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VYVESENÁDŇk 2109 2019
ZVESENÁ,pŇA: 2709 2020 Obce a rncstá
PODPIS: v okresoch L. Mikuláš, Ružomberok

Váš list Náš list Vybavuje l.ip(ovský Mikuláš
3922/2019 MVDr. Mikuláš 20.9.2019

Vec: Usmerncnie ohl‘adorn ahického moru ošípfrnýeh (AMO)

Regionálna vcterinárna a potravinová správa Liptovský Mikuláš prislušná podľa zákona NR
SR Č. 39/2007 Z.z. o veterinárncj starostlivosti v zneni neskorších prcdpisov Vám na základe
vývoja situácie AMO v Slovenskej republika zasiela nasledovné usmernenic pro chova(ePov
ošípaných. RVFS Liptovský Mikuláš Váš žiada o informovanie verejnosti jeho zverejneníni
na obvyklom rnieste prípadne vyhlásením v miestnom rozhlase.

Zásady prevencie možného šírcnia AMO:

-všetig‘ chovy ošípaných (aj prš chovoch s J ušípanou,) tzutsia byl‘ zaregistrované 1‘ Centrálnej
evidencY hospodárs4ch zvieral (‘CELJZ,), vpripade nesphwnia žejto povinnosti a 11kv/c/óde
ošípanýcb i‘ súvislos;i s uMO nebuč/ú chovazel‘om t/eto stirny konipenzovcozé a chovateha su
vysWvu/ú riziku ‚složenin scuikcie - usrncmenia zo dňa 15, ti 28.11.2018 zaslané na obce,

—nákup ošipcmých je možné fen úd registrovaných chovatei‘ov, amh ufuněný prcda/ ušípaných
nieje možný— usmernenio zo dňa 3 1.5.2019 zaslaná na obce,

—hicviť súkromnému veierinárnemu kkárovi pripadné narušenia zdravotného slavit resp. úhyn
ošípaných,

—dodržiavnf biologická ochranu chovu:
zákaz vs/zipu euc/zich osób do chovu,
prcci vstupouz do chovu zabezpečit‘ akdvms ckzinJL‘kčnú rohož — použil napr. chlórové
príprcwky — Chloranin,
pri vstupe do chovu sct preziiekut ti prezúva
nekřmiť ze[enýmm krrnivunz a nepoužívat‘ ‚vicunu, ktoré sú voi‘ne príslupné cflviczkoni, zabezpečit‘
chovy, dvory, záhrady proti vstupu div/okov,
nenakupoval‘ ušípané z injikovcmej oblasti (okres 2)ehišoi‘, časťolwesu Michalovce,).

Ďakujeme za zvercjncnie požadovaných intbrmácií a spoluprácu.
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L [i,a‘ä;L‘ wVd MVDr. Ján S tup k a
riaditeF

RVPS L. Mikuláš

Prllohy: Usnwrnenia z IS., 25.11201% . z 31.5.2019
Tkičvá na rcgistr.cic diovu



REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA
Kollárova č. 2,031 80 Liptovský Mikuláš

Tel.: 044/5523814, 5522679. 5521931, Fn: 044-5521932, E-mail: zdraviezvierat.Imsvps.sk

Obecné a mestskě úrady
okr. Liptovský Mikuláš a Ružomberok

Naša značka: Vybavuje: Liptovský Mikuláš
4098/2018 MVDr. Sokolská 15.11.2018

Vec: Registrácia chovov ošípaných - usmernenie

Regionálna veterinárna a potravinová správa Liptovský Mikuláš príslušná podFa 8 ods. 3
písm. al) a 16 ods. 1 zákona č. 39/2007 Z.z, o veterinárnej starostlivosti v zneni neskorších
predpisov Vás vyzýva k inforrnovaniu svojich obyvateľov obvyklým spósobom o povinnosti
registrácie chovov ošipaných, ktoré držia pre vlastnú spotrebu, v ktorých je chovaná
minimálne 1 ošípaná.

Dňa 6. novembra 2018 vydala Európska komisia Vykonávacie rozhodnutie komisie
2018/1669 (d‘alej len VRK 2018/1669), ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2006/80/ES, ktorým sa
niektorým členským štátom udel‘uje výnimka ustanovená v článku 3 ods.2 smernicc Rady
92/102/EHS o identifikácH a registrácü zvicrat. Podľa ČL 1 VRK 2018/1669 sa uvádza, že
výnimka na registráciu chovov sjednou ošipanou pre vlastnú spotrebu, udelená rozhodnutím
2006/80/ES sa pre vymenované členské štáty, vrátane Slovenskej republiky, ruší.

