Obec Malatíny, Malatíny č. 9, 032 15 Partizánska Ľupča
EVIDENČNÝ LIST PSA
DRŽITEĽ PSA
Meno a priezvisko držiteľa/Názov firmy
Adresa trvalého pobytu držiteľa/Sídlo firmy
Rodné číslo/IČO
Číslo telefónu
Adresa chovného priestoru ak je iná ako adresa
trvalého pobytu držiteľa
Charakter chovného priestoru
(rodinný dom, bytový dom, prevádzka a pod....)

ÚDAJE O PSOVI
Meno psa
Pohlavie*
Evidenčná známka
(prvá pri registrácii bezplatne)
Náhradná evidenčná známka
(poplatok 1,50€ VZN 1/2018)
Plemeno

Pes/Fena
Číslo:
Číslo:

Vek /dátum vrhu/

Pohlavie Výška
v cm

Farba

Tetovacie
číslo

Čipové
číslo

Prihlásený do evidencie: .......................................
Účel držania psa*: domáci, zvláštny, služobný
Vycvičenosť psa*: základná, dobrá, skúšková z výkonu
Záznam o zmenách údajov: .....................................................................................................................
Absolvoval pes výcvik*

áno

nie

Ak áno rok

Pohrýzol pes človeka bez toho, aby ho niekto bezdôvodne
Ak áno rok
áno nie
napadol alebo vyprovokoval?*
Pohrýzol pes človeka v nutnej obrane držiteľa alebo
Ak áno rok
áno nie
v inej krajnej núdzi?*
Pes nie je predmetom dane z dôvodu evidencie z veterinárnej správy, útulku zvierat
výcviku pre nevidiacich*
*nehodiace sa prečiarknite
Úhyn psa : .................................................. Strata psa ....................................................
V Malatínach dňa .........................

Podpis držiteľa psa .................................

Poučenie :
Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha evidencii psov
(ďalej len "evidencia"). Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote 30 dní od uplynutia
posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete, v mieste kde sa pes v danom roku prevažne nachádza.
Každú zmenu skutočností (napr. úhyn psa, resp. stratu psa a pod.) a údajov, ktoré sa zapisujú do
evidencie, je držiteľ psa povinný do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť obci, kde je
alebo má byť pes evidovaný.

Upozornenie:
OKREM EVIDENČNÉHO LISTU PSA JE PRI PRIHLASOVANÍ PSA DO EVIDENCIE OBCE POVINNOSŤOU
VYPLNIŤ AJ PRIZNANIE K DANI ZA PSA – VZNIK DAŇOVEJ POVINNOSTI A PRI ÚHYNE ALEBO STRATE
PSA – ZÁNIK DAŇOVEJ POVINNOSTI

