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VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
z 25. apríla 2017,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 17/2012 Z. z. o identifikácii
a registrácii ošípaných v znení vyhlášky č. 48/2015 Z. z.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 53 písm. g)
zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 342/2011 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 17/2012 Z. z.
o identifikácii a registrácii ošípaných v znení vyhlášky č. 48/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 8 písmeno c) znie:
„c) identifikačné údaje o držiteľovi
1. meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a rodné číslo, ak ide o fyzickú osobu,
2. obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie, ak ide o fyzickú
osobu – podnikateľa,
3. názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu, a meno,
priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu jej konateľa alebo členov jej
štatutárneho orgánu,“.
2. V § 8 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d) meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu kontaktnej osoby,“.
Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená e) až g).
3. V § 10 odsek 2 znie:
„(2) Doklad o premiestnení ošípaných potvrdený držiteľom chovu, z ktorého sa zviera
premiestnilo, a držiteľom chovu, do ktorého sa zviera premiestnilo, sa zasiela do siedmich dní
odo dňa premiestnenia zvieraťa preukázateľným spôsobom poverenej osobe z chovu, do ktorého
sa zviera premiestnilo. Vzor dokladu o premiestnení ošípaných je uvedený v prílohe č. 5.“.
4. Prílohy č. 3 a 5 znejú:
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„Príloha č. 3
k vyhláške č. 17/2012 Z. z.
VZOR
REGISTRÁCIA CHOVU

Tlačivo vyplňovať paličkovým písmom

01 Registrácia nového chovu:
Chov HZ

Bitúnok

Spracovateľský
závod

Výstavné
priestory

Zberné
stredisko

Pasienok

Tržnica

Sprostredkovateľ

Liaheň

Iné:

02 Potvrdenie chovu
RVPS (dátum, odtlačok
pečiatky a podpis)

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

potvrdzuje RVPS

Názov:
Kraj:

Okres:

Obec:

PSČ:

Ulica:

Súradnice
GIS:

Súpisné číslo:
05 Druh HZ

06 Držiteľ

ošípané

ovce

kozy

ryby

včely

králiky

kožušinové zvieratá

IČO/rodné číslo:

PSČ:

Obec:

Tel. číslo:

Ulica:

Číslo faxu:
E-mailová
adresa:

Súpisné číslo:
Titul
pred:

za:

Dátum narodenia:

Priezvisko:

Meno:

Obec:

PSČ:

Ulica:

Tel. číslo :

Súpisné číslo:

Číslo
mobilu:

e-mailová adresa:

Číslo faxu:

08 Kontaktná /Meno a priezvisko:
osoba

IČO/dát. narodenia:

PSČ:

Ulica:

Tel. číslo:
Číslo
mobilu:

Súpisné číslo:

E-mailová
adresa:

Obec:

09 Doručovacia
PSČ:

Obec:

adresa
Ulica:

Y:

HD
Názov/meno
a priezvisko:

07 Štatutárny orgán

X:

Súpisné číslo:

10 Podpis a odtlačok pečiatky držiteľa:

koňovité

hydina

bežce
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Návod na vyplňovanie tlačiva „Registrácia chovu“

01

Registrácia nového chovu

Pri registrovaní nového chovu začiarknutím 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

Začiarknite 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

Začiarknite zodpovedajúce políčko položky, v ktorom hlásite zmenu údajov
(napr. zmena adresy sídla držiteľa, zmena kontaktnej osoby a pod.).

03 c)

Zrušenie chovu

Začiarknite, 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

Začiarknite 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 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 svojím podpisom, prípadne aj odtlačkom pečiatky,
ak je k dispozícii.
držiteľa
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Príloha č. 5
k vyhláške č. 17/2012 Z. z.
VZOR

Doklad o premiestnení ošípaných

CEHZ

Chov, odkiaľ sa zvieratá premiestňujú
Registračné číslo chovu:

Podpis/odtlačok pečiatky:

List č.

Sprostredkovateľ/obchodník,
ktorý premiestnenie sprostredkoval

Názov a adresa chovu:

Dátum:
Názov a adresa chovu:

Chov, kam sa zvieratá premiestňujú

Dátum:

Registračné číslo chovu:

Podpis/odtlačok pečiatky:

Podpis/odtlačok pečiatky:

Dátum:

Zrušenie omylom
nahláseného premiestnenia

Riadok

Názov a adresa chovu:

A

Dátum premiestnenia
Deň

Mesiac
B

Rok

Počet ošípaných
C

Registračné číslo ošípaných
Kód štátu

Číslo ošípaných (kód ošípaných)
D

1
2
3
4
5

* Zmenu stavu ošípaných v dôsledku premiestnenia zvierat je zároveň potrebné hlásiť aj na tlačive „Hlásenie zmien
v počte ošípaných“, ktoré je prílohou č. 4 k vyhláške č. 17/2012 Z. z. “.
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Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. mája 2017.

Gabriela Matečná v. r.
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