Regioniln4 veterinfrna a potravinovi spriva Vel'W.Krti5

osloboditil'ov 33, qbo or

vefti Iktis, tel.:0 4714812999, fax.:04714gi2g88, e-mail:
S

ekretariat.VK(E sWs. sk

Vo Velkom lfuti5i df,a, 15.L0.202A

T

Vec: Usmernenie reeistr6cie chovu o5ipanfch

Region6lna veteriniirna a potravinov6 spr6va si v6s dovolbje usmernit', ohfadom registr6cie
chovu o5ipanj'ch, podfa nov6ho vydan6ho nariadenia.

1. Vpripade ak chovatef chov6 len

I

ks o5ipanej

-

v jednom objekte, je potrebn6 zaslat

vyplnen6 tlaiivo do CElliLLilina(vid. Priloha d.1) na adresu: CEHZ
Rosinskd cesta 12,010 08

Zitina
V tomto pripade nie je nutn6 aby sa chovatef dostavil na RVPS Vel'kf KrtiS. Vlplnen6 tladivo
s6m chovatef posielapo5tou do

CEHZZilina.

2. Y prtpade ak chovatell chov6 v jednom objekte viac ako 1 ks o5ipanej, je potrebn6 aby si
chovatel'pri5iel osobne zaregistrovat'farmu na RVPS Vel'lcf Krti5. Registr6ciu je potrebn6
dopredu oznitmit uMVDr. Laczk6, tel. d.: 0908 549 536. Regisfrfuciabude prebiehaf podas
pracovnfch dnf Pondelok - Piatok, v dase od 08:00

-

11:00 hod.
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Potravinovd sPrdva

Oslaboditefov 33

990 01 Vetkf Krti$
-4-

ZdenekMedved
Riaditell RVPS Vel'kj/ Krtfs

REGISTRÁCIA CHOVU S JEDNOU
OŠÍPANOU NA DOMÁCU SPOTREBU

Tlačivo vyplňovať paličkovým písmom!

01 Registrácia nového chovu:

X

Chov s jednou ošípanou na domácu spotrebu

02 Oprava/doplnenie/zmena údajov/zrušenie chovu

Registračné číslo:

a) Oprava/doplnenie údajov:
Držiteľa

03 Chov

Doručovacej adresy

D
c) Zrušenie chovu

b) Zmena údajov
Držiteľa

Doručovacej adresy

Kraj:

Okres:

Obec:

PSČ:

Ulica:
Súpisné číslo:
04 Druh HZ

05 Držiteľ

X ošípané

Meno a priezvisko:
Rodné číslo:

PSČ:

Obec:

Tel. číslo:

Ulica:

e-mail. adresa:

Súpisné číslo:

06 Doručovacia
adresa

Obec:
Ulica:

07 Podpis držiteľa:

PSČ:
Súpisné číslo:

_________________________________________

Návod na vyplňovanie tlačiva „Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu“
01

Registrácia nového chovu

Nevyplňuje sa.

02

Oprava/doplnenie/zmena
údajov/zrušenie chovu

Uveďte registračné číslo chovu ak požadujete opravu/doplnenie/zmenu údajov
už zaregistrovaného držiteľa alebo zrušenie zaregistrovaného chovu.

02 a)

Oprava/doplnenie údajov

Zaškrtnite zodpovedajúce políčko položky, ktorej hlásite opravu/doplnenie
údajov (napr. oprava mena a priezviska držiteľa, doplnenie súpisného čísla ulice
v adrese a pod.).

02 b)

Zmena údajov

Zaškrtnite zodpovedajúce políčko položky, ktorej hlásite zmenu údajov (napr.
zmena adresy sídla držiteľa a pod.).

02 c)

Zrušenie chovu

Zaškrtnite, ak požadujete zrušiť chov.

03

Chov

Uveďte údaje registrovaného chovu podľa predtlače.

04

Druh HZ

Nevyplňuje sa.

05

Držiteľ

Uveďte údaje držiteľa podľa predtlače. Držiteľom sa rozumie fyzická osoba –
nepodnikateľ, ktorá kúpila jednu ošípanú určenú na vlastnú spotrebu (domáca
zabíjačka), prípadne dochovanie do jatočnej hmotnosti s následnou domácou
zabíjačkou.

06

Doručovacia pošta

Uveďte adresu na doručovanie poštových zásielok, ak táto adresa nie je totožná
s adresou chovu.

07

Podpis

Potvrďte uvedené údaje svojim podpisom.

REGISTRACIA CHOVU

TlaSivo vyplnovat' palickovym pismom
02 Potvrdenie chovu RVPS

01 Registracia noveho chovu:

(datum, odtlacok pciiatky a podpis)
|

| Chov HZ

j J Pasicnok

|

| Bitunok

|

| Spracovatcfslcy zavod

|

1 Vystavne priestory

|

| Zberne stredisko

|

| Trfeiica

|

| SprostredkovateF

|

| Liahen

|

| Ine:

03 Oprava/doplnenie/zmena lidajov/zrusenie chovu

Registrafne cislo:

a) Oprava/doplnenie udajov:
|

| Chovu

Q

1

1 Statutameho organu

1 1 Kontaktnej osoby

04 Chov

Drzitel'a

Q

|

|

1

1 Statutameho organu

c h

ovu

1 1 Kontaktnej osoby

Kraj

Okres:

Obec

PSC:
Suradnice
GIS:

Supisne cislo
05 D r u h H Z

DrziteP

•

DrziteFa

potvrdzuje RVPS

Nazov

Ulica

06

c) ZruSenie chovu

b) Zmena udajov

|

|HD

I

|osipane

|

jovce

J^jkozy

|

jryby

|

[vcely

|

|kralilcy|

Qjj

PSC:

Obec:

Tel. cislo:

Ulica:

Cislo faxu:

Supisne cislo:

E-mailova adresa:

07 Statutarny organ

Titul pred
menom:

za:

Datum narodenia:

Meno:

Priezvisko:

PSC:

Obec:
Ulica:

Tel. cislo:

Supisne cislo:

Cislo mobilu:

E-mailova adresa:

Cislo faxu:

08 Kontaktna Obchodne meno/
osoba
meno a priezvisko:
PSC:

ICO/dat. narodenia:
Obec:

Tel. cislo:

Ulica:

Cislo mobilu:

Supisne cislo:
E-mailova adresa:

09 Dorucovacia
adresa

Obec:

PSC:
Supisne cislo:

' Ulica:
10 Podpis a odtlacok pefiatky drzitePa:

Y:

kone

[kozuSinove zvierata

Obchodne meno/
meno a priezvisko:
iCO/rodne cislo:

X:

|

|hydina

|

|bezce

