MESTO SLIAČ
LETECKÁ 1, 962 31 SLIAČ
PRIHLÁSENIE / ODHLÁSENIE
ZMENA ÚDAJOV V EVIDENCII PSOV
(podľa zákona č.282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov)

A) Vlastník (držiteľ) psa (psov):
Meno a priezvisko (názov organizácie):
Adresa (sídlo organizácie):
Rodné číslo (IČO)?
č.tel./e-mail:

B) Údaje do evidencie psa (psov):
p.č. č.ev.známky

tetovacie číslo
číslo čipu

plemeno

mes./rok
narodenia psa

výška
v cm

farba

umiestnenie
adresa chovania

prihlásenie/
odhlásenie

úhyn psa/
strata

Poznámka:

V Sliači, dňa:

Podpis vlastníka(držiteľa) psa

poznámka

1. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha evidencii psov. Držiteľ je povinný prihlásiť
psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete v mieste, kde sa pes v danom roku
prevažne nachádza.
2. Každú zmenuskutočnosti a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja
oznámiť obci, kde je pes evidovaný.
3. Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať
v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá, a zabraňovať
vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.
4. Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru môže len osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Na verejnom preistranstve
musí mať nebezpečný pes nasadený náhubok.
5. Za psa vždy zodpovedá držiteľ alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad.
6. Držiteľ psa a ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol, ten kto psa
vedie je povinný oznámiť osobe, ktorú pes pohrýzol aj meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa. Súčasne je povinný skutočnosť,
že pes pohrýzol človeka bez torho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,
oznámiť obci, kde je pes evidovaný, v lehote do 5 dní od incidentu.

