Obecc Pohronskýý Bukovec 440, 976 62 Brusno
B
SSp. zn.: 62/O
OÚ/2021 V Pohronskkom Bukovcci, dňa 6. 11
1. 2021.

OZNÁMENIE
O
Obec Pohro
onský Bukovvec v súladee s § 19 ods..11 zákona č.
č 39/2007 Z
Z. z. o veterrinárnej
starostlivvosti v znen
ní neskorších
h predpisov
oznamuje
vlastníkkom psa/pso
ov chovanéh
ho/chovanýých na územ
mí Slovenskejj republiky ppovinnosť :




zzabezpečiť trvalé označčenie psa/pssov podľa § 19 odseku 9 zákona č. 339/2007 Z. z. o
vveterinárnej starostlivossti v znení nneskorších prredpisov traanspondérom
m, pred prvo
ou
zzmenou vlastníka psa, najneskôr
n
vššak do 12 týžždňov veku
a uviesť identifikačné údaje
ú
psa a úúdaje o vlastn
níkovi psa v centrálnom
m registri
sspoločenskýých zvierat .

Vlasstník psa narrodeného do
o 31. augustta 2018 je po
ovinný zabezzpečiť trvaléé označenie psa
podľa § 19 ods. 9 záákona č. 39/
/2007 Z. z. o veterinárn
nej starostliv
vosti v zneníí neskorších
predpisoov v prechodnom obdo
obí - najneskkôr do 31. okktóbra 2019; to sa nevzťťahuje na pssa
narodenného do 31. augusta 2018, ktorý sa uuvádza na trrh, prevádzaa do vlastníct
ctva alebo drržby inej
osoby, uumiestňuje sa
s do karantéénnej stanic e alebo útullku pre zvierratá.
Poddľa § 19 ods. 8 zákona č.. 39/2007 Z
Z. z. o veterin
nárnej starostlivosti v znnení neskorších
predpisoov označiť zviera
z
transp
pondérom m
môže len súkkromný veteerinárny lekáár. Za trvalé
označennie psa podľa §19 odsekku 9 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterrinárnej starrostlivosti v znení
neskoršíích predpiso
ov je súkrom
mný veterináárny lekár op
právnený požadovať úhhradu najviacc 10 eur,
ktorú u psov narodeených do 311. októbra 20019, vlastníkkom ktorých
h je osoba v hmotnej nú
údzi
alebo pooberateľ min
nimálneho dôchodku,
d
uuhradí štát.
Poddľa § 48 ods.1 zákona č. 39/2007 Z.. z. o veterin
nárnej starosstlivosti v znnení neskoršších
predpisoov orgán vetterinárnej sp
právy uloží ffyzickej osob
be pokutu 50 eur, ak neezabezpečí na
n svoje
náklady trvalé označčenie psa po
odľa § 19 odds. 9.

Za obec:
Igor Šagátt
starosta
s
obcee

