OBEC LIPOVÉ

Váš list/e-mail/ zo dňa
14.08.2020

Vec:

Naše číslo
OcÚ Li 806/2020-004 Be

Vybavuje
Belan

V Lipovom
20.10.2020

Oznam k registrácii chovov ošípaných

V súvislosti so zvyšujúcim sa rizikom šírenia Afrického moru ošípaných
(AMO) na území Slovenskej republiky Regionálna veterinárna a potravinová správa
Komárno upozorňuje chovateľov ošípaných, že od 26.10.2020 bude vykonávaná
úradná kontrola splnenia povinností registrácie vo vybraných obciach na celom území
Slovenska. Chovateľom, ktorí si nesplnili povinnosť registrácie chovu, bude
vydané opatrenie a po jeho nesplnení sa pristúpi k udeľovaní sankcii, prípadne k
utrácaniu zvierat.
Registrácia chovov domácich ošípaných z pohľadu šírenia afrického moru
ošípaných – AMO patrí k základným elementom manažmentu boja s touto nákazou.
Neregistrované chovy ošípaných, ktoré nie sú pod kontrolou patria často medzi tie, kde
je biologická bezpečnosť na veľmi nízkej úrovni a preto predstavujú stály a trvalý
zdroj možného šírenia nákazy k iným chovateľom a to ako komerčným, alebo
nekomerčným.
Metodika a tlačivá potrebné k prihláseniu chovu ošípaných sú umiestnené na
úradnej tabuli na webovom sídle obce www.lipove.sk pod číslom OcÚ Li 806/2020-002
Be
Upozornenie:
1. ) Registrácia sa nevybavuje na RVPS Komárno, ale v CEHZ Žilina, kde je
potrebné zaslať vyplnené a RVPS potvrdené tlačivá.
2. ) S vyplnenými tlačivami a so písomným súhlasom susedov a kladným
vyjadrením obce, že súhlasí s zriadením chovu ošípaných na uvedenej adrese,
v prípade že nehnuteľnosť má viacero spoluvlastníkov, je potrebný aj písomný
súhlas ostatných vlastníkov, príde občan na RVPS, kde sa mu potvrdí žiadosť
o registráciu chovu a RVPS ju zašle na registráciu do CEHZ Žilina. Žiadateľ
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následne poštou dostane vyrozumenie o registrácii spolu s číslom farmy, na
ktorú potom budú nahlasovať nakúpené zvieratá.
3. ) Iná situácia je v prípade „ D „ fariem – to sú farmy s chovom jednej ošípanej
určenej na domácu zabíjačku, túto registráciu vie žiadateľ vybaviť aj bez
parafovania na RVPS, teda nemusí sa na RVPS dostaviť, vyplní iba tlačivo na
registráciu jednej ošípanej, túto vyplnenú a žiadateľom podpísanú žiadosť zašle
do CEHZ Žilina, ktorá mu takisto písomne potvrdí jeho registráciu a pridelí mu
číslo farmy ( vo formáte „D+ päť numerických čísiel „). Pri následnom nákupe
odstavčiat sa u registrovaného chovateľa preukáže touto registráciu, ten mu
vystaví doklad o premiestnení , ktorý zašle do Žiliny ak počas roka nič
nenakúpi ani neodporazí, tak až pred domácou zabíjačkou nahlási telefonicky
na RVPS domácu zabíjačku jeden dva dni vopred.
POZOR!
Povinnosťou chovateľa je nahlásiť domácu zabíjačku aspoň jeden
pracovný deň vopred na príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu
(https://www.svps.sk/zakladne_info/kontakty.asp), pri hlásení je nutné uvádzať registračné
číslo chovu pridelené CEHZ („D“). Pokuta za neohlásenie domácej zabíjačky je
pre fyzickú osobu vo výške od 400 eur do 1000 eur podľa § 48 ods. 5 písm. m)
zákona.

