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Bratislava
20.ll.20l8

Vec
Žiadost' o súčinnost'

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava-mesto Vás v zmysle §16 ods. 7 zákona
NR SR č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, žiada o súčinnost' pri
informovaní svojich obyvaterov obvyklým spósobom o povinnosti registrácie chovov ošípaných, ktoré
držia obyvatelia pre vlastnú spotrebu a to zverejnením nasledovnej výzvy:

,,Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava-mesto (d'alej len ,,RVPS Bratislava-mesto")
informuje obyvatel'ov o povinnosti registrovať chovy ošípaných už od jedného kusa ošípanej a vyz5íva
obyvatel'ov na splnenie tejto povinnosti. Uvedená povinnost' vyplýva z §40a zákona NR SR č.
39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a zo skutočnosti, že ?
zregistrácie pre chovy sjednou ošípanou pre vlastnú potrebu, udelená Rozhodnutím Komisie
2006/80/ES bola dňa 6. novembra 2018 Vykonávacím rozhodnutím Komisie 2018/1669 zrušená.

Registráciu v zmysle horeuvedeného paragrafu je potrebné vykonat' doručením žiadosti na RVPS
Bratislava-mesto, Polianky 8, 841 0l Bratislava poštou, e-mailom na: ZdravieZvierat.BA(asvps.sk,
prípadne osobne. Žiadost' obsahuje:

a) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a rodné číslo, ak ide o fyzickú osobu, obchodné meno,
miesto podnikania a identifikačné číslo, ak ide o fyazickú osobu-podnikatel'a, a obchodné meno,
sídlo a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,

b) adresu chovu alebo adresu miesta vykonávania činnosti,

c) druh a rozsah vykonávanej činnosti,

d) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osoby zodpovednej za chov hospodárskych zvierat,

e) doklad preukazujúci oprávnenie užívat' pozemok, na ktorom má byt' zriadený chov hospodárskych
zvierat, a oprávnenie užívat' stavbu na chov hospodárskych zvierat,

f) vyplnené tlačivo na registráciu chovu hospodárskych zvierat.

Nesplnenie povinnosti registrácie chovu hospodárskych zvierat 3e priestupkom podl'a §48 ods. 3 písm.
e) zákona NR SR č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, za ktorý
móže orgán veterinárnej správy uložit' fyzickej osobe pokutu od 1 00€ do 400€.
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Obyvatel'ov, ktorí už majú svo3 chov registrovaný žiadame o aktualizáciu počtu ošípaných, zaslaním
príslušných hlásení do Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat.

Podrobné informácie o registrácii hospodárskych zvierat je možné nájst' na stránkach Plemenárskych
služieb Slovenskej republiky, v časti Centrálna evidencia (http://www.pssr.sk)

Informácie o chovoch ošípaných sú v súčasnosti okrem iného vermi dóležité vzhl'adom na aktuálnu
nepriaznivú nákazovú situáciu a výskyt afrického moru ošípaných v susedných štátoch."

Pokial' máte vedomost' o chovatel'och ošípaných vo Vašej mestskej časti, žiadame o nahlásenie tejto
skutočnosti do 10.12.2018 v nasledovnej forme:
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Miestny úrad MČ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 1
Miestny úrad MČ Bratislava-Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava
Miestny úrad MČ Bratislava-Vrakuňa, Šíravská 7, 821 07 Bratislava
Miestny úrad MČ Bratislava-Podunajské Biskupice, Trojičné námestie 11, 821 06 Bratislava
Miestny úrad MČ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava
Miestny úrad MČ Bratislava-Rača, Kubačova 21, 83106 Bratislava
Miestny úrad MČ Bratislava-Va3nory, Rol'nícka 109, 831 07 Bratislava
Miestny úrad MČ Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava
Miestny úrad MČ Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava
Miestny úrad MČ Bratislava-Lamač, Malokarpatské námestie 9, 841 03 Bratislava
Miestny úrad MČ Bratislava-Záhorská Bystrica, Námestie Rodiny 1, 843 5 7 Bratislava 48
Miestny úrad MČ Bratislava-Devín, Kremerská 39, 841 10 Bratislava 46
Miestny úrad MČ Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 1 7/A, 843 10 Bratislava 49
Miestny úrad MČ Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
Miestny úrad MČ Bratislava-Jarovce, Palmová 1, 851 10 Bratislava
Miestny úrad MČ Bratislava-Rusovce, Vývojová 8, 851 10 Bratislava
Miestny úrad M(Z Bratislava-Čunovo, Hraničiarska 144/22, 851 10 Bratislava



REGISTRACIA CHOVU

Ol Registrácia nového chovu:

€Chov HZ € Bitúnok € Spracovaíelaský závod € Výstavné priestoiy € Zberné stredisko
€Pasienok € Tržnica € Sprostredkovatela € Liaheň € lné:

Tlačivo vyplňovat' paličkovým písmom
02 Potvrdenie chovu RVPS
(dátum, odtlačok pečiatky a podpis)

03 0prava/doplnenie/zmena údajov/zrušenie chovu Registračné číslo:

b) Zmena údajov

€ Chovu €Držitel'a
€ štatutárnehoorgánu € Kontaktnejosoby

a) Oprava/doplnenie úďajov:

