Štátna veterinárna a potravinová správa
Slovenskej republiky
Botanická 17, 842 13 Bratislava
Č. k. 177/2020-220

V Bratislave, 24. januára 2020
ROZHODNUTIE

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky príslušná podľa § 6 ods. 2 písm. x) a §
39 ods. 1 písm. i) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení (ďalej
len „zákon č. 39/2007 Z. z.“) v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1/2005 o ochrane zvierat počas
prepravy a s ňou súvisiacich činností a o zmene a doplnení smerníc 64/432/EHS a 93/119/ES
a nariadenia (ES) č. 1255/97 (ďalej len „nariadenie Rady č. 1/2005“) a § 46 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov
p o v o ľ u je p r e p r a v c u
Žiadateľa: ORNIS s. r. o.
Sídlo:
Halalovka 2392/20, 911 08 Trenčín
IČO:
52 830 705
na vykonávanie činnosti: Preprava zvierat
a vydáva mu osvedčenie o povolení prepravcu (do 8 hodín) č. SK T 020020.
Platnosť tohto rozhodnutia je stanovená do 23. januára 2025.
Toto rozhodnutie sa musí používať pri každej komunikácii s orgánmi veterinárnej správy, ktoré
súvisia s prepravou živých zvierat a plnením požiadaviek podľa nariadenia Rady č.1/2005. Kópia
tohto rozhodnutia a osvedčenia musí byť predložená orgánom veterinárnej správy na požiadanie
pri každej kontrole.
Odôvodnenie :
Toto rozhodnutie bolo vydané na základe žiadosti podnikateľa zo dňa 8. januára 2020, doplnenej
dňa 22. januára 2020, v súlade so zákonom č. 39/2007 Z. z. a splnením požiadaviek podľa článku
10 nariadenia Rady č. 1/2005.
Poučenie :
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka Slovenskej republiky prostredníctvom Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej
republiky do 15 dní od dátumu doručenia.
Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom.
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