
Regionálna veterinárna a potravinová správa
Čáčovská cesta 305, 905 01 Senica

Všetci chovatelia
hospodárskych zvierat
v okrese Senica a Skalica

Vec: Upozornenie pre chovateľov hospodárskych zvierat, ktorý doteraz chovajú

zvieratá a svoj chov nemajú prihlásený alebo chcú začať chovať (hovädzí dobytok, ovce,

kozy, ošípané, kone a hydina) na povinnosť prihlásenia chovu do Centrálnej evidencie

hospodárskych zvierat v Žiline (d'alej len CEHZ)

Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica upozorňuje všetkých chovateľov

hospodárskych zvierat na povinnost' prihlásenia svojho chovu do CEHZ v Žiline.

Táto povinnost' vyplýva z nasledovnej platn ~jlegislatívy v SR.

Zákona SNR Č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti

Vyhlášky MP RV Č. 20/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii

a registrácii hovädzieho dobytka

Vyhlášky MP RV Č. 18/2012 o identifikácii a registrácii oviec a kôz

Vyhlášky MP RV Č. 17/2012 o identifikácii a registrácii ošípaných

Vyhlášky MP RV Č. 16/2012 o identifikácii a registrácii koňovi tých zvierat

Smernice Komisie EÚ Č. 2002/4/ES o registrácii chovov nosnic a hydiny

Podľa tejto legislatívy musí byt' zaregistrovaný v CEHZ každý chov chovateľa, ktorý

chová:

1 ks a viac kusov hovädzieho dobytka, oviec a kôz

2 ks a viac kusov ošípaných

250 ks a viac kusov nosníc

350 ks a viac kusov výkrmových kurčiat

1ks a viac kusov koni



Majiteľ - chovateľ týchto zvierat, ktorého chov ešte nie je zaregistrovaný v CEHZ alebo

chce začať s chovom musí prísť osobne (alebo ním poverená osoba) na Regionálnu

veterinárnu a potravinovú správu v Senici, Čáčovská 305, (tel. číslo 034/651 28 81,

e-mail: rvsseo@svssr.sk)vpracovnýchdňochod8:00hod.do15:00 hod. z toho dôvodu, že

chovu musia byť určené súradnice počítačovým spôsobom. Tuná majiteľ - chovateľ vyplni

a podpíše tlačivo, REGISTRÁCIA CHOVU" a dostane d'alšie inštrukcie ako ďalej

postupovať, aby jeho chov bol zaregistrovaný a aby jeho zvieratá boli zaevidované

v centrálnom registre hospodárskych zvierat v Žiline.

Upozorňujeme na túto povinnosť z toho dôvodu, že ak chovateľ do Ol. 02. 2013

nezabezpečí na svoje náklady registráciu a identifikáciu zvierat, neohlási premiestňovanie

zvierat, nevedie individuálny register chovu zvierat, na ktoré sa vzťahujú požiadavky na

identifikáciu a registráciu dopustí sa porušenia vyššie právnych predpisov a Regionálna

veterinárna a potravinová správa Senica musí postupovať podľa § 48 Priestupky Zákona Č.

39/2007 Z. z. z 12. decembra 2006 o veterinárnej starostlivosti. Za tento priestupok možno

uložiť pokutu až 663, 88 eura.

Ak do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uloženi pokuty dôjde

k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré bola pokuta uložená orgán veterinárnej správy

môže uložiť pokutu až do dvojnásobku už uloženej sumy.
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