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Vec: Odvolanie voči rozhodnutiu v kauze Ing. Milan D. Veľké Leváre.

Na základe zaslanej odpovede (1992/2013-230) RVPS Senec, na
podnet podaný našou organizáciou zo dňa 7.10.2013 posielam
odvolanie.
Kontroly vykonané inšpektormi odboru zdravia a pohody zvierat RVPS
Senec v dňoch 8.10 2013,16.10.2013,21.10.2013 a 23.10.2013 preukázali
porušovanie platnej legislatívy v oblasti ochrany zvierat pri ich zabíjaní,
zdravotného stavu, výživovej kondície, ustajnenia a pohody zvierat,
evidencie zvierat, dodržanie podmienok pri dovoze zvierat z iných
chovou, likvidácie mŕtvych tiel zvierat, alebo ich častí.
Na Slovensku rituálne zabitie zvieraťa je možne za splnenia týchto
podmienok:
1. Na základe žiadosti a povolenia hlavným veterinárnym lekárom
SR. Povolenie sa vydáva na jeden rok.
2. Usmrtenie smie vykonávať jedine kvalifikovaná osoba
3. Takéto usmrtenie sa vykonáva na schválenom bitúnku pod
veterinárnym dozorom
4. Zviera musí byť znehybnené
5. Bezprostredne po začatí rituálneho zabíjania musí byt zviera
zbavené vedomia
6. Rituálne zabitie sa vykonáva jedným rezom
Ani jedna z podmienok nebola pri usmrtení býka, ako ani ostatných
zvierat splnená, preto nie je možné akceptovať tvrdenie, že šlo
o rituálne usmrtenie. Zabíjanie zvierat, ktoré sa uskutočnilo na ranči
pána Dunara, je nutné považovať za utýranie obzvlášť trýznivým

spôsobom a na zhotovenom videu je jasne rozpoznateľný syn pána
Milana D.. Preto žiadame, aby inšpektor RVPS pri výpovedi na polícii
pravdivo a odborne vypovedal o zákonných podmienkach rituálneho
zabíjania zvierat na Slovensku.
Inšpektori RVPS ďalej viacnásobne zistili nevyhovujúci zdravotný stav
(neliečené zranenie), nedostatočnú výživovú kondíciu, chýbajúci prístup
k vode, ustajnenia zvierat na pasienku bez prístreškov, chýbajúce ušné
značky u niektorých zvierat, nejestvujúcu evidenciu zvierat a nejasný
pôvod niektorých zvierat. Konštatovali tiež závažné porušenia pri
uskladňovaní a likvidácii VŽP.
V podnete bola žiadosť aj o kontrolu odbornej spôsobilosti pracovníkov,
ktorí sa starajú o zvieratá, ktoré vlastní pán D.. V odpovedi chýba
zistenie inšpektorov RVPS Senec.

Vzhľadom na opakované, viacnásobné a závažné porušenia zákona zo
strany chovateľa, považujeme sankcie uložené chovateľovi v podobe
opatrení zo strany RVPS Senec za nedostačujúce. Vzhľadom na to, že
chovateľ sa porušení dopustil už v minulosti, je zjavné, že poučenia a
opatrenia, ktoré majú mať aj preventívny charakter sú neúčinné a riziko
ďalších závažných porušení zákona zo strany chovateľa je veľmi vysoké.
Okrem ohrozenia zdravia a pohody zvierat chovateľ zároveň ohrozil
zdravie ľudí. Navrhujeme preto uložiť iný druh sankcie a to:
1. §51 odst. (3) zákona 39/2007 Z.z.
Orgán veterinárnej správy môže tomu, kto opakovane poruší
povinnosť podľa § 22 opatrením nariadiť obmedzenie chovu alebo
zakázať chov až na dva roky.
2. § 51 odst.(4) zákona 39/2007 Z.z.
Pri určovaní výšky pokuty sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob,
čas trvania a možné následky protiprávneho konania. Pri
posudzovaní závažnosti protiprávneho konania orgán veterinárnej
správy berie do úvahy jeho povahu, možný vplyv na zdravie zvierat,
zdravie ľudí alebo ochranu zvierat, ako aj iné faktory, najmä
opakované porušovanie tohto zákona.
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