ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Botanická č. 17, 842 13 Bratislava

Bratislava 19.09.2017

č. k. 2017/3532-264

Úradné číslo
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky v súlade s článkom 47 ods. 1
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1069/2009, ktorým sa stanovujú zdravotné
predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov a odvodených produktov neurčených
na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č.1774/2002 (nariadenie o vedľajších
živočíšnych produktoch) (ďalej len „nariadenie (ES) č. 1069/2009“) po nadobudnutí
právoplatnosti rozhodnutia o schválení dňa 25.08.2017, Č.j.: 17/2017/001182, ktoré vydala
Regionálna veterinárna a potravinová správa Stará Ľubovňa pre prevádzkovateľa: ESPIK Group
s.r.o., Mierová 12, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 46 754 768 prideľuje
a)

úradné číslo: STOD-SL46-SK
prevádzkareň: ESPIK Group s.r.o.
065 43 Orlov 133
činnosť:

1. skladovanie vedľajších živočíšnych produktov (VŽP) materiálu
kategórie 3 - vedľajšie živočíšne produkty z hydiny a zajacovitých zvierat
zabitých na farme podľa článku 1 ods. 3 písm. d) nariadenia (ES) č. 853/2004,
ktoré nejavili žiadne príznaky choroby prenosnej na ľudí alebo zvieratá (čl.
10 písm. c) nariadenia (ES) č. 1069/2009), krmivo pre spoločenské zvieratá
a krmivo živočíšneho pôvodu alebo krmivo obsahujúce vedľajšie živočíšne
produkty alebo odvodené produkty, ktoré už nie sú určené na kŕmenie
spotrebu z komerčných dôvodov alebo v dôsledku výrobných alebo baliacich
nedostatkov, ktoré nepredstavujú žiadne riziko pre verejné zdravie alebo
zdravie zvierat (čl. 10 písm. g) nariadenia (ES) č. 1069/2009), produkty
živočíšneho pôvodu, ktoré už nie sú určené na ľudskú spotrebu z komerčných
dôvodov alebo v dôsledku výrobných alebo baliacich nedostatkov, ktoré
nepredstavujú žiadne riziko pre verejné zdravie alebo zdravie zvierat - bývalé
potraviny (čl. 10 písm. f) nariadenia (ES) č. 1069/2009), čl. 10 písm. p)
nariadenia (ES) č. 1069/2009 – kuchynský odpad/ separované použité
potravinárske oleje určené na ďalšie spracovanie podľa čl. 14 písm. k)
nariadenie (ES) č. 1069/2009,
VŽP materiálu kategórie 2 - c) vedľajšie živočíšne produkty s obsahom
rezíduí povolených látok alebo kontaminantov prekračujúcich povolené
limity v zmysle článku 15 ods. 3 smernice 96/23/ES (čl. 9 písm. c) nariadenia
(ES) č. 1069/2009); produkty živočíšneho pôvodu vyhlásené za nevhodné
na ľudskú spotrebu v dôsledku možnej prítomnosti cudzorodých častíc
v týchto produktoch (čl. 9 písm. d) nariadenia (ES) č. 1069/2009); zmesi
materiálu kategórie 2 s materiálom kategórie 3 (čl. 9 písm. g) nariadenia (ES)
č. 1069/2009)

2. zber a prepravu vedľajších živočíšnych produktov materiálu kategórie 3
– vedľajšie živočíšne produkty z hydiny a zajacovitých zvierat zabitých
na farme podľa článku 1 ods. 3 písm. d) nariadenia (ES) č. 853/2004, ktoré
nejavili žiadne príznaky choroby prenosnej na ľudí alebo zvieratá (čl. 10
písm. c) nariadenia (ES) č. 1069/2009), krmivo pre spoločenské zvieratá
a krmivo živočíšneho pôvodu alebo krmivo obsahujúce vedľajšie živočíšne
produkty alebo odvodené produkty, ktoré už nie sú určené na kŕmenie
spotrebu z komerčných dôvodov alebo v dôsledku výrobných alebo baliacich
nedostatkov, ktoré nepredstavujú žiadne riziko pre verejné zdravie alebo
zdravie zvierat (čl. 10 písm. g) nariadenia (ES) č. 1069/2009), produkty
živočíšneho pôvodu, ktoré už nie sú určené na ľudskú spotrebu z komerčných
dôvodov alebo v dôsledku výrobných alebo baliacich nedostatkov, ktoré
nepredstavujú žiadne riziko pre verejné zdravie alebo zdravie zvierat - bývalé
potraviny (čl. 10 písm. f) nariadenia (ES) č. 1069/2009), čl. 10 písm. p)
nariadenia (ES) č. 1069/2009 – kuchynský odpad/ separované použité
potravinárske oleje určené na ďalšie spracovanie podľa čl. 14 písm. k)
nariadenie (ES) č. 1069/2009,
VŽP materiálu kategórie 2 - vedľajšie živočíšne produkty s obsahom
rezíduí povolených látok alebo kontaminantov prekračujúcich povolené
limity v zmysle článku 15 ods. 3 smernice 96/23/ES (čl. 9 písm. c) nariadenia
(ES) č. 1069/2009); produkty živočíšneho pôvodu vyhlásené za nevhodné
na ľudskú spotrebu v dôsledku možnej prítomnosti cudzorodých častíc
v týchto produktoch (čl. 9 písm. d) nariadenia (ES) č. 1069/2009); zmesi
materiálu kategórie 2 s materiálom kategórie 3 (čl. 9 písm. g) nariadenia (ES)
č. 1069/2009)
a oznamuje
b) zapísanie prevádzkarne a činnosti uvedenej v písmene a) do príslušného zoznamu schválených
a registrovaných prevádzkarní na živočíšne vedľajšie produkty podľa nariadenia (ES) č.1069/2009
Sekcia I. Zariadenia na predbežné spracovanie a sklady VŽP - [Establishments carrying out
Intermediate activities and plants storing ABP] a Sekcia XIII. Ostatné registrované subjekty [8. Prepravcovia [ Registered transporters ] podľa § 39a ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z.
Pridelené úradné číslo STOD-SL46-SK sa musí používať pri každom styku s orgánmi veterinárnej
správy a na všetkých predpísaných dokladoch súvisiacich s výkonom schválenej činnosti
pri obchode, uvádzaní na trh VŽP.
ŠVPS SR ruší list č.k.: 2013/3461-264 z 10.10.2013, ktorým ŠVPS SR pridelila úradné číslo
prevádzkovateľovi ESPIK Group s.r.o., 065 43 Orlov 133 IČO: 46 754 768.

Prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc.
ústredný riaditeľ
Doručuje sa: ESPIK Group s.r.o., Mierová 12, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO: 46754768
Tento dokument bol podpísaný elektronicky, kvalifikovaným mandátnym certifikátom štatutára ŠVPS SR