Z lohlo dóvodi všetký chovy ošípaných, teda aj lic, ktoré chovajú len jeden kus ošípanej
pre vlastnú spon-chtí musia byťpodľa lejto Iegislatívy registrované.

Zároveň Vás žiadarne informoval‘ obyvateľov o povinnosti nahlasovať zab(janie
hovadzieho dobytka, ošípaných, ovicc a kóz určených na súkromnů dornácu spotrebu na
RVPS Liptovský Mikuláš minbnálne jeden pracovný deň vopred (tel.: 0445523814, e-mail:
sekreiariat.lmsvps.sk).

Pri zabjjanf ošípaných na súkromnú domácu spotrebu v chovoch v okrese Liptovský
Mikuláš je potrebné odobrat‘ vzorku svaloviny (‘bráničný pilier) na vyšelrenie trichinelózy
a doručifju na RVPS Liptovský Mikuláš.
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MVDr. Jási Stupka
riaditeľ

Regionálncj veterinárnej a potravinovej správy
Liptovský Mikuláš



REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA
Kollárova č. 2, 031 80 Liptovský Mikuláš

Tel.: 044/5523814, 5522679, 5521931, Fax: 044-5521932, E-mail: zdraviezvicrat.lmcsvps.sk

Obecné a mestské úrady
okr, Liptovský Mikuláš a Ružomberok

Naša značka: Vybavuje: Liptovský Mikuláš
4237/2018 MVDr. Sokolská 28.11.2018

Vec: Postup pri rcgistrácii chovu

Regionálna veterinárna a potravinová správa Liptovský Mikuláš (ďaLcj len RVPS
Liptovský Mikuláš) príslušná podľa 8 ods. 3 písm. al) zákona č. 3912007 Z.z. o veterinámej
starostlivosti v znení neskorších predpisov Vás žiada o informovanie svojich obyvateľov
o postupe pri registrácH chovu hospodárskych zvicrat (bovädzí dobytok, ovce, kozy, ušípané,
kone).

Podľa 40a zákona Č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskoršich
predpisov je vlastník, držiteľ hospodárskych ivierat povinný pred začatím chovu
hospodárskych zvierat požiadať regionálnu vctcrinárnu a potravinovů správu o registráciu
chovu hospodárskych zvierat. Táto povinnosť sa týka chovov už od ks hovädzieho dobytka,
I ovce, I kozy, 1 ošípancj alebo I koňa. Vlastník hospodárskych zvierat doručí na RVPS
Liptovský Mikuláš žiadosť a vyplnené tlačivo na registráciu chovu hospodárskych zvierat
(viď príloha). Pokiaľ majiteľ hospodárskych mierat nic je výlučným vlastnikom stavby
a pozemku, na ktororn má byť zriadený chov hospodárskych zvierat, je povinný doručiť aj
doklad preukazujúci oprávnenie na užívanie tejto stavby a pozemku (napr. nájomná zmluva).
Regionálna veterináma a potravinová správa zaeviduje žiadosť o registráciu chovu
hospodárskych zvierat, kontrolou na mieste preverí, či chov splňa všetky požiadavky
a potvrdí tlačivo na registráciu chovu hospodárskych zvierat. Držiteľ hospodárskych zvierat
zasiela potvrdené tlačivo do centrálneho registra hospodárskych zvierat (Centrálna evidencia
hospodárskych zvierat, Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina), ktorý držiteľovi zvierat prideh
jedinečné registračné číslo chovu. Registrácia chovu hospodárskych zvierat je bezplatná.
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MVDr. Ján Stupka ‘

riaditeľ
Regionálnej vetednámej a potravinovej správy

Liptovský Mikuláš



žiadosť o registráciu chovu hospodárskych zvierat

v súlade s 5 40a zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v zneni neskorších predpisov

1. Žiadateľ
Fyzická osobat

Meno
Priezvisko
Adresa trvalého pobytu

________________________________________________________________

(u/fco, číslo, obec, PSČ)