Dáša K o v á c s o v á v.r.
starostka obce

Príloha:

Povinnosť registrácie chovu ošípaných – metodika a tlačivá
Minimálne požiadavky biologickej bezpečnosti – nekomerčné farmy - metodika
Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu – tlačivo
Registrácia chovu – tlačivo
Predaj ošípanej na domácu spotrebu - tlačivo
Aktuálna mapa pohraničia Maďarskej republiky so Slovenskom v súvislosti s

výskytom AMO
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Povinnosť registrácie chovu ošípaných

Registrácia chovov domácich ošípaných z pohľadu šírenia afrického moru
ošípaných – AMO patrí k základným elementom menežmentu boja s touto
nákazou. Neregistrované chovy ošípaných, ktoré nie sú pod kontrolou patria
často medzi tie, kde je biologická bezpečnosť na veľmi nízkej úrovni a preto
predstavujú stály a trvalý zdroj možného šírenia nákazy k iným chovateľom
a to ako komerčným, alebo nekomerčným.

Chov viacerých kusov ošípaných, ako 1
V prípade že chováte alebo máte záujem chovať viac kusov ošípaných ako 1 je potrebné
zaslať, alebo priniesť na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu (RVPS) Žiadosť
o registráciu chovu hospodárskych zvierat (prílohe). Po vykonaní kontroly, ak všetko bude
v poriadku Vám inšpektor RVPS pomôže vypísať Tlačivo na registráciu chovu
hospodárskych zvierat do centrálnej evidencie hospodárskych zvierat ( CEHZ Žilina)
a potvrdené tlačivo zašleme do Žiliny, kde bude farma zaregistrovaná a bude Vám pridelené
číslo farmy. Následne pri zakúpení zvierat budete tieto prihlasovať do CEHZ, kde budete tiež
nahlasovať ich zabitie pre vlastnú potrebu, prípadne predaj, alebo úhyn, teda akékoľvek zmeny
– toto všetko Vám inšpektori RVPS vysvetlia.
Zákon č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti ustanovuje náležitosti žiadosti vlastníka
hospodárskych zvierat, držiteľa hospodárskych zvierat alebo osoby oprávnenej disponovať
s hospodárskymi zvieratami, a to konkrétne žiadosť musí obsahovať:
a) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a rodné číslo, ak ide o fyzickú osobu,
obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu–podnikateľa,
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,( druh a počet zvierat, ktoré chcete chovať)
d) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osoby zodpovednej za chov hospodárskych
zvierat,
e) doklad preukazujúci oprávnenie užívať pozemok, na ktorom má byť zriadený chov
hospodárskych zvierat, a oprávnenie užívať stavbu na chov hospodárskych zvierat,
f) prílohou je vyplnené tlačivo na registráciu chovu hospodárskych zvierat do centrálnej
evidencie hospodárskych zvierat.

Pri registrácii chovu hospodárskych zvierat veterinárny inšpektor posúdi spôsobilosť
objektu/miesta, kde má byť nový chov registrovaný. Spôsobilosť objektu na chov
hospodárskeho zvieraťa sa rozumie splnenie zákonných požiadaviek týkajúcich sa
priestorových, technických, materiálnych, personálnych požiadaviek podľa osobitných
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predpisov (napr. ochrana zvierat, krmiva, VŽP) a veterinárne požiadavky podľa zákona.
Veterinárni inšpektori RVPS pri kontrole objektu na chov hospodárskych zvierat v prvom rade
kontrolujú pohodu zvierat tzv. podmienky chovu a optimálne podmienky pre zvieratá
(dostatočný ustajňovací priestor, výbeh, dostatok vody, krmív, podstielku, priestor na hnoj
atď.).
Ďalej je potrebné, aby ste preukázali, že máte oprávnenie používať pozemok a stavbu,
kde budú zvieratá chované – teda ak sa jedná o Váš pozemok a stavbu budeme potrebovať číslo
parcely, aby sme si mohli vyhľadať list vlastníctva, ak nie ste vlastníkom, budeme potrebovať
nájomnú zmluvu, alebo súhlas vlastníka s chovom.
Takže je potrebné, aby ste vypísali Žiadosť o registráciu chovu hospodárskych zvierat, ktorá
je v prílohe a zaslali, alebo priniesli na adresu:
Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno
Štúrova ul.č.5
945 01 Komárno
alebo na e-mailovú adresu:
riaditel.KN@svps.sk

v žiadosti nezabudnite uviesť telefonický kontakt
V prípade nejasnosti sa môžete informovať na čísle: 035 7731235, 7731236,
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Žiadosť o registráciu chovu hospodárskych zvierat
v súlade s § 40a zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

