
Mesto Senica na základe príslušných ustanovení zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú 
niektoré podmienky držania psov, § 6 odst. 2 a § 11 odst. 4 písmeno g, zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov,

v y d á v a

Všeobecne záväzné nariadenie
č.50

o podmienkach chovu, držania a vodenia psov na území mesta Senica

Článok 1
Úvodné ustanovenie

1.  Účelom tohto  všeobecne záväzného  nariadenia  /ďalej  len  „VZN“/  je  podrobnejšie  upraviť 
podmienky chovu,  držania  a  vodenia  psov na  území  mesta  Senica,  t.j.  v katastrálnom území 
mesta Senica a Kunov ( v častiach Senica, Kunov, Čáčov, Brestové, Košútovec, Dolné a Horné 
Suroviny.) /ďalej len „mesto“/  
2. Toto VZN upravuje práva a povinnosti právnických a fyzických osôb pri chove, držaní psov na 
území  mesta,  ich  evidencii  ,  určuje  zásady vodenia  psov,  postup  pri  znečisťovaní  verejných 
priestranstiev, starostlivosti o psa,  odchyte a riešenie priestupkov.
3. Toto VZN sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov.
4.  Týmto  VZN  nie  sú  dotknuté  ustanovenia  Občianskeho  zákonníka  a  Trestného  zákona  a 
osobitných predpisov. 

Článok 2
Vymedzenie pojmov

1. Služobným psom je pes používaný podľa osobitných zákonov napr. v policajnom zbore, zbore 
väzenskej a justičnej stráže, vojenskej polícii, železničnej polícii, obecnej polícii, poľnej stráži, 
rybárskej stráži, colnej službe, atď.

2. Zvláštnym psom je pes:
a/ používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona,
b/ používaný horskou službou,
c/ používaný pri záchranných prácach a pri plnení úloh civilnej ochrany,
d/ poľovný,
e/ ovčiarsky,
f/ vodiaci,
g/  používaný  počas  výcviku,  alebo  súťaže  konanej  podľa  medzinárodného,  alebo  národného 
skúšobného poriadku.

3. Nebezpečným psom je každý pes, ktorý pohrýzol, alebo poranil človeka bez toho, aby bol sám 
napadnutý, alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane, alebo v krajnej núdzi.



4. Voľným pohybom psa sa rozumie pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru, alebo 
zariadenia na chov. Za voľný pohyb psa sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa bez vôdzky mimo 
chovného priestoru alebo zariadenia na chov, ak je na základe výcviku ovládaný osobou, ktorá ho 
vedie.

5. Túlavým psom je pes, ktorý sa bez kontroly a dozoru držiteľa pohybuje po priestranstvách 
voľne dostupných verejnosti.

6. Verejným priestranstvom pre účely tohto VZN sú všetky verejne prístupné pozemky na území 
mesta  Senica okrem tých,  ktoré sú vo vlastníctve  fyzických a právnických osôb s výnimkou 
mesta,  alebo  ku  ktorým  majú  tieto  osoby  právo  hospodárenia.Verejným  priestranstvom  sa 
rozumejú najmä:
a/ miestne komunikácie, námestia, chodníky, parkoviská a trhovisko,
b/ vnútro blokové sídliskové priestory, mosty, mostíky, priechody, schodiská, prístupové rampy,
c/  parky,  zatrávnené  plochy pri  komunikáciách,  cintoríny a iné  pietne  miesta,  detské  ihriská, 
športoviská, cyklistické cesty, rekreačná oblasť Kunovská priehrada atď.
 
7. Spoločnými bytovými priestormi sú spoločné časti a spoločné zariadenia obytných domov – 
napr. schodištia, výťahy, spoločné terasy, práčovne, sušiarne a kočikárne. 

8. Verejnými priestormi sú napr. priestory obchodných centier, vozidlá verejnej dopravy a iné 
priestory, kde sa pohybujú alebo zhromažďujú ľudia.

                                                                                    
                                                                       Článok 3
                                              Starostlivosť o psov a podmienky ich chovu

Chov a držanie psa je povolené na celom území mesta, ak sú splnené nasledovné podmienky:

1. Vlastník alebo držiteľ psa je povinný zabezpečiť starostlivosť o psa podľa platných právnych 
predpisov ( Zákon č.39/2002 Z.z. o veterinárnej starostlivosti).

