Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. 359/2011 Z. z.

Čestné vyhlásenie 


Regionálna veterinárna a potravinová správa...................................

.............................................................................................................
                     ( Adresa príslušnej RVPS)

Podľa  §  5 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 359/2011 Z. z., ktorým sa  ustanovujú požiadavky na niektoré potravinárske prevádzkarne a na malé množstvá a § 39 zákona č. 71/1967 Z.z. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov podávam toto čestné vyhlásenie:
Podpísaný(á) ....  (meno a priezvisko osoby, ktorá podpisuje vyhlásenie) vo vlastnom mene )  nehodiace sa vypustiť) (ak ide o fyzickú osobu- podnikateľa) / v mene nižšie uvedenej právnickej osoby1) (osoba oprávnená konať v mene právnickej osoby- podnikateľa)

miesto podnikania (ulica, popisné číslo, PSČ, obec) ( ak ide o fyzickú osobu- podnikateľa): 1)
	
Obchodné meno, právna forma a sídlo (ulica, popisné číslo, PSČ, obec)(ak ide o  právnickú osobu):  1)


IČO:
vyhlasujem na svoju česť,  že v maloobchodnej prevádzkarni (obchodné meno a úplná adresa maloobchodnej prevádzkarne):


na základe vlastnej evidencie od 1.1. 20..  do 31. 12.  20.., 
sa nevykonávali žiadne výrobné a manipulačné činnosti podľa § 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č.359/2011 Z. z., ale len predaj potravín živočíšneho pôvodu dodaných z iných prevádzkarní priamo konečným spotrebiteľom; 1) /vykonávali tieto výrobné a manipulačné činnosti podľa § 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 359/2011 Z. z.: 1) ............................................................................. 


.............................................................................................................................................................................(Uvedú sa konkrétne príslušné výrobné, spracovateľské alebo manipulačné činnosti a potraviny  živočíšneho pôvodu v súlade s § 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č.359/2011 Z. z.)
sa nevykonávalo  dodávanie potravín živočíšneho pôvodu  uvedených v písmene a) iným maloobchodným prevádzkarniam; 1)/ vykonávalo sa dodávanie potravín živočíšneho pôvodu  uvedených v písmene a) týmto iným maloobchodným prevádzkarniam; 1)...................................................................................... 


..........................................................................................................................................................................................................................
[Uvedú sa konkrétne maloobchodné prevádzkarne, ktorým sa v uvedenom období dodávali potraviny živočíšneho pôvodu podľa písm. a)];
a dodávanie podľa písm. b) bolo1)/ nebolo1) len miestnou činnosťou vyššie uvedenej maloobchodnej prevádzkarne podľa § 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č.359/2011 Z. z. a zároveň okrajovou a obmedzenou činnosťou podľa § 6 ods.1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č.359/2011 Z. z.
Som si vedomý(á), že v prípade,  ak sa niektoré vyhlásenia alebo informácie preukážu ako nepravdivé, dopúšťam sa1 ) /právnická osoba, v mene ktorej konám, sa dopúšťa1)  správnych  deliktov podľa § 50  písm. a), ap), bi), bj), bl), br) až bt), by) a cb) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, za ktoré uloží príslušný orgán veterinárnej správy pokutu podľa § 51 tohto zákona. 

V ............................... dňa ........................
                                                                                                                          
                                                                                                   Podpis:......................................................................                                                                                                                                    
                                                                                                                                Odtlačok    pečiatky	