€Chovu €Držitel'a
€ štatutámehoorgánu € Kontaktnejosoby

l
c) Zrušenie chovu

a
potvrdzuje RVPS

04 Chov

05 DruhHZ

06 Držitel'

Názov:

Kraj:

Obec:

Ulica:

Súpisné číslo:

a HD

a ')"b)'
Obchodiié meno/

meno a priezvisko:

IČO/rodné číslo:

Obec:

Ulica:

Súpisné číslo:

Okres:

PSČ:

Súradnice
GIS:

X:

Y:

€ošípané €ovce €kozy € kone €hydina €bežce
€včely @brúii*y@hozusinovezvieratú

PSČ:

Tel. číslo:

Číslo faxu:

E-mailová adresa:

Titul pred
menom:

Priezvisko:

Obec:

Ulica:

Súpisné číslo:

E-mailová adresa:

o8 KOn'akÉná Obchodnémeno/
osoba meno a priezvisko:

IČO/dát. narodenia:

Obec:

Ulica:

Súpisné číslo:

07 Štatutárny orgán za:
Dátum narodenia:

Meno:

PSČ:

Tel. číslo:

Číslo mobilu:

Číslo faxu:

PSČ:

Tel. číslo:

Číslo mobilu:

E-mailová adresa:

09 Doručovacia
adresa Obec:

Ulica:

PSČ:

Súpisné číslo:

10 Podpis a odtlačok pečiatky držitel'a:



Návod na vyplňovanie tlačiva ,,Registrácia chovu?

Registrácianovéhochovu Pri registrovaní nového chovu zaškitnutím políčka označte typ chovu
zodpovedajúci jeho povahe a charakteru. V prípade možnosti iné uved'te textom
iný neuvedený typ chovu.

PotvrdeniechovuRVPS Pri registrovaní nového chovu miesto pre odtlačok pečiatky apodpis
veterinárneho lekára príslušnej regionálnej veterinámej a potravinovej správy
(RVPS), ktorý posúdi spósobilost' objektu na chov hospodárskeho zvierat'a
(HZ) alebo na iný účel. Veterinárny lekár príslušnej RVPS uvedie aj dátum
potvrdenia chovu RVPS.

Uved'te registračné číslo chovu, ak požadujete opravu/doplnenie/zmenu údajov
už zaregistrovaného chovu alebo zrušenie zaregistrovaného chovu.

Zaškrtnite zodpovedajúce políčko položky, ktore3 opravu/doplnenie údajov
hlásite (napr. oprava obchodného mena alebo mena a priezviska držitel'a alebo
kontaktnej osoby, doplnenie súpisného čísla ulice v adrese chovu a pod.).

Zaškrtnite zodpovedajúce políčko poloiy, ktorej zmenu údajov hlásite
(napr. zmena adresy sídla držitel'a, zmena kontaktnej osoby a pod.).
Zaškrtnite, ak požadujete zrušit' chov. Ďalej v bode 05 označte ďruh/druhy HZ,
ktoré v chove požadujete zrušit'. Zrušenie chovu potvrdzuje príslušná RVPS.

Uved'te údaje registrovaného chovu podl'a preďtlače. V časti chov sa uvádzajú
súradnice GIS X a Y., ktoré zapíše príslušná RVPS.

Zaškrtnite zodpoveďajúci druh/druhy HZ v chove. Pri doplnení d'alšieho druhu
HZ v registrovanom chove sa vyžaduje potvrdenie RVPS.

Ol

02

Oprava/doplnenie/zmena
údajov/zrušenie chovu

03 a) Oprava/doplnenie údajov

03

03 b) Zmena údajov

03 c) Zrušenie chovu

04 Chov

05 Druh HZ

06 Držitel'

07 Štatutárny orgán

08 Kontaktná osoba

09 Doručovacia pošta

Pri rušení chovu (bod 03 c) označte druh/druhy HZ, ktoré požaďujete zrušit'.

Uved'te údaje držitel'a podl'a predtlače. Držitel'om sa rozumie fyzická osoba,
fyzická osoba - podnikatel' alebo právnická osoba zodpovedná za všetky
hospodárske zvieratá vchove, ktorý vdanom čase prevádzkuje. Ak je
držitel'om fyzická osoba - podnikatel' alebo právnická osoba, 3e potrebné ?iviest'
jej pridelen-é IČO. Ak je držitel'om fyzická osoba, je potrebné uviest' jej rodné
číslo. Fyzická osoba uvedie ako adresu údaj o trvalom pobyte, fyzická osoba -
podnikatel' údaj o mieste podnikania a právnická osoba údaj o sídle.

Ak je držiter chovu právnická osoba (s.r.o., a.s. apod.), uved'te údaje
vybraného štatutámeho orgánu podl'a predtlače.

Uved'te údaje koiítaktnej osoby podl'a predtlače.

Uved'te aďresu na doručovanie poštových zásielok, ak táto adresa nie je totožná
s adresou chovu.

10 Podpis a odtlačok pečiatky Potvrď'te uvedené údaje svojim poďpisom prípadne aj odtlačkom pečiatky, ak je
držitel'a k dispozícii.


