezvisko, miesto podnikania a IČO (fyzická osoba-podnikateľ)
Štátna veterinárna a potravinová správa
Odbor zdravia a ochrany zvierat
Botanická 17
842 13 Bratislava
Vec: Žiadosť o vydanie povolenia prepravcu na dlhé cesty (nad 8 hodín)

Týmto Vás žiadam o vydanie povolenia prepravcu na dlhé cesty.
Prosím, vyberte si jednu z možností:
Právnická osoba:

obchodné meno, sídlo a IČO

Fyzická osoba – podnikateľ: meno, priezvisko, miesto podnikania a IČO

V žiadosti ďalej uvádzam tieto skutočnosti:
Osoba zodpovedná za prepravu zvierat:
Kontakty na zodpovednú osobu (tel., mobil, fax, e – mail):
Druhy zvierat, pre ktoré žiadam povolenie prepravcu:
Počet vodičov a sprievodcov:
Počet a evidenčné čísla schválených dopravných prostriedkov na dlhé cesty:

K svojej žiadosti pripájam tieto podklady (prosíme vyznačiť):
overená kópia dokladu preukazujúca právnu subjektivitu (netýka sa subjektov vedených
v obchodnom alebo živnostenskom registri),
kópia rozhodnutia o vydaní osvedčenia o spôsobilosti vodičov a sprievodcov
(ku každému z vodičov a sprievodcov),
kópia osvedčenia o spôsobilosti vodičov a sprievodcov (ku každému z vodičov
a sprievodcov),
kópia rozhodnutia o schválení dopravného prostriedku na dlhé cesty,
kópia osvedčenia o schválení dopravného prostriedku na dlhé cesty,
kópia vnútorného poriadku na zabezpečenie ochrany zvierat počas prepravy,
kópia pohotovostného plánu pre naliehavé prípady,

údaje k žiadosti o výpis z registra trestov alebo originál výpisu z registra trestov
žiadateľa alebo zástupcu (bezúhonnosť za týranie zvierat za posledné tri roky),
potvrdenie o úhrade správneho/súdneho poplatku v hodnote 4,5 €, v súlade s časťou I.
položka 6 písm. a) prílohy zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov.

Zároveň týmto vyhlasujem, že som nepredložil žiadosť o povolenie prepravcu podľa čl. 10
alebo 11 nariadenia Rady č. 1/2005 v inom členskom štáte, ani mi nebolo takéto povolenie
prepravcu v inom členskom štáte vydané.

V ..........................., dňa .........................

......................................................
podpis žiadateľa (elektronický