1. Žiadateľ
Fyzická osoba*
Meno ______________________________________________________________________
Priezvisko___________________________________________________________________
Adresa trvalého pobytu _______________________________________________________
(ulica, číslo, obec, PSČ)

Rodné číslo _________________________________________________________________

Fyzická osoba – podnikateľ/ právnická osoba*
Obchodné meno _____________________________________________________________
Miesto podnikania/sídlo* ______________________________________________________
(ulica, číslo, obec, PSČ)

Identifikačné číslo ____________________________________________________________
2. Názov a adresa chovu
___________________________________________________________________________
(ulica, číslo, obec, PSČ, číslo parcely, katastrálne územie)

3. Druh vykonávanej činnosti – chov hospodárskych zvierat (uviesť druhy chovaných hospodárskych
zvierat)______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. Rozsah vykonávanej činnosti (uviesť maximálny 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
 telefonický kontakt žiadateľa
*nehodiace sa preškrtnúť
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Tlačivo „ Registrácia chovu hospodárskych zvierat do centrálnej
evidencie hospodárskych zvierat „
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Registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) podľa
§ 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon“), usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným
kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu.
Tento systém registrácie sa týka výlučne registrácie nových chovov (doposiaľ
neregistrovaných v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat (ďalej len „CEHZ“)
s maximálne jedným kusom ošípanej, ktorá je určená na domácu spotrebu (domáca
zabíjačka), prípadne dochovanie do jatočnej hmotnosti s následnou domácou zabíjačkou
u fyzických osôb – nepodnikateľov.

1. Registrácia chovov, ktoré už toho času chovajú jednu ošípanú na domácu
spotrebu a nie sú registrované v CEHZ
chovateľ si na príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe (ďalej len „RVPS“),
obci alebo na regionálnych pracoviskách Plemenárskych služieb SR, š.p. vyžiada alebo vytlačí
z webovej stránky ŠVPS SR, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR alebo
Plemenárskych služieb SR, š.p. tlačivo „Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu
spotrebu“ (príloha č.1).


vyplní všetky náležitosti podľa návodu na vyplnenie



vyplnené tlačivo zašle do Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat - ÚPZ Žilina,
Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina (ďalej len „CEHZ“



bez vyplnenia povinných polí v registračnom tlačive, nebude žiadosť spracovaná a žiadateľ
nebude zaregistrovaný v CEHZ



CEHZ pridelí a zašle chovateľovi registračné číslo chovu, ktoré bude v tvare 6 –
miestneho alfanumerického jedinečného kódu začínajúceho písmenom „D" a ďalej päť
číslic (napr. D12345)



pridelené registračné číslo chovu bude chovateľ používať pri každom nákupe ošípanej
na domácu spotrebu a pri hlásení domácej zabíjačky na príslušnú RVPS.

Chovy registrované v CEHZ začínajúce písmenom „D“ sú chovy so špeciálnym režimom, nie
sú to klasické chovy na chov zvierat. Tieto chovy slúžia na domáce zabíjačky, prípadné
dochovanie zvierat do jatočnej hmotnosti s následnou domácou zabíjačkou. Z tohto chovu
nebude možné ošípanú odsunúť do iného chovu.
Každý chovateľ môže mať len jedno registračné číslo chovu „D“, ktoré je v CEHZ spárované
s rodným číslom.
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2. Registrácia chovu ošípanej, ktorý získava ošípanú na domácu spotrebu
nákupom od registrovaného chovateľa
chovateľ zvierat, ktorý nie je registrovaný v CEHZ a ktorý chce kúpiť jednu ošípanú na
vykonanie domácej zabíjačky alebo si ju chce dochovať do jatočnej hmotnosti od
registrovaného chovateľa musí vyplniť 2 tlačivá:
1. tlačivo „Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu“
2. tlačivo „Predaj ošípanej na domácu spotrebu“ - časť na uvedenie registračného čísla
nevyplňuje.
