2. Každý, kto chová alebo drží psa, je povinný:
a/  zabezpečiť  mu  umiestnenie,  starostlivosť  a pozornosť  v primeraných  zoohygienických 
a hygienických  podmienkach  zodpovedajúcich  jeho  fyziologickým  a etologickým  potrebám, 
poskytovať mu v dostatočnom množstve zdravotne nezávadné krmivo a pitnú vodu, umožniť mu 
primeraný pohyb, urobiť opatrenia na zabránenie jeho úteku a neplánovaného alebo nežiadúceho 
rozmnožovania,
b/ zabezpečiť mu hygienicky vyhovujúcu likvidáciu exkrementov, okamžite odstrániť exkrement 
spôsobený  psom  na  verejných  priestranstvách,  verejných  priestoroch  a spoločných  bytových 
priestoroch,
c/ dbať, aby chovom psa neboli narúšané vzťahy medzi občanmi, predovšetkým nesmú byť nad 
mieru primeranú pomerom obťažovaní susedia hlukom, pachom a pevnými a tekutými výkalmi,
d/ dodržiavať veterinárne predpisy o chove psa, zabezpečovať pravidelné povinné očkovanie psa 
proti besnote podľa § 17 ods. 5 zákona č. 39/2007 z. Z. o veterinárnej starostlivosti, očkovaniu 
podliehajú všetky  psy staršie ako 3 mesiace,



e/ pri ochorení psa zabezpečiť jeho veterinárne ošetrenie,
f/  dať  psa,  ktorý  poranil  človeka  bezodkladne  vyšetriť  veterinárnemu  lekárovi  a potvrdenie 
o prehliadke psa odovzdať poškodenému,
g/ zamedziť takému spôsobu cvičenia psa, ktorý mu spôsobuje ujmu na zdraví a kondícii, najmä 
nesmie nútiť psa na výkony presahujúce jeho logické schopnosti alebo prirodzenú silu, nesmie 
používať prostriedky, ktoré môžu zapríčiniť zranenie alebo zbytočnú bolesť, utrpenie a úzkosť, 
štvať zvieratá proti sebe,
h/ zabezpečiť veterinárnu alebo inú vhodnú asanáciu uhynutého psa,
i/ uhradiť škodu spôsobenú psom podľa všeobecne platných právnych predpisov.

3. Chovať a držať psa je zakázané v priestore, ktorý nevyhovuje jeho biologickým a etologickým 
potrebám najmä: 
a/ v spoločných bytových priestoroch obytných domov,
b/ v zariadeniach pre deti a mládež,
c/  v prevádzkach  verejného  stravovania,  spoločného  stravovania,  potravinárskej  výroby, 
v obchodoch s potravinami, v zdravotníckych zariadeniach,
d/ v zariadeniach určených na chov iného spoločenského zvieraťa ( napr. v klietke ).

4.  V prípade  mimoriadneho  veterinárneho  nariadenia  alebo  výskytu  besnoty  sa  treba  riadiť 
pokynmi regionálnej veterinárnej a potravinovej správy.

5. Zakazuje sa opustiť psa s cieľom zbaviť sa ho.

6. Zakazuje sa usmrtiť psa bez primeraného dôvodu.

                                                                       Článok 4
                                                                   Evidencia psov

1. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území mesta podlieha evidencii psov /ďalej 
len „evidencia“/.
2. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia posledného 
dňa lehoty uvedenej v odseku 1. v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza.
3. Evidenciu vedie oddelenie správy majetku mesta Mestského úradu v Senici /ďalej len odd. 
SMM/.
4. Do evidencie sa zapisujú údaje, ktoré sú obsahom formulára o psoch v informačnom systéme 
samosprávy a evidenčného listu na prihlásenie psa /viď prílohy č. 1,2 a3/.

5. Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný do 
30 dní od zmeny skutočnosti,  alebo údajov oznámiť na odd. SMM, kde je, alebo má byť pes 
evidovaný.

6. Odd. SMM vydá držiteľovi  psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa /ďalej  len 
„známka/. Na známke sa uvedie evidenčné číslo psa, názov Mesto Senica a údaj o tom, či je pes 
nebezpečným psom. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa.



7. 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 na odd. 
SMM, ktoré je povinné držiteľovi psa za úhradu 3,31 €  vydať náhradnú známku.

