Žiadosť o povolenie zapracovania živočíšnej bielkoviny do krmív
Žiadosť podľa § 39 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších
predpisov na povolenie činnosti na zapracovanie živočíšnej bielkoviny (ŽB) do krmív pre zvieratá podľa
§ 8 ods. 3 písm. j) zákona č. 39/2007 Z. z. musí obsahovať:
1. Obchodné meno, (podľa obchodného alebo živnostenského registra), sídlo (ulica, PSČ, obec,
okres), IČO prevádzkovateľa
2. Meno zodpovedného konateľa
3. Prevádzkareň – úplný názov, presná adresa (ulica, PSČ, obec, okres)
4. Druh a rozsah vykonávanej činnosti
5. Číslo ÚKSÚP a druh činnosti /produkty doba platnosti:
alebo dátum podania žiadosti o schválenie:
Výroba krmív : □ KKZ □ DKZ □ návnady □ iné (vypísať):
Druh zvierat:

□ ošípané – kategórie:
□ hydina – uviesť druh, kategóriu:
□ ryby – □ chovné účely, □ športový rybolov, □ chov tržných rýb

Kŕmna surovina : rozpísať jednotlivé múčky □ rybia múčka, □ perová múčka, □ hydinová
múčka, □ krvná múčka, □ spracovaná živočíšna bielkovina – z neprežúvavcov
Iné kŕmne suroviny živočíšneho pôvodu: □ krvne produkty: □ hemoglobín, □ krvná plazma,
□ tukové deriváty, □ oškvarky □ živočíšny tuk - pôvodu z ........ , □ rybí tuk....
□ sušené vaječné produkty, □ hydrolyzované bielkoviny, □ kolagén/želatína □ uviesť prípadne
iné suroviny živočíšneho pôvodu:
Pôvod suroviny: □ SR, □ EÚ, □ dovoz (uviesť tretiu krajinu): ............
6. Meno, adresa zodpovednej osoby za činnosť, kontakty (e-mail, telefón)
Dátum , obec

Meno konateľa a podpis

7. K žiadosti je potrebné priložiť:
-

číslo listu vlastníctva na stavbu, v ktorej sa má činnosť vykonávať alebo
kópiu nájomnej zmluvy na stavbu/priestory v ktorej sa má činnosť vykonávať,
kolaudačné rozhodnutie stavebného úradu,
kópiu zaevidovanej podanej žiadosti o schválenie krmivárskeho podniku na ÚKSÚP alebo
Osvedčenie ÚKSÚP o schválení krmivárskeho podniku
podrobný popis výroby krmív do ktorých je zapracovávaná ŽB a aj popis súvisiacich činností
so ŽB (napr. preprava, obchodovanie, skladovanie a predaj iným subjektom),
vysledovateľnosť - obchodné doklady, ich systém vystavovania a uchovávania, vedenie
evidencie,
situačný plán – umiestnenie prevádzky v krajine (mapa), popis vzdialeností od obydlí, cesty,
vodné toky, nádrže, farmy zvierat s legendou,
situačný plán prevádzkarne – rozmiestnenie a popis všetkých budov, cesty, vchody v rámci
oplotenej časti prevádzky s legendou,
situačný plán prevádzkarne, popis priestorov, miestností, všetkých zariadení s legendou
popis spracovateľskej linky, počet liniek, spôsob čistenia, zabezpečenie krížovej kontaminácie,
..
toky – pohyb osôb, pohyb kŕmnych surovín, pohyb hotových krmív.

V čase schvaľovania predložiť vypracované a verifikované tieto dokumenty:
-

HACCP plán
Plán vlastných kontrol,
Sanitačný program a hygienický program,
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-

spôsob nakladania s nevyhovujúcimi krmivami /KZ alebo živočíšnymi surovinami,
a ďalšie doklady v zmysle požiadaviek schvaľujúceho orgánu.

Žiadosť sa adresuje na miestne príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu podľa
miesta prevádzkarne. Kontakty na RVPS a ostatné organizácie (svps.sk).
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