je potrebné uviesť všetky náležitosti, ktoré tlačivá požadujú
s tlačivom „Predaj ošípanej na domácu spotrebu“ pôjde chovateľ k registrovanému
chovateľovi, od ktorého chce kúpiť ošípanú, poskytne mu vyplnené tlačivo, originál
vyplneného tlačiva posiela predávajúci do CEHZ, jednu kópiu si ponechá kupujúci a jednu
predávajúci
predávajúci si tento predaj ošípanej zaznačí do registra ošípaných v chove, registračné
číslo chovu zapíše až po jeho pridelení v CEHZ
predávajúci - registrovaný chovateľ posiela informáciu o predaji jednej ošípanej do CEHZ
prostredníctvom tlačiva „Hlásenia zmien v počte ošípaných“ do 10. dňa nasledujúceho
mesiaca, táto udalosť je zohľadnená len v počte zvierat na začiatku mesiaca a na konci
(nepoužíva sa žiadny kód udalosti)
k „Hláseniu zmien v počte ošípaných“ priloží vyplnené tlačivo „Predaj ošípanej na
domácu spotrebu“ od chovateľa, ktorému zviera poskytol na domácu spotrebu
ak počas mesiaca registrovaný chovateľ predá viacerým zatiaľ neregistrovaným
chovateľom ošípanú za účelom domácej zabíjačky alebo dochovania ošípanej, tak priloží
vyplnené tlačivo „Predaj ošípanej na domácu spotrebu“ od každého jedného
kupujúceho chovateľa
tlačivo „Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu“ zasiela kupujúci do
CEHZ, prípadne po dohovore s kupujúcim (ochrana osobných údajov – rodné číslo) môže
toto tlačivo zaslať aj predávajúci naraz spolu spárované s „Hlásením zmien v chove
ošípaných“ a tlačivom „Predaj ošípanej na domácu spotrebu“
CEHZ na základe vyplneného tlačiva „Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu
spotrebu“ pridelí a zašle chovateľovi 6 – miestne registračné číslo chovu začínajúce
písmenom „D“
pridelené registračné číslo chovu bude chovateľ používať pri každom nákupe ošípanej
na domácu spotrebu a pri hlásení domácej zabíjačky na príslušnú RVPS.

3. Každý ďalší nákup ošípanej na domácu spotrebu



pri každom ďalšom nákupe zvierat na domácu spotrebu, chovateľ, ktorý už má pridelené
registračné číslo z CEHZ, vyplní tlačivo „Predaj ošípanej na domácu spotrebu“
s tlačivom „Predaj ošípanej na domácu spotrebu“ pôjde chovateľ k registrovanému
chovateľovi, od ktorého chce kúpiť ošípanú, poskytne mu vyplnené tlačivo, originál
vyplneného tlačiva posiela predávajúci do CEHZ, jednu kópiu si ponechá kupujúci a jednu
6







predávajúci. V tlačive musí byť zapísané aj registračné číslo chovu, kam sa zviera
premiestňuje (napr. D12345)
predávajúci si tento predaj ošípanej zaznačí do registra ošípaných v chove, zapíše aj
registračné číslo chovu kam zviera premiestňuje (napr. D12345)
predávajúci - registrovaný chovateľ posiela informáciu o predaji jednej ošípanej do CEHZ
prostredníctvom tlačiva „Hlásenia zmien v počte ošípaných“ do 10. dňa nasledujúceho
mesiaca, táto udalosť je zohľadnená len v počte zvierat na začiatku mesiaca a na konci
(nepoužíva sa žiadny kód udalosti)
k „Hláseniu zmien v počte ošípaných“ priloží vyplnené tlačivo „Predaj ošípanej na
domácu spotrebu“ od chovateľa, ktorému zviera poskytol na domácu spotrebu
ak počas mesiaca registrovaný chovateľ predá viacerým chovateľom ošípanú za účelom
domácej zabíjačky alebo dochovania ošípanej, tak priloží vyplnené tlačivo „Predaj
ošípanej na domácu spotrebu“ od každého jedného kupujúceho chovateľa.

