RVPS SENEC
Svätoplukova 50
903 01 Senec
Bratislava 15.10.2013

Vec:
Doplnenie k žiadosti zo dňa 7.10.2013 chovateľa Milana Dunara, Veľké
Leváre.
Telefonicky som bola informovaná o nových skutočnostiach na farmeranči pána Milana Dunara a to:
-kobyla o ktorej som písala v mojej žiadosti zo dňa 7.10.2013 uhynula
a v boxe bola odo dňa úhynu(v utorok) ešte aj v nedeľu 13.10.2013
- v priebehu minulého týždňa pán Dunár doviezol približne desať koní
z toho minimálne traja sú v zlej chovnej kondícii
- v piatok 11.10.2013 mu doviezli ovce, niektoré zvieratá už v ten istý
deň aj zabíjal pre zákazníkov z Rakúska. Časti týchto zabitých tiel boli
tepelne upravené priamo v priestoroch farmy-ranča pána Dunara
a zvyšné mäso pravdepodobne si občania Rakúska odviezli zo sebou. To
či sú zvieratá pred usmrtením zbavenia vedomia mne nie je známe, ale
zvieratá sú zväzované za nohy a takto čakajú na usmrtenie dlhšiu dobu
položené vo fúriku. Mám informácie, že títo zákazníci sú moslimovia
a pravidelne sa tu takéto zabíjačky pre ne vykonávajú
-údajné sa všetky dovezené ovce majú v priebehu začiatku tohto týždňa
pozabíjať
Na základe týchto mojich informácií dopĺňam moju žiadosť o kontrolu
zo dňa 7.10.2013 a to o:
1. -prešetrenie dôvodu úhynu kobyly a ponechanie mŕtveho zvieraťa
v boxe, prečo nebolo toto zviera po odvezenie do kafilérie
umiestnené v priestoroch na to určených
2. má pán Dunar vlastne vybudovaný takýto priestor v ktorom by
mŕtve zvieratá po dobu odvezenia mal kde uschovať, aby sa
zabránilo možnej nákaze ľudí, alebo zvierat
3. či bol po odstránení uhynutej kobyly dezinfikovaný box v ktorom
bola ponechaná niekoľko dní
4. či dovoz koní bol v súlade z podmienkami na prepravu zvierat a či
všetky dovezené zvieratá, boli spôsobilé prevozu, či tento prevoz

5.
6.
7.
8.

9.

bol pod kontrolou veterinárneho lekára
či nebolo porušené Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady
(ES)č. 1069/2009 v prípade z nakladaním z uhynutým zvieraťom
sú tieto dovezené kone registrované a či pán Dunar vykonal
zmenu vlastníka koní
či dovoz oviec bol v súlade z podmienkami ich prepravy a či sú
tieto zvieratá registrované
či usmrtenie oviec nie je v rozpore s §63 vyhlášky 230/1998 Z.z.,
nakoľko sa nejedná o usmrtenie zvierat pre vlastnú spotrebu, lebo
tieto zvieratá sú usmrcované pre tretie osoby a za úplatu.
porušenie § 68, odst.(3) vyhlášky 230/1998 Z.z.

V prílohe Vám posielam link na článok z denníka Nový čas, ktorí bol
publikovaný už v roku 2008, v ktorom sú zverejnené informácie
o zabíjaní zvierat o neochote pána Dunara platiť za odvoz mŕtvych
zvierat do kafilérie. To poukazuje na skutočnosť, že pán Dunar porušuje
platnú legislatívu Sllovenskej republiky dlhodobo a ich rešpektovanie nie
je v jeho záujme.

Prílohy:
Link na článok v denníku Nový čas http://www.cas.sk/levare

S pozdravom

Romana Březinová
Inšpektorka Slobody zvierat
0903454179

