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ČSto SPJSU VYBAVUJE

Vec: Žiadosť (I súčiuiiost‘ pri povinnosti rcgistrácie ošípanýcli aj S 1 ktisoni ošípanej
U rčciiej na sú Icromn ú domácu spotrebti — postup.

Regionálna veerinánia potravinová správa Spišská Nová Ves upozorňuje všetkých
neregistroval«ch chovateľov ošipanch na povinnosť registrácie chovu.

Dňa 6. novembra 20 I 8 vydala Eurápsku komisia (EL) Vykonávacie rozhodnutie komisie
2018/l 669. ktorm sa zrušuje rozhodnutie 2006/80/ES. ktor(m sa niektor ni členským štátom
udeluje vvnimka Llstanovena v článku 3 ods. 2 smerniee Rud)‘ 92/I 02/Lils o identiíikácii
a ľegistrucii Z\ krut (ďalej len ..VRK 2018/1669“). Podľa ČI. I VRK 2018/1669 sa uvádza. že
výnimka na rcuistráciu ehovov sjednou ošípanou pre domácu spoirchu. udelená rozhodnutím
2006/80/ES sa vvmenované členské šlály vrátane Sbvenskej ľepubliky ruší. Nu zák‘ade
mino rozhodnutia musí Slovenská republika zapísať do centrálneho registra všetky chovy
ošípaných bez rozdielu počtu.
Vzhfadom na nepriaznivý vývoj súvisiaci s nlřickým morom ošípanych V okoiitých krajinách
sú uvedené skutočnosti nevvhnumé pre pripravenost na uvedená vefmi nebezpečná nákazu.
V zmysle uvedených skutočností Vás RVPS Spišská Nová Ves žiada o súčinnosť pri
informovaní občanov a chovutcfov ošípaných s oznamami /v prílohe/ zaužívaným spósobom /
rozhlas. vvvesením oznamu a. p / v čo najkrašoiu čase.
Vzhľadom na závažnosť Vám vopred d‘akuienie za ústretovost‘.

V prilohe Vám zasiclame Usinernenie VI postipe registrácic chovu s jednou ošípanou na
domácu spotrehu.

ji,\Jj) Jú n Teplau
riaditcľ

Priloha: Usmernenie pre postup registrácie chovov s jednou ošípanou určenej na domácu
spotrebu.
Tlačivo: Predaj ošípanej na domácu spotrebu.
Tlačivo: Registrácia chovu s jednou ošípanoti na domácti spotrebu.
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Usmernenie pri postupe

registrácie chovu s jednou
ošípanou na domácu spotrebu

4 ‚ Štátna veterinárna a potravinová správa Siovenskej
republiky (ďalej ako „ŠVPS SR«) podia 5 6 ods. 2 písm. p)
zákona Č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení

neskorších predpisov (d‘alej len „zákon“), usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne
jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu.

Tento systém registrácie sa týka výlučne registrácie nových chovov (doposiaľ
neregistrovaných v Centrálnej evidencií hospodárskych zvierat (ďalej len „CEHV‘)
s maximálne jedným kusom ošípane, ktorá je určená na domácu spotrebu (domáca
zabíjačka), pripadne dochovanie do jatočnej hmotnosti s následnou domácou zabíjačkou
u fyzických osób — nepodnikateľov.

1. Registrácia chovov, ktoré už toho času chovajú

jednu ošípanú na domúcu spotrebu a nic sú

registrované v CEHZ

- chovater si na príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe
(ďalej len „RyPS“), obci alebo na regionálnych pracoviskách Plemenárskych služieb SR, šp.
vyžiada alebo vytlačí z webovej stránky ŠVPS SR, Ministerstva pódohospodárstva a rozvoja
vidieka SR alebo Plemenárskych služieb SR, š.p. tlačivo „Registrácia chovu s jednou ošípanou
na domácu spotrebu“ (príloha či).

- vyplní všetky náležitosti podľa návodu na vyplnenie

- vyplnené tlačivo zašle do Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat - ÚPZ Žilina, Rosinská
cesta 12, 01008 Žilina (d‘alej len „CENZU)

- bez vyplnenia povinných polí v registračnom tlačive, nebude žiadosť spracovaná a žiadatel‘
nebude zaregistrovaný v CEHZ.

- CEHZ prideli a zašle chovateFovi registračné číslo chovu, ktoré bude v tvare 6 —miestneho
alfanumerického jedinečného kódu začínajúceho písmenom „D‘ a ďalej páť číslic (napr.
D12345).

- pridelené registračné číslo chovu bude chovateľ používať pri každom nákupe ošípanej na
domácu spotrebu a pri hlásení domácej zabíjačky na príslušnú RyPS.

- ŠVPS SR neodporúča na jednu adresu registrovať viac „D“ [anem, pni vzniku nákazy budú
uložené opatrenia pre každý jeden registrovaný chov v pásme.

