Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne Wolters Kluwer s. r. o.

www.zbierka.sk

Zbierka zákonov č. 48/2015

Strana 410

Čiastka 17

48
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
z 9. marca 2015,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky č. 17/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii ošípaných

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky podľa § 53 písm. g) zákona
č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 342/2011 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka Slovenskej republiky č. 17/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii ošípaných sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 odsek 1 znie:
„(1) Ošípaná sa označuje tetovaním alebo plastovou
ušnou značkou. Označenie ošípanej zabezpečuje držiteľ, ktorým sa na účely tejto vyhlášky rozumie fyzická
osoba alebo právnická osoba zodpovedná za všetky
hospodárske zvieratá v chove, ktorý v danom čase prevádzkuje.“.
2. V § 2 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Päťmiestny abecedno-číselný kód na označení ošípanej je
identifikačným kódom ošípanej.“.
3. V § 2 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.
Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 3 a 4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa vypúšťa.
4. V § 2 ods. 3 písm. a) sa slovo „spoločenstva“ nahrádza slovami „Európskej únie“.
5. V § 3 odsek 3 znie:
„(3) Pri strate ušnej značky alebo jej poškodení, ktoré
znemožňuje identifikáciu ošípanej, alebo ak sa údaje
uvedené na nej stanú nečitateľnými, označí sa ošípaná
náhradnou ušnou značkou, ktorá obsahuje pôvodný
identifikačný kód. Náhradná identifikačná značka ošípanej dovezenej zo zahraničia obsahuje aspoň kód krajiny a identifikačný kód ošípanej. Osobitná evidencia
o vydaní náhradných ušných značiek je súčasťou centrálneho registra hospodárskych zvierat.“.
6. V § 4 ods. 1 sa slová „alfanumerických znakov“ nahrádzajú slovami „abecedno-číselných znakov“.
7. V § 4 ods. 2 písm. b) sa slová „alfanumerický kód“
nahrádzajú slovami „abecedno-číselný kód“.
8. V § 5 ods. 2 druhej vete sa slovo „alfanumerickým“
nahrádza slovom „identifikačným“.
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9. § 7 a 8 vrátane nadpisov znejú:
„§ 7
Registrácia chovu ošípanej
(1) Žiadosť o registráciu nového chovu sa zasiela
právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá prevádzkuje počítačovú databázu pre centrálny register hospodárskych zvierat (ďalej len „poverená osoba“), na tlačive, ktorého vzor a opis je uvedený v prílohe č. 3,
potvrdenom príslušnou regionálnou veterinárnou a potravinovou správou pred začatím činnosti, ale najneskôr pred prvým premiestnením ošípanej do chovu.
(2) Registračné číslo sa chovu4) pridelí na základe
žiadosti podľa odseku 1. Registračné číslo chovu je
šesťmiestny abecedno-číselný kód alebo šesťmiestny
číselný kód, ktorý umožňuje identifikovať konkrétny
chov. Abecedno-číselné kódy alebo číselné kódy na
označenie jednotlivých typov chovu sú zverejnené na
webovom sídle poverenej osoby. Registračné číslo
chovu sa pri zmene držiteľa nemení, ak sa nemenia
geografické súradnice uvedené v centrálnom registri
hospodárskych zvierat, druh a rozsah činností vykonávaných v objekte.
(3) Oznámenie o zrušení chovu sa zasiela poverenej
osobe na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3,
do siedmich dní odo dňa skončenia činnosti.
(4) Pri zmene držiteľa sa preukázateľným spôsobom
doloží poverenej osobe súhlas predchádzajúceho držiteľa.
§8
Centrálny register hospodárskych zvierat
V centrálnom registri hospodárskych zvierat (ďalej
len „centrálny register zvierat“) sa eviduje
a) registračné číslo chovu,
b) názov a adresa chovu,
c) údaje o držiteľovi a kontaktnej osobe
1. meno, priezvisko a dátum narodenia, ak ide o fyzickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa,
alebo obchodné meno, identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené, meno, priezvisko, dátum
narodenia a trvalý pobyt štatutárneho orgánu
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alebo člena štatutárneho orgánu držiteľa, ak ide
o právnickú osobu,
2. trvalý pobyt fyzickej osoby alebo fyzickej osoby –
podnikateľa alebo sídlo právnickej osoby,
d) počet všetkých ošípaných držaných v chove a počet
prasníc,
e) každá zmena v počte ošípaných držaných v chove
podľa kódu udalostí zverejnených na webovom sídle
poverenej osoby, pričom sa eviduje
1. počet ošípaných, ktorých sa zmena týka,
2. dátum, keď k zmene došlo,
3. ak ide o premiestnenie ošípanej, registračné číslo
chovu, odkiaľ alebo kam je ošípaná premiestnená, alebo kód krajiny, ak ide o ošípanú dovezenú
alebo vyvezenú, a identifikačný kód ošípanej,
f) geografické súradnice chovu okrem sprostredkovateľa a exportnej organizácie.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
„4) § 2 písm. b) nariadenia vlády Slovenskej republiky
č. 305/2003 Z. z. o identifikácii a registrácii zvierat.“.

