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Vec; Registrácia chovov hospodárskych zvierat od jedného kusa ošípanei

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava Vás informuje o skutočnosti, že
dňa 6.11.2018 vydala Európska komisia Vykonávacie rozhodnutie komisie 2018/1669, ktorým
sa ruší výnimka udelená rozhodnutím 2006/80/ES pre niektoré členské štáty vrátane Slovenskej
republiky o identifikácii a registrácii zvierat. Uvedeným rozhodnutím vznikla povinnosť
registrácie chovov ošípaných v centrálnom registri hospodárskych zvierat už od jedného kusa
ošípanej. Uvedená povinnosť vyplýva aj z § 40 a) zákona NR SR č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej
starostlivosti v znení neskorších predpisov.
Na základe uvedeného sú všetci neregistrovaní chovatelia ošípaných povinní registrovať sa v
centrálnom registri hospodárskych zvierat v čo najkratšom možnom termíne. Každý chovateľ,
ktorý chová doma ošípanú je povinný registrovať chov.
Postup pri registrácii:
-

chovateľ vyplní tlačivo žiadosti o registráciu chovu hospodárskych zvierat, Príl.č.l
chovateľ v zmysle Vyhlášky ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č.
17/2012 Z. z. vyplní tlačivo registrácie chovu, Príl.č.2
vyplnené tlačivá chovateľ doručí na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu v
Trnave, Zavarská 11, 918 21 Trnava.

Viac informácií chovatelia získajú na telefónnom čísle RVPS Trnava: 033/5501447 alebo emailovej adrese: sekretariat.tt@ svns.sk a na stránke Plemenárskych služieb
http://www.pssr.sk v časti Centrálna evidencia.
Ak chovateľ nesplní povinnosť registrácie tak v zmysle § 48 zákona č. 39/2007 Z. z. ide o
porušenie zákona, za ktoré orgán veterinárnej správy uloží pokutu od 100 € do 400 € pre fyzické
osoby a od 400 € do 3500 € pre fyzické osoby podnikateľov alebo právnické osoby.

Zároveň Vás žiadame, ak máte vedomosť o chovateľoch ošípaných vo Vašej územnej
pôsobnosti, ktorí nie sú registrovaní v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat o poskytnutie
informácie do 12.12.2018 v Tabuľke č.l /Príl. č.3 /.
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