POZOR!
Povinnosťou chovateľa je nahlásiť domácu zabíjačku
aspoň jeden pracovný deň vopred na príslušnú
regionálnu veterinárnu a potravinovú správu
(https://www.svps.sk/zakladne_info/kontakty.asp),
pri hlásení je nutné uvádzať registračné číslo chovu
pridelené CEHZ („D“). Pokuta za neohlásenie
domácej zabíjačky je pre fyzickú osobu vo výške od
400 eur do 1000 eur podľa § 48 ods. 5 písm. m)
zákona.
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Tlačivo „Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu“
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Tlačivo „Predaj ošípanej na domácu spotrebu“

Prílohy: tlačivá

 Registrácia chovu hospodárskych zvierat do centrálnej evidencie hospodárskych
zvierat
 Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu
 Predaj ošípanej na domácu spotrebu“
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Príloha č.1
Minimálne požiadavky biologickej bezpečnosti – nekomerčné farmy
a) Zákaz skrmovania potravinových odpadov a odstraňovanie vedľajších živočíšnych produktov
v súlade s Nariadením (EK) č. 1069/2009.
b) Vylúčiť kontakt medzi ošípanými chovanými v nekomerčných chovoch, ošípanými z iných
chovov a diviakmi. Ošípané by sa mali chovať takým spôsobom, aby nenastal priamy ani
nepriamy kontakt s ošípanými z iných chovov alebo s ošípanými z priestoru mimo chovov ani
s diviačou zverou.
c) Vylúčiť kontakt so žiadnou časťou jatočného tela diviakov (vrátane ulovených alebo uhynutých
diviakov/mäsa/vedľajších živočíšnych produktov).
d) Vlastník (alebo osoba zodpovedná za ošípané) by mala pri vstupe a výstupe z maštale prijať
primerané bio-hygienické opatrenia ako napr. prezliecť si šaty a prezuť topánky/čižmy.
Dezinfekcia by sa mala vykonať pri vstupe do chovu a do stajne/maštale.
e) Žiadny kontakt s ošípanými v priebehu 48 hodín po loveckej činnosti/aktivitách.
f) Žiadne neoprávnené osoby nesmú vstúpiť do chovu ošípaných (stajne); to isté platí pre prepravu;
o osobách a vozidlách vstupujúcich do priestoru, v ktorom sa ošípané chovajú sa vedú záznamy.
g) Domáce zabíjačky ošípaných možno zabíjať u chovateľa, ak mäso a orgány z nich získané sú
určené na súkromnú domácu spotrebu a zabíjanie ošípanej je nahlásené na Regionálnu
veterinárnu a potravinovú správu Komárno, aspoň jeden pracovný deň vopred na tel. číslo
035/7731235, 7731236.
h) Nie je povolené držať v chove žiadne prasnice/alebo kance používané na reprodukciu.
i) Zákaz kŕmenia ošípaných čerstvou trávou alebo zrnovinami (pochádzajúce z oblasti s výskytom
AMO), pokiaľ nie je ošetrené na inaktiváciu vírusu AMO alebo uskladnené (mimo dosahu
diviakov) najmenej 30 dní pred kŕmením.
j) Zákaz používania slamy (pochádzajúca z oblasti s výskytom AMO) na podstielku ošípaných,
pokiaľ nie je ošetrená na inaktiváciu vírusu AMO alebo uskladnená (mimo dosahu diviakov)
najmenej 90 dní pred použitím.
k) Budovy chovov by mali:
 byť postavané tak, aby žiadne diviaky ani iné zvieratá (napr. hlodavce, psy, mačky) nemohli
vstúpiť do stajne/maštale


umožňovať aby zariadenia na dezinfekciu (alebo prezliekárne) obuvi a oblečenia boli pri
vchode do stajne/maštale

l) Neodkladne informovať príslušnú RVPS alebo privátneho veterinárneho lekára o každej zmene
správaní zvierat (napr. znížený príjem krmiva) alebo poruchách zdravotného stavu (napr. zmeny
farby koži, hnačka, zvracanie, aborty, celková slabosť).
SANTE/7113/2015 – Rev 12 Pracovný dokument Strategický prístup manažmentu boja proti Africkému moru ošípaných v EU
SANTE/7113/2015 – Rev 12 WORKING DOCUMENT Strategic approach to the management of African Swine Fever for the EU

