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REGIONALNA VETERINARNA A POTRAVINOVA 
SPRÁVA SENEC 
Svätoplukova 50,903 01 Senec

Určené:
mestám a obciam okresov Senec, Pezinok,

Malacky

Váš list čísle/zo dňa Naše člslo
1302/2020
Spis Č. 78/2020-500

Vybavuje/linka Senec
MVDr. Barančok/0245926212 13.10.2020

Vec: Žiadost' o súčinnost'

Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec Vás z dôvodu nepriaznivej nákazovej
situácie V súvislosti so šírením afrického moru ošípaných na Slovensku žiada o súčinnosť
pri informovaní Vašich občanov/chovateľov (na vývesnej tabuli, resp. miestnym rozhlasom,
miestnou tlačou) o povinnosti registrácie chovovošípaných. Registrácia chovu je povinná už od
jedného kusu.

Povinnosť registrácie hospodárskych zvierat vyplýva chovateľom zo zákona NR SR Č. 39/2007
Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. Nesplnením vyššie uvedenej
povinnosti sa chovateľ vystavuje riziku postihu v zmysle uvedeného zákona. Taktiež sa týmto
vystavuje riziku odopretia refundácie nákladov zo strany štátu v prípade výskytu nákazy u chovateľa
alebo v jeho okolí.

Postup registrácie s chovom viac ako jednej ošípanej:
• Vyplniť "Žiadosť o registráciu chovu hospodárskych zvierat"
• Vyplniť tlačivo "Registrácia chovu"

Tlačivo je možné: - stiahnuť z https://www.pssr.sk/wp
content/uploads/stiah/cehzlRegFarm20 17 .pdf

- alebo vyzdvihnúť na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe
Senec

Treba brať do úvahy aj podmienky na chov zvierat uvedené vo všeobecne záväznom
nariadení obce. Obce si môžu stanoviť pravidlá na chov zvierat na území obce.

• Dokumenty zaslať na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Senec, ktorá vykoná
kontrolu na mieste a ak chov splňa požiadavky RVPS potvrdí registračné tlačivo.

Postup. registrácie s chovom jednej ošípanej na domácu spotrebu:
• Vyplniť tlačivo "Registráciachovus jednouošípanouna domácuspotrebu"

Tlačivo je možné: - stiahnuť z: https://www.pssr.sk/wp
content/uploads/cehz/sub01y/os/Registracia chovu l ks OS-Priloha cl.pdf

- alebo vyzdvihnúť na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe
Senec

• Vyplnené tlačivo zaslať na adresu: CEHZ, Rosinská cesta 12, O 1 O 08 Žilina



Viac informácií chovatelia získajú na stránke: https://www.pssr.sk/index.php/sk/centralna
evidencia!

Viac informácii ohľadne registrácii chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu chovatelia získajú na
stránke https://www.svps.sklzvieratalReg RCH 2019.asp
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riaditeľ

Prílohy:
• Žiadosť o registráciu chovu hospodárskych zvierat
• Registrácia chovu
• Registráciachovus jednouošípanouna domácuspotrebu



Žiadosť o registráciu chovu hospodárskych zvierat

v súlades § 40a zákona Č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

1. Žiadater
Fyzická osoba"
Meno _
Priezvisko _
Adresa trvalého pobytu ---::-- _

(ulica, číslo, obec, PSČ)
Rodné číslo ----------------------------------------------------------- 

Fyzická osoba - podnikateľ/ právnická osoba"
Obchodnémeno _

Miesto podníkanla/sfdlo" --::- - __
(ulica, číslo,obec, PSČ)

Identifikačné číslo

2. Názov a adresa chovu

(ulica, číslo, obec, PSč, čFsloparcely, katastrálneúzemie)

3. Druh vykonávanej činnosti - chov hospodárskych zvierat (uviesť druhy chovaných hospodárskych
tvierot} _

4. Rozsah vykonávanej činnosti (uviesť moximálny počet chovaných zvierat podľa druhu a kategórie)

5. Osoba zodpovedná za chov hospodárskych zvierat
Meno _
Priezvisko _
Adresa trvalého pobytu _

(ulica, číslo, obec, PSČ)

6. Prílohy:
- doklad preukazujúci oprávnenie užívať pozemok a stavbu, na ktorom má byť zriadený chov
hospodárskych zvierat
- vyplnené tlačivo na registráciu chovu hospodárskych zvierat do Centrálnej evidencie
hospodárskych .zvierat ÚPZ Žilina.