Rodné číslo

Fyzická osoba — podnikatel% právnická osobat
Obchodně meno
Miesto podnikania/sídlot

_____________________________________________________________

(uflca, čisto, obec, PSČ)

Identifikačné číslo

2. Názov a adresa chovu

(uflca, číslo, obec, psč, číslo parcely, katastrá!ne územle)

3. Druh vykonávanej činnosti — chov hospodárskych zvierat (uviesť druhy chovaných hospodárskych

zvierar)

4. Rozsah vykonávanej činnosti (uviesť max/mámy počet chovaných zv/erot pod/b druhu o kategdrie)

5. Osoba zodpovedná za chov hospodárskych zvierat
M eno

_________________________________________

Priezvisko________________________________________________
Adresa trvalého pobytu

___________________________________________________________

(uiíca, čísla, obec, Psč)

6. Prilohy:
- doklad preukazujúci oprávnenie uživať 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.

* nehodiace sa škrtnite



Wc: Žiadosť

Žiadam o registráciu nového chovu

opravu údajov chovu, držiteľa, kontaktnej osoby, štatutárneho orgánu

doplnenie údajov chovu, držitel‘a, kontaktnej osoby, štatutárneho orgánu

zmena údajov chovu, držiteľa, kontaktnej osoby, štatutárneho orgánu

znovu aktiváciu chovu

zrušenie chovu

Meno a priezvisko / obchodné meno:

Adresa trvalého pobytu / adresa sídla:

Dátum narodenia / IČO:

Adresa chovu:

Druh chovaných zvierat, predpokladaný počet:

Registračné číslo chovu

Telefonický kontakt:

Za vybavenie ďakujem.

Podpis

V Liptovskom Mikuláši dňa



REGISTRÁCIA CHOVU S JEDNOU

OŠÍPANOU NA DOMÁCU SPOTREBU TIačivo vyplňovať paličkovým pismom!
Ot Registnicia nového chovu:

Chov sjednou oMpanou na dornácu spoircbu

02 Oprava/doplnenieizrnena údajov/zrušenic chovu Registračnú číslo: I I
Držhcl‘a Dortičovacüj adresy Držilcľa Duruccvaccj adresy

03 Chov Kraj:

____________________________________

Okres:

Obec:

__________________________________

Psč:
Ulica:

____________________________________________

Súpisné čisIo:

____________________________________

04 Druh IlZ ošipané

05 Držitel‘ Meno a priezvisko:

_____________________________________________________________

Rodné Číslo:

_________________________________

psč:
Obec:

________________________________________

Tel. číslo:

Ulica: e-mail. adresa:

Súpisné číslo:

____________________________________

06 Doručovaein
adresa Obec: PS

Ulica: Súpisné číslo:

07 Podpis držilcl‘a:



Náz.ov:

Kraj:

Obec:

Uhca:

Sůpisné číslo:

Obchodně meno/

meno a priezvisko:

IČO/rodné čislo:

Obec:

Ulica:

Súpisné číslo:

Priezvisko:

Obec:

Ulica:

Súpisné číslo:

E-mailová adresa:

Obchodně meno/

mono a priezvisko:

]ČO/dát. narodenin:

Obec:

Ulica;

Sůpisně číslo:

Obec:

Ulica:

HEGISTRÁCIA CHOVU Tlačívo vyplňovať paličkovým pismom
Ul Registráeia novélw 02 Potvrdcnie chovu RyPS

(d\:um, odtlačok pcČLltky a podpis)

5 Cho HZ Bnúnok D SpracóvaIcsry zavoit 5 Vysiaviiě prwstoiy lbrne sirediskn

5 Puswnok Tržisicu Sprostredkovritcľ D Linhuň 5 mé

03 Oprava/doplnenie/zmena údajov/zrušenie chovu Registračně číslo: I
a) Opravaidoplnenie údajov:

T
b) Zmena údajov c) Zrušenie chovu

D Chovu 5 oržwr 5 Chovu D Držileľn D
D ŠtaiuVrnehu orgánu D Komakmcj osoby D Šlnwtůmclsn orgnn D Konlaktn osoby polvrdzuje RyPS

04 Chov

05 Druh IlZ

06 Držitel

Okres:

PSČ:

Sůnidnkv X:

GlS:

