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VZOR Príloha č. 3 k vyhláške č...../2006 Z.z

11 Adresát: Štátny plemenársky ústav SR, Centrálna evidencia HZ, Rosinská cesta 12, 010 08 ŽILINA
tel. č.: 041/5073744, fax: 041/5073748, e-mail: cehz@spusr.sk, url: http://www.spusr.sk/cehz

REGISTRÁCIA CHOVU (FARMY) Tlačivo vyplňovať paličkovým písmom!

HD ošípané ovce kozy kone hydina bežce

09 

V prípade žiadateľa o poskytnutie podpory je nutné uviesť všetky údaje podľa § 16 zákona č. 274/2006 Z.z.

01 Registrácia nového chovu (farmy):

Chov HZ Bitúnok Exportná organizácia Výstavné priestory Zber. stredisko zv.

Pastva Kafiléria Sprostredkovateľ Tržnica Iné:

02 Schválenie chovu ŠVPS SR

03 Oprava/doplnenie/zmena údajov/zrušenie chovu registračné číslo:

a) Oprava/doplnenie údajov: b) Zmena údajov

Chovu Vlastníka (Majiteľa) Chovu Vlastníka (Majiteľa)

Štatutár. zástupcu Držiteľa Štatutár. zástupcu Držiteľa

c) Zrušenie chovu

04 Chov Názov:

Kraj: Okres:

Obec: PSČ:

Ulica: X:

Popis. č.:

Súradnice
GIS:

Y:

05 Druh HZ

Názov:06 Vlastník
(Majiteľ)

IČO: PSČ:
Obec: Telefón:

Ulica: Fax:

Popis. č.: e-mail:

07 Štatutárny 
zástupca Titul pred: za:

Rod. 
číslo:

Priezvisko: Meno:
Obec: PSČ:

Ulica: Telefón:

Popis. č.: Mobil:
e-mail: Fax:

08 Držiteľ
Titul pred: za:

Rod. 
číslo:

Priezvisko: Meno:
Obec: PSČ:

Ulica: Telefón:

Popis. č.: Mobil:
e-mail: Fax:

Doručovacia 
adresa

Obec: PSČ:
Ulica: Popis. č.:

10 Podpis a pečiatka vlastníka (majiteľa)/držiteľa:
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Návod na vyplňovanie tlačiva „Registrácia chovu“

01 Registrácia nového 
chovu

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

02 Schválenie chovu 
ŠVPS SR

Pri registrovaní nového chovu miesto pre razítko veterinárneho lekára Štátnej 
veterinárnej a potravinovej správy SR, ktorý posúdi a schváli spôsobilosť 
objektu k chovu HZ alebo k inému účelu.

03 Oprava/doplnenie/zme
na 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 odpovedajúce políčko položky, ktorej hlásite opravu/doplnenie 
údajov (napr. oprava krstného mena držiteľa, doplnenie popis. čísla ulice 
v adrese chovu a pod.).

03 b) Zmena údajov Zaškrtnite odpovedajúce políčko položky, ktorej hlásite zmenu údajov (napr. 
zmena adresy sídla vlastníka, zmena držiteľa a pod.).

03 c) Zrušenie chovu Zaškrtnite v prípade, že požadujete zrušiť chov. Ďalej v bode 05 označte 
druh/druhy HZ, ktoré v chove požadujete zrušiť.

04 Chov Uveďte údaje registrovaného chovu podľa predtlače. V časti chov sa uvádzajú 
súradnice GIS X a Y.

05 Druh HZ Zaškrtnite odpovedajúci druh/druhy HZ v chove.

Pri rušení farmy (bod 03 c) označte druh/druhy HZ, ktoré požadujete zrušiť.
06 Vlastník (Majiteľ) Uveďte údaje vlastníka chovu podľa predtlače. Pod pojmom vlastník sa 

rozumie fyzická alebo právnická osoba vlastniaca chov a/alebo HZ. Ak má 
vlastník chovu pridelené IČO, vyžaduje sa jeho uvedenie!

07 Štatutárny zástupca V prípade, že vlastníkom chovu/zvierat je právnická osoba (s.r.o., a.s. a pod.), 
uveďte údaje vybraného štatutárneho zástupcu podľa predtlače.

08 Držiteľ Uveďte údaje držiteľa chovu podľa predtlače. Pod pojmom držiteľ sa rozumie 
fyzická alebo právnická osoba, ktorá je zodpovedná za zvieratá, a to i na 
prechodný čas.

09 Doručovacia pošta Uveďte adresu na doručovanie poštových zásielok v prípade, že táto adresa nie 
je totožná s adresou chovu.

10 Podpis a pečiatka 
vlastníka 
(majiteľa)/držiteľa

Potvrďte uvedené údaje svojim podpisom poprípade aj pečiatkou organizácie.

11 Adresát Adresa pracoviska CEHZ, kde zašlite vyplnené tlačivo.

Poznámka: Údaj o rodnom čísle je doplňovaný do informačného systému CEHZ podľa  
§ 16 zákona č. 274/2006 Z.z. o podpore v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka,, 
vzhľadom na predpisy Európskej únie podľa ktorých majiteľom 
hospodárskych zvierat, za splnenia tam ustanovených podmienok vznikajú 
rôzne práva podľa ktorých si môže uplatniť nárok na finančnú podporu. 
Uvedením Vášho rodného čísla a Vašim podpisom súhlasíte s použitím 
Vášho rodného čísla. Tento súhlas je udeľovaný Štátnemu plemenárskemu 
ústavu SR poverenému vedením centrálnej evidencie hospodárskych zvierat 
a zároveň Pôdohospodárskej platobnej agentúre ako aj subjektom 
spolupracujúcim s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou , ktoré sú spôsobilé 
zabezpečiť ochranu osobných údajov v zmysle zákona č.428/2002 Z. z. 
o ochrane osobných údajov.