Meno a podpis žladateľa

'" nehodiace sa škrtnite



REGISTRÁCIA CHOVU Tlačivo vyplňovať paličkovým písmom
02 Potvrdenie chovu RVPS
(dátum, odtlačok pečiatky a podpis)

Ol Registrácia nového cbovu:

DChov HZ DBitúnok

DPasienok DTržnica

D Spracovateľský závod DVýstavné priestory DZberné stredisko

D Sprostredkovateľ O Liaheň O Iné:

03 Oprava/doplnenie/zmena údajovIzrušenie chovu Registračné číslo: L.1_....I.I_~I__ .•.I __,j,I__ I..___,1
------------------------------------------------T------------------------------------------------------------------1------------------------

a) Oprava/doplnenie údajov: I b) Zmena údajov c) Zrušenie chovu

D Chovu O Držitel'a I D Chovu O Držitel'a I D

i iI D Štatutámeho orgánu D Kontaktnej osoby I potvrdzuje RVPSD Štatutárneho orgánu D Kontaktnej osoby

04 Chov
Názov: ----------------------------------------- 

Kraj: ------------------------- 
Obec: _

Ulica: ------------------- 
Súpisné číslo: _

05 DruhHZ DHD 
Dryby

Došípané

Dvče1y

Dovce Dkozy D kone

DkrálikYDkožušinové zvieratá

Dhydina

06 Držitel' Obchodné meno/
meno a priezvisko:

IČO/rodné číslo: ---------------- 
Obec: ------------------------- 
Ulica: _

Súpisné číslo: _

Okres: _
PSČ: _

SÍl radnice
GIS:

X:

Y:

07 Štatutárny orgán Titul pred
menom:

za:

Priezvisko: -------------------------- 
Obec: _

Ulica: _

Súpisné číslo: _

E-mailová adresa: _

08 Kontaktná Obchodné meno/
osoba meno a priezvisko:

rČO/dát. narodenia: ------------------ 
Obec: _

Ulica: _

Súpisné číslo: _

PSČ: -------------- 
Tel. číslo: ------------------------ 

Číslo faxu: ---------------------- 
E-maiJová adresa: _

Dátum narodenia:

Meno: ------------------ 
PSČ: -------------- 

Tel. číslo: _

Číslo mobilu: --------------------- 
Číslo faxu: -------------- 

09 Doručovacia
adresa

PSČ: _

Tel. číslo: _

Číslo mobilu: -------------- 
E-mailová adresa: _

tnica: _ 

Obec: ~PS~c~·:~ _ 
Súpisné číslo:

10 Podpis a odtlačok pečiatky držiteľa:



Návod na vyplňovanie tlačiva "Registrácia chovu"

O] Registrácia nového chovu Pri registrovaní nového chovu zaškrtnutím políčka označte typ chovu
zodpovedajúci jeho povahe a charakteru. V prípade možnosti iné uveďte textom
iný neuvedený typ chovu.

02 Potvrdenie chovu RVPS Pri registrovaní nového chovu miesto pre odtlačok pečiatky a podpis
veterinárneho lekára príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správy
(RVPS), ktorý posúdi spôsobilosť objektu na chov hospodárskeho zvieraťa
(HZ) alebo na iný účel. Veterinárny lekár príslušnej RVPS uvedie aj dátum
potvrdenia chovu RVPS.

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

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

Zaškrtnite zodpovedajúce políčko položky, ktorej zmenu údajov hlásite
(napr. zmena adresy sídla držiteľa, zmena kontaktnej osoby apod.).

Zaškrtnite, ak požadujete zrušiť chov. Ďalej v bode OS označte druh/druhy HZ,
ktoré v chove požadujete zrušiť. Zrušenie chovu potvrdzuje príslušná RVPS.

Uveďte údaje registrovaného chovu podľa predtlače. V časti chov sa uvádzajú
súradnice GIS X a Y., ktoré zapíše príslušná RVPS.

Zaškrtnite zodpovedajúci druh/druhy HZ v chove. Pri doplnení ďalšieho druhu
HZ v registrovanom chove sa vyžaduje potvrdenie RVPS.