10. V § 9 ods. 1 a § 10 ods. 2 sa za slovo „sa“ vkladajú
slová „preukázateľným spôsobom“.
11. V § 9 ods. 1 sa slová „prílohe č. 5“ nahrádzajú slovami „prílohe č. 4“.
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čiva, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 4, sú zverejnené na webovom sídle poverenej osoby.“.
14. V § 10 ods. 1 sa slovo „vlastníka“ nahrádza slovom „držiteľa“.
15. V § 10 ods. 2 sa slová „prílohe č. 6“ nahrádzajú
slovami „prílohe č. 5“.
16. V § 11 odsek 1 znie:
„(1) V každom registri ošípaných v chove sa na prvej
strane uvádza
a) registračné číslo chovu,
b) meno, priezvisko, trvalý pobyt fyzickej osoby alebo
fyzickej osoby – podnikateľa alebo obchodné meno
a sídlo právnickej osoby držiteľa.“.
17. V § 11 ods. 2 písm. b) sa slová „uvedených v prílohe č. 4“ nahrádzajú slovami „zverejnených na webovom
sídle poverenej osoby“.
18. V § 11 ods. 2 písm. b) treťom bode sa slová „registračné číslo“ nahrádzajú slovami „identifikačný kód“.
19. V § 11 ods. 3 sa slová „prílohe č. 7“ nahrádzajú
slovami „prílohe č. 6“.
20. Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý znie:

12. V § 9 ods. 2 sa slová „registračným číslom“ nahrádzajú slovami „identifikačným kódom“.

„§ 11a

13. V § 9 odsek 4 znie:
„(4) Kódy udalostí na účely vedenia registra ošípaných v chove a číselník kódov udalostí na vypĺňanie tla-

Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty
Európskej únie uvedené v prílohe č. 7.“.
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21. Prílohy č. 2 až 7 vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 2
k vyhláške č. 17/2012 Z. z.
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Príloha č.3
k vyhláške č. 17/2012 Z. z
Tlačivo vyplňovať paličkovým písmom!

VZOR
REGISTRÁCIA CHOVU
01 Registrácia nového chovu:
Chov HZ

Bitúnok

Spracovateľský závod

Výstavné priestory

Zberné stredisko

Pasienok

Tržnica

Sprostredkovateľ

Liaheň

Iné:

02 Potvrdenie chovu RVPS
03 Oprava/doplnenie/zmena údajov/zrušenie chovu Registračné číslo:
a) Oprava/doplnenie údajov:

c) Zrušenie chovu

b) Zmena údajov

Chovu

Držiteľa

Chovu

Držiteľa

Štatutárneho orgánu

Kontaktnej osoby

Štatutárneho orgánu

Kontaktnej osoby

04 Chov

potvrdzuje RVPS

Názov:
Kraj:

Okres:

Obec:

PSČ:

Ulica:

Súradnice
GIS:

Súpisné číslo:
05 Druh HZ

06 Držiteľ

ošípané

ovce

kozy

ryby

včely

králiky

kožušinové zvieratá

IČO/dát. narodenia:

PSČ:

Obec:

Tel. číslo:

Ulica:

Číslo faxu:

Súpisné číslo:

e-mail. adresa:

Titul pred:

za:

dát. narodenia:

Priezvisko:

Meno:

Obec:

PSČ:

Ulica:

Tel. číslo:

Súpisné číslo:

Mob. číslo:

e-mail. adresa:

Číslo faxu:

08 Kontaktná
osoba

Obchodné meno/
meno a priezvisko
IČO/dát. narodenia:

PSČ:

Obec:

Tel. číslo:

Ulica:

Mob. číslo:

Súpisné číslo:

e-mail. adresa:

09 Doručovacia

PSČ:
Súpisné číslo:

Obec:

d

Ulica:

10 Podpis a odtlačok pečiatky držiteľa:

© Wolters Kluwer s. r. o.

Y:

HD
Obchodné meno/
meno a priezvisko:

07 Štatutárny orgán

X:

kone

hydina

bežce
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Návod na vyplňovanie tlačiva „Registrácia chovu“
01

Registrácia nového chovu

Pri registrovaní nového chovu zaškrtnutím políčka označte typ chovu
zodpovedajúci jeho povahe a charakteru. V prípade možnosti iné uveďte
textom iný neuvedený typ chovu.

02

Potvrdenie chovu RVPS

Pri registrovaní nového chovu miesto pre odtlačok pečiatky veterinárneho
lekára príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS), ktorý
posúdi a schváli spôsobilosť objektu k chovu hospodárskeho zvieraťa (HZ)
alebo k inému účelu.

03

Oprava/doplnenie/zmena
údajov/zrušenie chovu

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

03 a)

Oprava/doplnenie údajov

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

03 b)

Zmena údajov

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

03 c)

Zrušenie chovu

Zaškrtnite, ak požadujete zrušiť chov. Ďalej v bode 05 označte druh/druhy HZ,
ktoré v chove požadujete zrušiť. Zrušenie chovu potvrdzuje príslušná RVPS.

