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Návod na vyplòovanie tlaèiva Registrácia chovu
01

Registrácia nového chovu

Pri registrovaní nového chovu zaèiarknutím políèka
oznaète typ chovu zodpovedajúci jeho povahe
a charakteru. V prípade monosti iné uveïte textom
iný neuvedený typ chovu.

02

Schválenie chovu RVPS

Pri registrovaní nového chovu je to miesto na
odtlaèok peèiatky veterinárneho lekára príslunej
RVPS/KVPS, ktorý posúdi a schváli spôsobilos
objektu na chov HZ alebo na iný úèel.

03

Oprava/doplnenie/zmena údajov/zruenie chovu Uveïte registraèné èíslo chovu, ak poadujete
opravu/doplnenie/zmenu údajov u zaregistrovaného
chovu alebo zruenie zaregistrovaného chovu.

03 a) Oprava/doplnenie údajov

Zaèiarknite zodpovedajúce políèko poloky, pri ktorej
hlásite opravu/doplnenie údajov (napr. oprava mena
drite¾a, doplnenie popisného èísla ulice v adrese
chovu a pod.).

03 b) Zmena údajov

Zaèiarknite zodpovedajúce políèko poloky, pri ktorej
hlásite zmenu údajov (napr. zmena adresy sídla
vlastníka, zmena drite¾a a pod.).

03 c) Zruenie chovu

Zaèiarknite, ak poadujete zrui chov. Ïalej v bode 05
oznaète druh/druhy HZ, ktoré v chove poadujete
zrui. Zruenie chovu potvrdzuje prísluná RVPS.

04

Chov

Uveïte údaje registrovaného chovu pod¾a predtlaèe.
V èasti chov sa uvádzajú súradnice GIS X a Y, ktoré
zapíe prísluná RVPS.

05

Druh HZ

Zaèiarknite zodpovedajúci druh/druhy HZ v chove.
Pri doplnení ïalieho druhu HZ v registrovanom chove
sa vyaduje potvrdenie RVPS.
Pri ruení chovu (bod 03 c) oznaète druh/druhy HZ,
ktoré poadujete zrui.

06

Vlastník

Uveïte údaje vlastníka chovu pod¾a predtlaèe. Pod
pojmom vlastník sa rozumie fyzická osoba, fyzická
osoba  podnikate¾ alebo právnická osoba vlastniaca
chov a/alebo HZ. Ak má vlastník chovu pridelené
IÈO, vyaduje sa jeho uvedenie.

07

tatutárny zástupca

Ak vlastníkom chovu/zvierat je právnická osoba
(s. r. o., a. s. a pod.), uveïte údaje vybraného
tatutárneho zástupcu pod¾a predtlaèe.

08

Drite¾

Uveïte údaje drite¾a chovu pod¾a predtlaèe. Pod
pojmom drite¾ sa rozumie fyzická osoba, fyzická
osoba  podnikate¾ alebo právnická osoba, ktorá je
zodpovedná za zvieratá, a to i na prechodný èas.

09

Doruèovacia adresa

Uveïte adresu na doruèovanie potových zásielok, ak
táto adresa nie je totoná s adresou chovu.

10

Podpis a odtlaèok peèiatky vlastníka/drite¾a

Potvrïte uvedené údaje svojím podpisom alebo aj
odtlaèkom peèiatky.