Pri rušení chovu (bod 03 c) označte druh/druhy HZ, ktoré požadujete zrušiť.

Uveďte údaje držiteľa podľa predtlače. Držiteľom sa rozumie fyzická osoba,
fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba zodpovedná za všetky
hospodárske zvieratá v chove, ktorý v danom čase prevádzkuje. Ak je
držiteľom fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, je potrebné uviesť
jej pridelené IČO. Ak je držiteľom fyzická osoba, je potrebné uviesť jej rodné
číslo. Fyzická osoba uvedie ako adresu údaj o trvalom pobyte, fyzická osoba
podnikateľ údaj o mieste podnikania a právnická osoba údaj o sídle.

Ak je držiteľ chovu právnická osoba (s.r.o., a.s. a pod.), uveďte údaje
vybraného štatutárneho orgánu podľa predtlače.

Uveďte údaje kontaktnej osoby podľa predtlače.

Uveďte adresu na doručovanie poštových zásielok, ak táto adresa nie je totožná
s adresou chovu.

10 Podpis a odtlačok pečiatky Potvrďte uvedené údaje svojim podpisom prípadne aj odtlačkom pečiatky, akje
držitel'a k dispozícii.

03 Oprava/doplnenie/zmena
údajov/zrušeníe chovu

03 a) Oprava/doplnenie údajov

03 b) Zmena údajov

03 c) Zrušenie chovu

04 Chov

05 Druh HZ

06 Držiteľ

07 Štatutárny orgán

08 Kontaktná osoba

09 Doručovacia pošta



REGISTRÁCIA CHOVU S .JEDNOU
OŠ(PANOU NA DOMÁCU SPOTREBU Tlačivo vyplňovať paličkovým písmom!

02 Oprava/doplnenie/zmena údajov/zrušenie chovu Registračné číslo: ILo.D_•..•.I_ _--"_ ....__...___'

Ol Registrácia nového chovu:

[E] Chov s jednou ošípanou na domácu spotrebu

--------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------ľ----=---· -------
a) Oprava/doplnenie údajov: b) Zmena údajov c) Zrušenie chovu

D Držiteľa D Doručovacej adresy D Držiteľa D Doručovacej adresy D

03 Chov Kraj: -------------------------- 
Obec: _

Ulica: _

Súpisné číslo: _

Okres: ---------------------- 
PSČ: _

04 Druh HZ [!]ošípané

05 Držiteľ Meno a priezvisko: _

Rodné číslo: ---------------- 
Obec: Tel. číslo: _

Ulica: e-mail. adresa: _

Súpisné číslo: _

PSČ: _

06 Doručovacia
adresa Obec: ~p~S~Č~: _

Ulica: Súpisné číslo:

07 Podpis držiteľa:



Návod na vyplňovanie tlačiva "Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu"

Ol Registrácia nového chovu Nevyplňuje sa.

02 Oprava/doplnenie/zmena
údajov/zrušenie chovu

02 a) Oprava/doplnenie údajov

OH) Zmena údajov

02 e) Zrušenie chovu

03 Chov

04 Druh HZ
05 Držitel'

06 Doručovacia pošta

07 Podpis

Uveďte registračné číslo chovu ak požadujete opravu/doplnenie/zmenu údajov
už zaregistrovaného držitel'a alebo zrušenie zaregistrovaného chovu.

Zaškrtnite zodpovedajúce políčko položky, ktorej hlásite opravu/doplnenie
údajov (napr. oprava mena a priezviska držitel'a, doplnenie súpisného čísla ulice
v adrese a pod.).

Zaškrtnite zodpovedajúce políčko položky, ktorej hlásite zmenu údajov (napr.
zmena adresy sídla držiteľa a pod.).

Zaškrtnite, ak požadujete zrušiť chov.

Uveďte údaje registrovaného chovu podľa predtlače.

Nevyplňuje sa.

Uveďte údaje držiteľa podľa predtlače. Držiteľom sa rozumie fyzická osoba -
nepodnikateľ, ktorá kúpila jednu ošípanú určenú na vlastnú spotrebu (domáca
zabíjačka), prípadne dochovanie do jatočnej hmotnosti s následnou domácou
zabíjačkou.

Uveďte adresu na doručovanie poštových zásielok, ak táto adresa nie je totožná
s adresou chovu.

Potvrďte uvedené údaje svojim podpisom.


