


           




          



342

N A  R I A  D E  N I E  V L Á  D Y  
Slo ven skej re pub li ky

z 19. mája 2004

o po žia dav kách na ob chod s ko ňo vi tý mi zvie ra ta mi ur če ný mi na sú �a že nie a o usta no ve ní
pod mie nok účas ti na pre te koch

Vlá da Slo ven skej re pub li ky pod ¾a § 2 ods. 1 písm. k)
zá ko na č. 19/2002 Z. z., kto rým sa usta no vu jú pod -
mien ky vy dá va nia ap ro xi mač ných na ria de ní vlá dy Slo -
ven skej re pub li ky v zne ní zá ko na č. 207/2002 Z. z. a na 
vy ko na nie § 3 ods. 2 zá ko na č. 488/2002 Z. z. o ve te ri -
nár nej sta rost li vos ti a zme ne nie ktorých zá ko nov na -
ria ïu je:

§ 1

Tým to na ria de ním sa za bez pe ču je har mo ni zá cia po -
žia da viek na ochra nu zvie rat pre ob las� ob cho du s ko -
ňo vi tý mi zvie ra ta mi ur če ný mi na sú �a že nie a pre usta -
no ve nie pod mie nok ich účas ti na pre te koch.

§ 2

Na úče ly toh to na ria de nia sa ro zu mie
a) ko ňo vi tý mi zvie ra ta mi do má ce zvie ra tá dru hu kone,

osly ale bo ich krí žen ci,
b) re gis tro va ný mi ko ňo vi tý mi zvie ra ta mi ko ňo vi té zvie -

ra tá, kto ré sú za pí sa né, za re gis tro va né ale bo opráv -
ne né na zá pis do ple men nej kni hy a iden ti fi ko va né
iden ti fi kač ným do kla dom pod ¾a oso bit né ho pred pi -
su,1)

c) ple men nou kni hou kaž dá kni ha, re gis ter ale bo no sič 
in for má cií, 
1. kto ré ve die ple me nár ska or ga ni zá cia pod ¾a oso -

bit né ho pred pi su,2)
2. do kto rej sa za pi su jú ale bo re gis tru jú ko ňo vi té

zvie ra tá s uve de ním všet kých ich zná mych pred -
kov,

d) pre tek mi sú �až ko ňo vi tých zvie rat vrá ta ne do sti hov,
par kú ro vé ho ská ka nia, sú �a ží vše stran nej spô so bi -
los ti, dre zú ry, vo za taj ských sú �a ží a ex hi bí cií.

§ 3

Pra vid lá pre te kov ne smú roz li šo va� me dzi koň mi re -
gis tro va ný mi v Slo ven skej re pub li ke ale bo v člen ských
štá toch, v kto rých sa ko na jú pre te ky, a koň mi re gis tro -
va ný mi v iných člen ských štá toch ale bo koň mi po chá -
dza jú ci mi zo Slo ven skej re pub li ky ale bo z iných člen -

ských štá tov, v kto rých sa ko na jú pre te ky a koň mi, po -
chá dza jú ci mi z iných člen ských štá tov (ïa lej len „zá ka -
zy roz li šo va nia“).

§ 4

(1) Zá ka zy roz li šo va nia sa vz�a hu jú na
a) po žia dav ky na účas� na pre te koch, 
b) roz ho do va nie jed not li vých pre te kov,
c) pe ňaž né ceny ale bo zis ky, kto ré môžu ply nú� z pre te -

kov.

(2) Zá ka zy roz li šo va nia ne ov plyv nia or ga ni zá ciu
a) pre te kov re zer vo va ných pre ko ňo vi té zvie ra tá re gis -

tro va né v špe ci fic kej ple men nej kni he s cie¾om
umož ni� š¾ach te nie ple me na,

b) re gio nál nych pre te kov ur če ných na trie de nie ko ňo -
vi tých zvie rat,

c) his to ric kých pod u ja tí ale bo tra dič ných pod u ja tí.

(3) Slo ven ská jaz dec ká fe de rá cia (ïa lej len „fe de rá -
cia“) in for mu je Ko mi siu Eu róp skych spo lo čen stiev
o vy čle ne ní ur či tej sumy z pe ňaž ných cien ale bo zis kov
uve de ných v od se ku 1 písm. c) na ochra nu, roz voj
a skva lit ne nie š¾ach te nia ko ňo vi tých zvie rat.

(4) Na úče ly uve de né v od se ku 3 je fe de rá cia opráv ne -
ná vy be ra� ur či tý per cen tu ál ny po diel, kto rý ne pre siah -
ne 20 per cent z pe ňaž ných súm uve de ných v od se ku 1
písm. c) pri kaž dých pre te koch ale bo type pre te kov.

§ 5

(1) Až do pri ja tia práv nych ak tov Eu róp ske ho spo lo -
čen stva a Eu róp skej únie je fe de rá cia po vin ná dô vo dy,
pre kto ré sa od miet ne zá pis na pre te ky ko ňo vi té mu
zvie ra �u re gis tro va né mu v inom člen skom štá te, pí -
som ne ozná mi� vlast ní ko vi zvie ra �a ale bo jeho po ve re -
né mu zá stup co vi.

(2) Ak na sta nú okol nos ti pod ¾a od se ku 1, vlast ník
zvie ra �a ale bo jeho po ve re ný zá stup ca môže po žia da�
o vy pra co va nie od bor né ho po sud ku pod ¾a oso bit né ho
pred pi su.3)
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1) § 8 na ria de nia vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 295/2003 Z. z.  o zo o tech nic kých a ge ne a lo gic kých po žia dav kách na ob cho do va nie s ko ňo -
vi tý mi zvie ra ta mi, ich sper mou, va jíč ka mi a em bry a mi.

2) Zá kon č. 194/1998 Z. z. o š¾ach te ní a ple me nit be hos po dár skych zvie rat a o zme ne a do pl ne ní zá ko na č. 455/1991 Zb. o živ nos ten skom
pod ni ka ní (živ nos ten ský zá kon) v zne ní ne skor ších pred pi sov v zne ní zá ko na č. 488/2002 Z. z.

3) Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 292/2003 Z. z. o po dro bnos tiach ve te ri nár nych kon trol pri vý me nách pro duk tov ži vo číš ne ho
pô vo du s člen ský mi štát mi v zne ní za ria de nia vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 493/2003 Z. z.



§ 6

Tým to na ria de ním sa pre be rá práv ny akt Eu róp skych
spo lo čen stiev a Eu róp skej únie uve de ný v prí lo he.

§ 7

Toto na ria de nie vlády na do bú da účin nos� 1. júna
2004.

Mi ku láš Dzu rin da v. r. 
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