REGISTRÁCIA CHOVU S JEDNOU
OŠÍPANOU NA DOMÁCU SPOTREBU

Tlačivo vyplňovať paličkovým písmom!

01 Registrácia nového chovu:

X

Chov s jednou ošípanou na domácu spotrebu

02 Oprava/doplnenie/zmena údajov/zrušenie chovu

Registračné číslo:

a) Oprava/doplnenie údajov:
Držiteľa

03 Chov

Doručovacej adresy

D
c) Zrušenie chovu

b) Zmena údajov
Držiteľa

Doručovacej adresy

Kraj:

Okres:

Obec:

PSČ:

Ulica:
Súpisné číslo:
04 Druh HZ

05 Držiteľ

X ošípané

Meno a priezvisko:
Rodné číslo:

PSČ:

Obec:

Tel. číslo:

Ulica:

e-mail. adresa:

Súpisné číslo:

06 Doručovacia
adresa

Obec:
Ulica:

07 Podpis držiteľa:

PSČ:
Súpisné číslo:

_________________________________________

Návod na vyplňovanie tlačiva „Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu“
01

Registrácia nového chovu

Nevyplňuje sa.

02

Oprava/doplnenie/zmena
údajov/zrušenie chovu

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

02 a)

Oprava/doplnenie údajov

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

02 b)

Zmena údajov

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

02 c)

Zrušenie chovu

Zaškrtnite, ak požadujete zrušiť chov.

03

Chov

Uveďte údaje registrovaného chovu podľa predtlače.

04

Druh HZ

Nevyplňuje sa.

05

Držiteľ

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.

06

Doručovacia pošta

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

07

Podpis

Potvrďte uvedené údaje svojim podpisom.

Tlačivo vyplňovať paličkovým písmom

REGISTRÁCIA CHOVU

02 Potvrdenie chovu RVPS

01 Registrácia nového chovu:

(dátum, odtlačok pečiatky a podpis)

Chov HZ

Bitúnok

Spracovateľský závod

Výstavné priestory

Zberné stredisko

Pasienok

Tržnica

Sprostredkovateľ

Liaheň

Iné:

03 Oprava/doplnenie/zmena údajov/zrušenie chovu Registračné číslo:
a) Oprava/doplnenie údajov:

c) Zrušenie chovu

b) Zmena údajov

Chovu

Držiteľa

Chovu

Držiteľa

Štatutárneho orgánu

Kontaktnej osoby

Štatutárneho orgánu

Kontaktnej osoby

04 Chov

Názov:
Kraj:

Okres:

Obec:

PSČ:

Ulica:

Súradnice
GIS:

Súpisné číslo:
05 Druh HZ

06 Držiteľ

Y:

ošípané

ovce

kozy

kone

ryby

včely

králiky

kožušinové zvieratá

IČO/rodné číslo:

PSČ:

Obec:

Tel. číslo:

Ulica:

Číslo faxu:

Súpisné číslo:

E-mailová adresa:

Titul pred
menom:

za:

Dátum narodenia:

Priezvisko:

Meno:

Obec:

PSČ:

Ulica:

Tel. číslo:

Súpisné číslo:

Číslo mobilu:

E-mailová adresa:

Číslo faxu:

08 Kontaktná Obchodné meno/
osoba
meno a priezvisko:

adresa

X:

HD
Obchodné meno/
meno a priezvisko:

07 Štatutárny orgán

09 Doručovacia

potvrdzuje RVPS

IČO/dát. narodenia:

PSČ:

Obec:

Tel. číslo:

Ulica:

Číslo mobilu:

Súpisné číslo:

E-mailová adresa:

PSČ:
Súpisné číslo:

Obec:
Ulica:
10 Podpis a odtlačok pečiatky držiteľa:

hydina

bežce

Návod na vyplňovanie tlačiva „Registrácia chovu“
01

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.