Chovy registrované v CEHZ začínajúce písmenom »0“ sú chovy so špeciálnym režimom, nie sú
to klasické chovy na chov zvierat. Tieto chovy slúžia na domáce zabíjačky, pripadné dochovanie
zvierat do jatočnej hmotnosti s následnou domácou zabíjačkou. Z tohto chovu nebude možné
ošípanú odsunúťdo mého chovu.
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Každý chovatel může mať len jedno registračně číslo chovu „D“, ktoré jev CEHZ spárovaně s
rodným číslom.

2. Registrócia chovu ošípanej, ktorý získava ošípanú
‚ na domócu spotrebu núkupom mi registrovaného

chovatel‘a

- chovateľ zvierat, ktorý nic je registrovaný v CEHZ a ktorý chce kúpiť
-t . -‚ ‚ .

- jednu osipanu na vykonanie domacej zabijacky alebo si ju chce dochovat
do jatočnej hmotnosti od registrovaného chovateľa musí vyplniť 2 tlačivá:

1. tlačivo „Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu“ (príloha či)

2. tlačivo „Predaj ošípanej na domácu spotrebu“ (priloha Č. 2) - časť na uvedenie
registračného čísla nevyplňuje.

-je potrebné uviesťvšetky náležitosti, ktoré tiačivá požadujú.

- s tlačivom „Predaj ošípanej na domácu spotrebu“ půjde chovatel k registrovanému
chovateíovi, od ktorého chce kúptť oš(panú, poskytne mu vyplnené tlačivo, originál
vyplneného tlačiva posiela predávajúci do CEHZ, jednu kópiu si ponechá kupujúci a jednu
predávajúci.

- predávajúci si tento predaj ošipanej zaznačí do registra ošípaných v chove, registračně číslo
chovu zapíše až po jeho pridelení v CEHZ.

- predávajúci - registrovaný chovateľ posiela nformáciu o predaji jednej ošípanej do CEHZ
prostrednictvom tlačiva „Hlásenia zmien v počte ošípaných“ do 10. dňa nasledujúceho
mesiaca, táto udalosť je zohľadnená len vpočte zvierat na začiatku mesiaca a na konci
(nepoužíva sa žiadny kód udalosti).

- k „Hláseniu zmien vpočte ošípaných“ priioži vyplnené tlačivo „Predaj ošipanej na domácu
spotrebu“ od chovatel‘a, ktorému zviera poskytol na domácu spotrebu.

- ak počas mesiaca registrovaný chovatel‘ predá viacerým zatial‘ neregistrovaným chovateľom
ošípanú za účelom domácej zabíjačky alebo dochovania ošípanej, tak priloží vyplnené tlačivo
„Predaj ošipanej na domácu spotrebu“ od každého jedného kupujúceho chovatel‘a.

- tlačivo „Registrácia chovu s jednou ušípanou na domácu spotrebu“ zasiela kupujúci do
CEHZ, prípadne po dohovore s kupujúcim (ochrana osobných údajov — rodné číslo) může toto
tlačivo zaslať aj predávajúci naraz spolu spárované s „Hlásením zmien v chove ošípaných“
a tlačivom „Predaj ošípanej na domácu spotrebu“.

- CEHZ na základe vyplneného tlačiva „Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu
spotrebu“ pridelí a zašle chovateľovi 6— miestne registračně číslo chovu začinajúce písmenom
‚‚D‘t.

- pridelené registračné číslo chovu bude chovateľ používať pri každom nákupe ošípanej na
domácu spotrebu a pri hláseni domácej zabijačky na príslušnú RyPS.
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‚ 4 3. Každý ďaiší nákup ošípanej na damúcu spatrebu

*
- pri každom d‘alšom nákupe zvierat na domácu spotrebu, chovatel
ktorý už má pridelené registračné číslo z CEHZ, vyplní tlačřvo „Predaj
ošipanej na domácu spotrebu“ (príloha Č. 2).

ss4 MÁ
- s tlačivom „Predaj ošípanej na domácu spotrebu“ půjde chovateľ k

registrovanému chovatelovi, od ktorého chce kúpif ošípanú, poskytne mu vyplnené tlačivo,
originál vyplneného tlačiva posiela predávajúci do CEHZ, jednu kópiu si ponechá kupujúci
a jednu predávajúci. V tlačive musí byť zapísané aj registračné číslo chovu, kam sa zviera
premiestňuje (napr. D12345).

- predávajúci si tento predaj ošípanej zaznačí do registra ošípaných v chove, zapíše aj
registračně číslo chovu kam zviera premiestňuje (napr. D12345).

- predávajúci - registrovaný chovateľ posiela informáciu o predaji jednej ošipanej do CEHZ
prostredníctvom tlačiva „Hlásenia zmien v počte ošípaných‘t do 10. dňa nasledujúceho
mesiaca, táto udalosť je zohľadnená len vpočte zvierat na začiatku mesiaca a na konci
(nepoužíva sa žiadny kód udalosti).

- k „Hláseniu zmien vpočte ošípaných“ priloži vyplnené tlačivo „Predaj ošípanej na domácu
spotrebu“ od chovatela, ktorému zviera poskytol na domácu spotrebu.

