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NlcNtá :i obce (IIrcu Staní lul)(,vňa

\‘cc: I
-

pl)ZI)rilCiliC nit po-in nosť ťiiýitt‘I‘a rcist ni‘iiiť chov lI(1NIH)(iárSkici1 ívicrat I)ci
V (‘cntrálncj cvidencii lloNpodárskvcli ívierat Zilina

l(CĹ1I‘ilahIlti eterinárna a l1citrtvil10vá správa tLtrá ľLibo\ňa (ďale len ‚.RVpS Stará
I ;bova“ ) ako vecne a unesl liL prísl ušný orgán štátriej správ ‘o veteri nárnej obiasi I podľa 4 ods. I
písm. e) a 8 ods. I zákona č. 39/2007 Z. z. O veterillálncj starostlivosti V zflLtIÍ neskoršíeli predpisov
ďaIe len ‚‚zákon o veterinárnej starosti nosí i“) upozorňue držiteľov Imspodárskyeli zvierat V okrese

Swi-á I tibovňa na povi nnosť podFa 37 ods. 2 písm. b) hod LI I ..zákona O \Cteriflárnej staľostl ivostť‘
ěaIWĺj)Cčiť na Svoje IiáLI;Id identifikáeiu ivitrat, rcgis(ráviu zvkrat podia osobitn\cIl
predpisov.

PodFa 40 zákona o veLen nárnej starostlivosti vlastník. drĺlteľ aieho osoba oprávriená
disponovat s liospodárskvm ‚ vieratam i je povinná prcd začatíni chovu hospod ársiach t\ icfll

J)O)tHLi(‘ J)rí%Ii1Š1IÚ reginnálnii ctCriflárfl ti ii potnnininíi 51)rávU 1) FCIsI fliCiti ClI »VII

Registračné tiačivá sú Llvetiené na stľánke w w .pssk sk alebo sú k dispozici na l(VPS Stará
l:ubovňa. I C\ ()Čská 33/4 ([)OndeiOk až piatok. 700 — 17.00). alebo na regionálnveh strediskicli
pleiiienárskveii slružieb SR. l‘ueo\ská 3. 064 Dl Stará Ltihoňa.

\‘ypluieuie registračné tlačivo polvľd/uIe RVPS Stará LLIboX ňa po kontiolc na inieste a original
tlačna držitel zasiela na adresu I‘Z ( cuitiálna e\ideIlcitL II!. Rosinska cesta 12, 010 05 Vilma.

I )r? le ion sa rozume I\ ‚ cká a I eho právnická osoba zod po edna za \šeIk I]ospodárske
i ieratá v elunc. klorý v danoiu čase pI-e\áLlzkuje. lkcgistrácia dm‘ ti je hežpiatná 3 povinná.

i‘klFa I V LáLOIia O \eteninarriej starostin oslI musia In!‘ IIospodúrskc fl IVnIta

idcIutitiii aiié a cli identifikačiié Lulaje sa vedú
-

(entralnej evidencii IiospodárskcIi /\ ieral Falcj
leji LI IZ1.

)do dím (II 05. 2022 ncbudú rnócť uživ atelia d ržitelia zvicral dnili II OVd3 • kota a tioijiáca
oši paiiá indi Iásit‘ tlO reistrovaného chovu v ( :l.:IiZ tv kra, ktoré neuuiá iuáiiiv I)óvO(l.

Io ina incna . že nebude možné nahlásiť clo (1 II! zvieratá, ktoré 1 cIiádvaú Z eho ov

neregisIn)\-anci1 v (Li 1/ aleho /vieratá pocliádzajúce z mÝch krajin. ktoré nesprevádia eteiiiiárne
os\ LtlceIue. o.\ edctijuce alebo preLikazLuee po‘ oJ zvicral.

Pti 01. 05 2022 v (l-IV nehaJá spractnané ilačivá .1 llásenie milen (fl ieckoi ti I Ilaseuiue
zniien oŇípanÝclY. ktoré hudu th-aIiovať tidaloti s kódom:

JI maueistrovanie starieIio ?ijúeeho barana
22 zaregi si ni a Úle starse tijuCL‘j ovce!hahnice
23 maregi stroanie slaršieho Žij úeeho capa
24 zaregislw ailic staršej žijúcej kozy
20 naiilásenie 1iočialočiiého stavu/počtu noVo omnačench oipanveh

Prosíme o ohotnai iienic ohčanov tÝnito pripi soni.
La spolmpraeu daktijeune. 5 pozdra oni

jel: 152/43 226 87 Jiv.:r. IČO:
Fi: 1)52/4281313 lcn,č,kú či 36 65 875
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