Informácia pre držiteľov exemplárov v súvislosti s vydaním
licencie na výrobu a distribúciu krúžkov
Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie Vám
oznamuje, že rozhodnutím MŽP SR zo dňa 28.08.2017 bola Štátnej ochrane
prírody Slovenskej republiky v Banskej Bystrici podľa § 13a zákona č. 15/2005
Z. z. v spojení s čl. 66 ods. 8 nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006 udelená
licencia na distribúciu krúžkov. Táto licencia nadobúda účinnosť dňa
01.12.2017.
Vtáky narodené a odchované v zajatí, ako aj iné vtáky narodené v
kontrolovanom prostredí sa podľa zákona č. 15/2005 Z. z. označujú jedinečným
a nedeliteľným uzavretým krúžkom umiestneným na nohe. Uzavretý krúžok
umiestnený na nohe je nedeliteľný krúžok bez prerušenia alebo spojenia, ktorý
nie je nijakým spôsobom porušený, má takú veľkosť, že ho nie je možné sňať z
nohy vtáka v dospelosti, nasadí sa v prvých dňoch života vtáka a bol na tento
účel komerčne vyrobený.
Podľa ust. §13a cit. zákona č. 15/2005 Z.z. nezameniteľné označenie
exemplárov vtákov môže pochádzať len od výrobcov alebo distribútorov,
ktorým bola rozhodnutím ministerstva udelená licencia na výrobu krúžkov alebo
distribúciu krúžkov (ďalej len „licencia na krúžky“); to neplatí pre exempláre
vtákov, ktoré boli označené v súlade s osobitným predpisom mimo územia
Slovenskej republiky.
Z uvedeného vyplýva, že nezameniteľné označenie exemplárov vtákov
krúžkami sa môže vykonávať od 01.12.2017 len od licencovaného
distribútora a podľa ust. § 13 ods. 1 cit. zákona č. 15/2005 Z.z. pod
dohľadom zamestnanca okresného úradu.
Podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá vyrába alebo distribuuje krúžky
bez licencie udelenej MŽP SR hrozí pokuta od 80 eur do 16 600 eur.
Ďalšie podrobnosti pre držiteľov vtákov ohľadom zabezpečenia krúžkov sú
dostupné
na
webovej
stránke:
http://www.minzp.sk/files/sekciaochranyprirodyakrajiny/info-web-stranke-licencia-distribuciu-kruzkov.pdf
alebo na http://www.sopsr.sk/cites/?p=1585, preto všetkým držiteľom vtákov
odporúčame, aby v súvislosti so zabezpečovaním krúžkov sledovali uvedené
web stránky.
V prípade ďalších informácií týkajúcich sa tejto veci je možné kontaktovať
pracovníkov Okresného úradu Nové Zámky na t.č. 035/6913115.

