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Vec: Usmeľnenie k nahlasovaniu odcudzenÝch hosnodáľskvch zvieľat d'o CF-ľIZ

Štátna veterinárna a potravinová spľáva Slovenskej ľepubliky (ďalej ako ,,ŠVPS SR";
podľa $ 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 3912007 Z. z. o veterináľnej starostlivosti v znení neskor-
ších pľedpisov (ďalej \en ,,zákon o veteľináľnej staľostlivosti"), usmeľňuje postup pľi nahlaso-
vaní odcudzených hospodáľskych zvierut do databázy Centrálnei evidencie hospodáľskvch
zvierat (ďalej len ..CEHZ").

V pľípade, že dôjde u chovateľa k odcudzeniu zvieľaťa (hovädzí dobytok, ošípané' ov-
ce, kozy), držiteľ ie povinný spolu s hlásením o zmene. ktoré zasiela do CEHZ. zaslať ai kó-
ni'' níanm-Áhn nníĺrĺÁania o urobení oznámenla nÄ^,,Ä-^^í o,,ionoŕo -^',{^_ÁL^ ^--Á_^*

kfoľémrl bol skutok oznámen Ú snľavirĺla vvrĺnnéhn nríslllšnr7m lifwaľnľn Pnlicninéhn zhnľlr
Slovenskej republikv.

CEHZ nespľacuje udalosť ,,odcudzenieoo uvedenú na tlačive hlásenia zmien, hlásenú
kódom udalosti ,,40oo (nálzov udalosti odcudzenie) pokiaľ nebude pľiložená kópia potvľdenia o
uľobení oznámenia o odcudzeni zvieraťa vydaného orgánom, ktoľému bol skutok oznámený.
V oznámení o odcudzení musia bý' uvedené celé dvanásťmiestne identifikačné kódy všet-
kých odcudzených zvierat a dátum ich odcudzenia.

Hlásenia o zmenách' v ktorých sa hlási odcudzenie (kódom u40") musí byť zaslané do
CEHZ poštou. Ak bude zasie|ané hlásenie len elektľonickou foľmou, nebude dané hlásenie
spracované, nakoľko nie je kompletné.

Usmeľnenie je platné a účinné dňom 25. mája2019, platí pľe všetky hlásené odcudze-
nia (kód udalosti ,,40* ) s dátumom uvedeným po 25. máji20t9 (nezáIeži kedy sa odcudzenie
vykonalo).
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