03

Oprava/doplnenie/zmena
údajov/zrušenie chovu

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

03 a)

Oprava/doplnenie údajov

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.).

03 b)

Zmena údajov

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

03 c)

Zrušenie chovu

Zaškrtnite, ak požadujete zrušiť chov. Ďalej v bode 05 označte druh/druhy HZ,
ktoré v chove požadujete zrušiť. Zrušenie chovu potvrdzuje príslušná RVPS.

04

Chov

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

05

Druh HZ

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.

06

Držiteľ

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.

07

Štatutárny orgán

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

08

Kontaktná osoba

Uveďte údaje kontaktnej osoby podľa predtlače.

09

Doručovacia pošta

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, ak je
k dispozícii.
držiteľa

CEHZ

Predaj ošípanej na domácu spotrebu

Chov, odkiaľ sa ošípaná predala
Registračné číslo chovu:

Podpis:

Rušenie
omylom
nahláseného
predaja

Dátum:
Názov a adresa chovu:

Chov, kam sa ošípaná predala
Registračné číslo chovu:

Podpis:

D
Dátum:

Riadok

Meno, priezvisko a adresa chovu:

A

Identifikačný kód ošípaných

Dátum predaja
Deň

Mesiac
B

Rok

Kód štátu

Kód ošípaných
C

1
2
3
4
5

Domácu zabíjačku je potrebné hlásiť na príslušnú RVPS aspoň jeden pracovný deň vopred,
telefonicky, mailom, alebo osobne podľa § 23 zákona č 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v
znení neskorších predpisov.
Kontakt na príslušnú RVPS: https://www.svps.sk/zakladne_info/rvps.asp

Aktuálna mapa pohraničia MR so Slovenskom v súvislosti s výskytom AMO u diviakov – ako vidno
výskyt sa od Budapešti neustále blíži viac a viac k nášmu regiónu. Posledné prípady v blízkosti obcí
Sűttö, Bajót a Mogyorós dvíhajú varovný prst už aj pre naše chovy ošípaných v pohraničnom území
v katastroch obcí Kravany nad Dunajom, Moča, Radvaň nad Dunajom, Búč. Vzdialenosť od našej
hranice je už ozaj len pár kilometrov, čo pre diviačiu zver, ktorý za noc dokáže prejsť aj 20 – 30
kilometrov je len otázkou času, kedy sa dostane aj na naše územie. Dnes som Vám – starostom obcí ,
cez „slovensko.sk“ poslal viacero dokumentov, spolu so žiadosťou o súčinnosť v tejto oblasti.
Súčasne vyzývam všetkých poľovníkov v uvedených lokalitách o vysokú ostražitosť a maximálne
plnenie nariadených veterinárnych opatrení, ktoré Vám boli už priebehu roka zaslali a zintenzívnili lov
diviačej zveri na maximum ako je v Vašich možnostiach.
Vzhľadom na tento vývoj z Maďarskej strany, DOPORUČUJEM !!!! ( nariadiť to samozrejme
nemôžem, takže ozaj len doporučujem ), aby chovatelia výkrmových ošípaných, ktoré už dosahujú
jatočnú hmotnosť nečakali na december, no zvážili a radšej už v predstihu urobili domáce zabíjačky,
lebo po prepuknutí nákazy na naše územie môže byť už neskoro a budú musieť byť všetky ošípané
v ohnisku utratené a likvidované cez kafilériu. Preto Vás v týchto lokalitách poprosím o obzvlášť
zvýšenú ostražitosť a občanom poskytnúť túto informáciu s dôrazom, že sa nejedná o nariadenie ale
odporučenie, aby si to podaktorí nevysvetlili zle.
Informácie ohľadom „prasacej amnestie“ ste už dostali elektronicky v priebehu dnešného dňa.
S pozdravom
MVDr. Oskar Slivka, riaditeľ RVPS Komárno