D HO ošípanč 5o‘ce DkozY D kone Dywna Dž
D‘‘ 5‘če1y DkrálkYDkožušnové zvieratá

psČ:

07 Štatutůrny orgán

Tel. čisto:
Číslo faxu:

E-mailová adrcsa

Titul pred za:
nartxjcria

menem:

M ano:

rsČ:
Tel. číslo:

Číslo mobilu;

Číslo faxu:

PSČ:
Tel. číslo:

Číslo mobilu:

E.maamlová adresu

PSČ:

08 KontnhLnů
osobo

09 Doručovacími
ad rcs:‘

Súpisné číslo;

10 Pod pis a odthičok pečiatkv d ržitcl‘a:



Návod na vyplňovanie tlačiva „Registrácia chovu“

01 Registrácia nového chovu Pri registrovaní nového chovu zaškrtnutím polička označte typ chovu
zodpovedajúci jeho povahe a charakteru. V prípade možnosti ind uved‘te textom
iný neuvedený typ chovu.

02 Potvrdenie chovu RVPS Pri registrovaní nového chovu miesto pro odtlačok pečiatky apodpis
vcterinárneho lekára prlslušnej regionálnej vetednámej a potravinovej správy
(RyPS), ktorý posúdi spúsobilosť objektu na chov hospodárskeho zvierat‘a
(HZ) alebo na iný účet. Veterinárny lekár prislušnej RVPS uvedie aj datum
potvrdenia chovu RVPS,

03 Opnwn/doplnenie/zmena Uveďte registračně číslo chovu, ak pobsdtete opravu/doplnvnie/zmenu údajov
údajov/zrušenie chovu už zaregistrovaného chovu alebo zrušenie zaregistrovaného chovu.

03 a) Opravaldopinenie údajov Zaškrtnite zodpovedajúce poličko položky, ktorej opravuldoplncnie údajov
hlásite (napr. oprava obchodného nona alebo mona a priezviska držiteľa abbo
kontaktnej osoby, doplnenie súpisného čísla ulice v adrese chovu a pod.).

03 h) Zmenu údajov Zaškrtnite zcdpovedajúce poličko položky, ktorej zmenu údajov hlásíte
(napr. zmena adresy sídla držitcl‘a, zmena kontaktnej osoby apod.).

03 c) Zrušenie chovu Zaškrtnite, ak požadujete zrušiť chov. Ďalej v bode OS označte druhldruhy HZ,
ktoré v chove požadujete ZrLIŠit‘. Zrušeaie chovu powrdzuje prislušná RyPS.

04 Chov Uveďte údaje registrovaného chovu podía preddače. V časti chov sa uvádzajú
súradnice 018 X a Y., ktoré zapíše príslušná RyPS.

05 Druh HZ Zaškdnite zodpovedajúci druh/druhy HZ v chove. Fn doplneni ďalšieho druhu
HZ v registrovanom chove sa vyžaduje potvrdenie RVPS.

Pri rušení chovu (bod 03 c) označte druWdruhy HZ, ktoré požadujete zrušíť.

06 Držitel‘ Uved‘te údaje držitel‘a podľa predclače. Držiteľom se rozumie fyzická osoba,
fyzická osoba - podnikatel‘ alcbo právnická osoba zodpovedná za všetky
hospodárske mieratá v chove, ktorý v danom časo prevádzkuje. Ak je
držiteFom fyzická osoba — podnikatel‘ alebo právnická osoba,je potrebné uviest‘
jej pridelené ičo. Ak je držitel‘om fyzická osoba, je potrebné uviesť jej rodné
číslo, Fyzická osoba uvedie ako adresu údaj o trvatorn pobyte, fyzická osoba —

podnikatel‘ údaj o micste podnikania a právnická osoba údaj o sídle.

07 štatutňrny orgán Ak je držitel‘ chovu právnická osoba (s.r.o., as. a pod.), uveďte údaje
vybraného štatutárneho orgánu podIa prcdtlače.

08 Kontaktnú osoba Uveďte údaje kontaktnej osoby podí‘a predtíače.

09 Doručovacia pošto Uveďte adresu na doručovanie poštových zásielok, nk táto adresa nieje totožná
adresou chovu.

10 Podpis o odtlnčok pečintky Potvrďte uvedené údaje svojim podpisom pnípadne aj odtlačkom pečiatky, akje
držitel‘a k dispozicii.


