Vytlačiť

Storno údajov

MESTO BANSKÁ BYSTRICA
Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica, Oddelenie daní a poplatkov

PE1
Prihlásenie psa

Fyzická osoba

do evidencie

Prihlásenie

Zmena nahlásených údajov

Dátum: .................................

A. DRŽITEĽ PSA – (chovateľ, majiteľ)
Titul: …................... Priezvisko: .......................................................... Meno: ….................................. Dátum narodenia: …..................
Rodné priezvisko: .......................................................... Držiteľ preukazu:

ŤZP-S*

ŤZP *

Adresa trvalého pobytu (TP) držiteľa psa: Ulica: …................................................................................ Číslo: …................. / .................
PSČ: …................. Obec: ….............................................................. Číslo bytu: …............................
Adresa prechodného pobytu (PP):

Ulica: …................................................................................ Číslo: …................. / .................

PSČ: …................. Obec: ….....................................................................

Číslo bytu: …............................

Doplňujúce údaje: E-mail: ….....................................................................

Telefón: …............................................................................

Písomnosti , týkajúce sa evidencie psa, žiadam doručovať na adresu :
Trvalého pobytu

Elektronicky prostredníctvom www.slovensko.sk

Prechodného pobytu

B. ÚDAJE O MIESTE DRŽANIA PSA NA ÚZEMÍ MESTA (chovný priestor)
Áno

Nie

V objekte na podnikanie

V inom objekte

Chovný priestor psa sa nachádza v nehnuteľnosti vo vlastníctve držiteľa psa**:
V rodinnom dome

V byte

V záhrade

Stručný popis lokality, kde sa pes chová**: ….............................................................................................................................................
Názov spoločenstva, správcu bytového domu, ak sa pes chová v byte: .......................................................................................................

C. ÚDAJE O PSOVI – EVIDENČNÝ LIST PSA
Meno psa: …................................................. Plemeno psa: ….....................................................

Pohlavie:

Pes

Suka

Dátum narodenia psa: ….............................. Dátum nadobudnutia psa: …..................................

Farba: ............................................

Vek psa: …................ Výška psa v kohútiku (cm): …............................. Číslo čipu psa: …........................................................................
Spôsob nadobudnutia psa:
Kúpa

Vlastný chov

Darovanie

Prisvojenie

Z útulku, karanténnej stanice, OZ *

Názov a adresa útulku alebo karanténnej stanice*: ….................................................................................................................................
Výcvik psa:

Dobrý

Odborný

Úspešná skúška ovládateľnosti psa:

BH SK*

BH VT*

Úspešná skúška výkonu psa:

Vodiaceho (asistenčného) psa*

Účel držania psa:

Základný

Domáci

Pes pohrýzol človeka:

Áno

….....................................................

Záchranárskeho psa*

…..........................................................................

Iná skúška*

..................…........................................................

Strážny

Služobný

Zvláštny

Iný

Svojím podpisom potvrdzujem, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a prehlasujem, že uvedením nepravdivých údajov alebo neúplných údajov sa dopúšťam priestupku,
ktorý v zmysle zákona o 282/2002 Z.z. podlieha pokute. Svojím podpisom vyjadruje súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov pre účely evidencie psa
v zmysle zákona.

Dňa: …....…...............

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

Držiteľ psa je povinný zároveň podať daňové priznanie k dani za psa na tlačive MFSR „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné
automaty ...“ v lehote podľa zákona. Prílohy:
* Kópia dokladu o úspešnej skúške výkonu psa BH, v prípade ak pes takúto skúšku absolvoval, kópia dokladu o osvojení psa z útulku, karanténnej stanici alebo
zozdruženia, ktorého činnostou je starostlivosť o túlavé, týrané alebo opustené zvieratá, kópia preukazu ŤZP alebo ŤZP S.
** Ak držiteľ psa nevlastní nehnuteľnosť, v ktorej sa pes chová, držiteľ psa predloží správcovi dane "súhlas vlastníka nehnuteľnosti" , že psa môže chovať v
jeho nehnuteľnosti. Ak držiteľ psa má trvalý alebo pobyt v bytovom dome a pes sa chová v rodinnom dome, ktorý nie je v jeho vlastníctve, predloží aj
"potvrdenie správcu alebo spoločenstva vlastníkov bytov, že pes sa nechová v bytovom dome.

Pridelenie náhradnej evidenčnej známky
Úradný záznam

Evidenčná známka: ….......................... vydaná dňa: …............................

zamestnancom MsÚ: ...............................................................

Poznámka: .........................................................................................................................................................................................................
Evidenčnú známku prevzal: …......................................................... dňa: …............................

Podpis: ................................................

