
PRIHLÁSENIE PSA DO EVIDENCIE 
 
 
DRŽITEĽ PSA 

Meno a priezvisko (názov organizácie)  

Adresa trvalého pobytu (sídlo organizácie)  

Umiestnenie chovného priestoru 
(ak sa nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa) 

 

 
ÚDAJE O PSOVI 

Meno   

Rasa  

Farba  

Pohlavie  

Číslo čipu alebo tetovacie číslo  

 

Dátum evidencie (vyplní obec)  

Číslo evidenčnej známky (vyplní obec)  

 

Vo Veľkom Orvišti dňa  

podpis držiteľa psa 

 
 

Súhlas so spracovaním osobných údajov 

Vyplnením osobných údajov na tomto tlačive a svojim podpisom dávam súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle 
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účely vedenia evidencie psov, ktorej 
prevádzkovateľom je v zmysle § 3 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov obec Veľké Orvište. 
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. 
 
 
 
 
 

Informácie pre držiteľa psa 

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 do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete v mieste, kde 
sa pes v danom roku prevažne nachádza. Evidenciu vedie obec.  

Do evidencie sa okrem údajov uvedených vyššie zapisuje aj skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý 
alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi, úhyn psa a strata psa. 

Každú zmenu skutočností 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. 

Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa (ďalej len „známka"). Na známke sa uvedie evidenčné číslo 
psa, názov obce, kde je pes evidovaný, a údaj o tom, či je pes nebezpečným psom. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa. 

Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný do 14 dní odvtedy, čo 
odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil, oznámiť obci, kde je pes evidovaný. Obec vydá držiteľovi psa náhradnú známku za 
úhradu vo výške 2,00 €. 

podpis dotknutej osoby 