04

Chov

Uveďte údaje registrovaného chovu podľa predtlače. V časti chov sa uvádzajú
súradnice GIS X a Y., ktoré zapíše príslušná RVPS.

05

Druh HZ

Zaškrtnite zodpovedajúci druh/druhy HZ v chove. Pri doplnení ďalšieho druhu
HZ v registrovanom chove sa vyžaduje potvrdenie RVPS.
Pri rušení chovu (bod 03 c) označte druh/druhy HZ, ktoré požadujete zrušiť.

06

Držiteľ

Uveďte údaje držiteľa podľa predtlače. Držiteľom sa rozumie fyzická osoba
alebo právnická osoba zodpovedná za všetky hospodárske zvieratá v chove,
ktorý v danom čase prevádzkuje. Ak má držiteľ pridelené IČO, vyžaduje sa
jeho uvedenie!

07

Štatutárny orgán

Ak je držiteľ chovu právnická osoba (s.r.o., a.s. a pod.), uveďte údaje
vybraného štatutárneho orgánu podľa predtlače.

08

Kontaktná osoba

Uveďte údaje kontaktnej osoby podľa predtlače. Pod pojmom kontaktná osoba
sa rozumie osoba, ktorá je zodpovedná za zasielanie hlásení do centrálneho
registra hospodárskych zvierat.

09

Doručovacia pošta

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

10

Podpis a odtlačok pečiatky Potvrďte uvedené údaje svojim podpisom, prípadne aj odtlačkom pečiatky,
ak je k dispozícii.
držiteľa
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Konečný stav
všetkých ošípaných

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

mes

Dátum

rok

Z toho
počet prasníc

Počet ošípaných

Prenos konečného stavu
všetkých ošípaných

Vyhotovil:

Kód štátu

Dátum:

Kód ošípaných

Identifikačný kód ošípaných

Z toho počet
prasníc

Hlásenie
za mesiac
Strana
hlásenia

Podpis:

Registračné číslo chovu export

Hlásenie
za rok

(narodenie, import,export,odcudzenie, domáca zakálačka, predaj neregistrovanému držiteľovi, úhyn a likvidácia v chove)

Hlásenie zmien v počte ošípaných

Príloha č. 4 k vyhláške č. 17/2012 Z. z.

Čiastka 17

3

2

1

deň

Registračné
číslo chovu

Názov a adresa chovu:

CEHZ

Kód
udalosti
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Číslo
riadku

VZOR
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Kód
krajiny
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Riadok

Deň

B

Mesiac

Rok

Dátum premiestnenia

Názov a adresa chovu:

Registračné číslo chovu:

C

Počet ošípaných

Dátum:

Podpis:

Kód štátu

D

Kód ošípaných

Identifikačný kód ošípaných

Zrušenie omylom
nahláseného premiestnenia

Podpis:

Dátum:

Názov a adresa chovu:

Zbierka zákonov č. 48/2014

5

4

3

2

1

A

Dátum:

Podpis:
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Chov, kam sa zvieratá premiestňujú

Názov a adresa chovu:

Registračné číslo chovu:

Sprostredkovateľ,
ktorý premiestnenie sprostredkoval

List č.

Príloha č. 5 k vyhláške č. 17/2012 Z.z.

Doklad o premiestnení ošípaných

Chov, odkiaľ sa zvieratá premiestňujú

CEHZ

VZOR

www.zbierka.sk
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Príloha č. 6
k vyhláške č. 17/2012 Z. z.

VZOR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

REGISTER OŠÍPANÝCH V CHOVE

© Wolters Kluwer s. r. o.
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REGISTER OŠÍPANÝCH V CHOVE
Od mesiaca/roka ………..............
……………………….

Registračné číslo
chovu

Poradové číslo zo šita

5-miestny kód chovu pre účely
označovania ošípaných

Meno a priezvisko držiteľa alebo obchodné meno držiteľa:
………………………………………………...............…………………………………………..............................
..........
Trvalý pobyt alebo sídlo držiteľa:
………………………………………………...............…………………………......................................................
..……

Telefónne číslo:

Číslo faxu:

e-mail. adresa:

..................................................…………………………………………………………………………….....

© Wolters Kluwer s. r. o.
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riad

deň

mes

Dátum

rok

Počet
ošípaných
Konečný stav

Prevod
Identifikačné kód ošípanej

Strana

Registračné
číslo chovu
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Číslo
riadka

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

str

Opravy

REGISTER OŠÍPANÝCH V CHOVE
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Kód
Krajiny

Kód
udalosti
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Príloha č. 7
k vyhláške č. 17/2012 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ UNIE
Smernica Rady 2008/71/ES z 15. júla 2008 o identifikácii a registrácii ošípaných (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ
L 213, 8. 8. 2008).“.

Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2015.

v z. Magdaléna Lacko-Bartošová v. r.
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