- ak počas mesiaca registrovaný chovateľ predá viacerým chovateľom ošípanú za účelom
domácej zabíjačky alebo dochovania ošípanej, tak priložívyplnené tlačivo „Predaj ošípanej na
domácu spotrebu“ od každého jedného kupujúceho chovateľa.

POZOR!

Povinnosťou chovateľa je nahlásiť domácu zabíjačku
aspoň jeden pracovný deň vopred na príslušnú
regionálnu veterinárnu a potravinovú správu
(https://www.svps.sk/zakladne_info/kontakty.asp),

ph hlásení je nutné uvádzat registračné číslo chovu
pridelené CEHZ (?‚D“). Pokuta za neohlásenie domácej
zabíjačky je pre fyzickú osobu vo výške od 400 eur do
1000 eur podľa 48 ods. 5 písm. m) zákona.
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EZOPI A

CEHZ Predaj ošipanej na domácu spotrebu

________

Chov odkiar sa ošipaná prodala

RegEsračné číslo chovu Pcds

I I
Dátum Rušenle

Názov a adresa chovu: .

omylorn
nahláseneho

predaja

Chov, kam se ošipaná prodala

Reqstračné číslo chovu Podpis

IDHIHI
Dálum

Mero. priezvisko a adresa ohovu

j DáIt reda ker kaóry ói oŠpar.ých

0e Mes ac R:< dť Kód cšparýn

G

I
I

3 ‘
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S ‚ ‚

Domácu zabijačku jo potrebné hlásiL‘ na prislušnú RyPS aspoň leden pracovný doň voprnd,
telefonicky, mailom, abbo osobne podfa 23 zákona č 3912007 iz. o velerinárnej starostlivosli v

zneni neskoršich predpisov.
Kontakt na prisbunú RyPS: httpswwww.svps.skizakladne_infolrvps.asp
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REGISTRÁCIA CHOVU S JEDNOU

OŠÍPANOU NA DOMÁCU SPOTREBU Tlačivo \7plňovat‘ paličkovýiii písrnorn!

o I I{ezistrácia nového ciio‘ ti:

C bo s dnou o panti ti ti:‘ dni iiúe U Ĺ rdi U

02 Oprava/doplnenie/zniena ťI(Iajov/zrLtšenie chovu Regis(ničné čísho: D I I
a) Opravci ‘cfopliiwsie úcta/et‘: h) Zmene úct r/o, c) Zrnšenic cho,‘ii

I)r?itcľa Dnitičovaeuj adresy Driteľa Dtirtičotacej adresy

03 Chov Kraj:

______________________________________

Okres:

Obce:

______________________________________

PSČ:

UOea:

______________________________________

Súpisnú éislo:

______________________________________

(II I)ruih IlZ rii%ípané

05 I),)ÁteI Mcno a priezvisko:

______________________________________________________________________

Rodné číslo:

______________________________________

PSČ:
Obec:

______________________________________

Tel. číslo:

U hica: e—mail. adresa:

Súpisiié číslo:

_________________________________________

06 l)oručonieju
:i,l Obec: P SC:

Vlka: Súpisné čislo:

07 I‘ncI ti, držitc I‘a:
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Návod na vyplňovanie tlačiva Registrácia diovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu“

Ot Rvgistrácia nového chovu Nev plňuje sa.

02 Oprav;i/doplneiiie/zniena Ľ‘ edte r stračnú číslo chovu ak požadujete opravudoplnenie‘zmenu údajov
údajoiznišcnie chovu už zaregistroanúIio držiiela alcbo zrušenie zaregistrovaného cho ti.

02 ) Oprav:i/doplnenie údajov Zašknnite zodpovedajúce políčko položky. «orej hlásite opra‘ uidoplneuie
ťidajov (napr. oprava uefa O řjCZ\ íska držiteFa, doplnenie súpisného čísla ulice
v adrese apod.).

02 h) Zmenu úd:mjov Zaškrtnite zodpo edajuce políčko položky. ktorej hlásite zmenu údojo (napr.
zmena adresy sídla držiteFa a pod.).

12 c) Zrušenie chovu Zaškrtoite. ak požadujete zrušit chov.

4)3 Chov Uveďte údaje reeistroanélio chovu podFa predtlače.

03 1) rub lIZ Nevyplňuje sa.

05 Dúiteh‘ Uveďte údaje držiieľa podľa predtlače. Držiteľom sa rozumnie fyzická osoba —

nepodnikatel. ktorň ktipila jednu ošipanú určená na vlastnú spotrebu (domúca
zabijačka). prípadne dochovan je do j atočnej hmotnosti s nás lednoti domáco ti

zabíjačkou.

06 Di,jučijvaej:, pošta Uveďte adresu na doručovanie poštových zásielok, ak iúto adresa nic je totožná
adresou chovu.

07 Podpis Potvrd‘te uvedené údaje svoj tu pod1 isoiu.