8. Pri evidencii  zvláštneho psa držiteľ túto skutočnosť preukáže príslušným dokladom ( napr. 
preukazom ŤZP, protokolom o vykonaní príslušnej skúšky a pod. )

9. Údaje o tom, že pes sa stal nebezpečným, sa zaznamenávajú do evidencie. O tejto skutočnosti 
musí byť vykonaný záznam ( MsP, PZ SR, veterinárnym lekárom). Na základe tohto záznamu je 
držiteľ psa povinný na vyzvanie vymeniť si známku za známku „nebezpečný pes“.

Článok 5
Vodenie psa

1. Vodiť psa mimo chovného priestoru, alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky 
a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii,  pričom je povinná predchádzať 
tomu,  aby pes  útočil,  alebo  iným spôsobom ohrozoval  človeka,  alebo  zvieratá  a  zabraňovať 
vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.

2. Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru, alebo zariadenia na chov môže len osoba, 
ktorá je plne spôsobilá na právne úkony.

3. Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa, alebo osoba, ktorá psa vedie, alebo nad psom vykonáva 
dohľad.

4. Držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť meno, priezvisko a adresu trvalého 
pobytu  osobe,  ktorú pes  pohrýzol.  Ten,  kto psa  vedie,  je  povinný oznámiť  osobe,  ktorú pes 
pohrýzol  aj  meno,  priezvisko  a adresu  trvalého  pobytu  držiteľa  psa.  Súčasne  je  povinný 
skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý, alebo vyprovokovaný ak 
sa nepoužil v nutnej obrane, alebo v krajnej núdzi oznámiť na miesto jeho evidencie.

5.  Na verejnom priestranstve,  vo verejných priestoroch a spoločných bytových  priestoroch je 
voľný pohyb psa zakázaný,  každý pes musí byť vedený na vôdzke, každý nebezpečný pes musí 
mať  nasadený  aj  náhubok.  Tento  zákaz  neplatí  pre  služobných  psov  pri  plnení  služobných 
povinností.

6.  Pri  vedení  psa je osoba,  ktorá psa na území mesta  vedie alebo nad ním vykonáva dohľad 
dodržiavať tieto pravidlá:
a/  je povinná na požiadanie Mestskej polície Senica (ďalej len „MsP“) preukázať totožnosť psa 
známkou,
b/  nevyzývať psa k útoku na iné zviera alebo osobu,
c/ v prípade, ak dôjde ku zraneniu medzi psami alebo inej osoby, je držiteľ psa povinný zranenej 
osobe alebo držiteľovi zraneného psa predložiť doklad o povinnej vakcinácii a zaistiť veterinárne 
vyšetrenie svojho psa,
d/ pri vedení psa je ten, kto psa vedie, povinný správať sa tak, aby bol schopný zabrániť svojmu 
psovi v útoku,



e/  po celú dobu vedenia psa ten, kto psa vedie, ho musí mať pod dohľadom,
f/  na miestach, kde je povolené vodenie psa len na vôdzke, je ten kto psa vedie, povinný mať psa 
v bezprostrednej blízkosti tak, aby v prípade potreby odvrátil hrozbu vzniku úrazu tretích osôb. 
Vôdzka musí byť bezpečne pripevnená na obojku alebo prsnom postroji. Pevnosť vôdzky a jej 
dĺžka musia byť primerané psovi a situácii tak, aby bolo možné psa ovládať v každej situácii.

7. Vstup so psom (okrem psa vodiaceho alebo služobného) je v meste zakázaný:
a/  na kúpaliská,  športoviská,  detské ihriská a  pieskoviská,  do kostolov,  na cintoríny a  pietne 
miesta, pokiaľ vlastník, správca, alebo užívateľ nerozhodol inak,
b/  do  úradných  budov,  do  zdravotníckych,  školských,  kultúrnych  a  sociálnych  zariadení, 
stravovacích zariadení, obchodov, zariadení pre poskytovanie služieb, pokiaľ vlastník, správca, 
alebo užívateľ nerozhodol inak,
c/  bez vôdzky do vozidla verejnej dopravy a na miesta,  kde sa pohybujú alebo zhromažďujú 
ľudia a ak ide o psa bez výcviku, ktorý by mohol ohroziť zdravie iných zvierat, alebo bezpečnosť 
ľudí aj bez náhubka,
d/ do ostatných miest označených  „Zákaz vstupu“.

8. Miesta vymedzené podľa bodu č. 7, písmeno a/ a b/ tohto článku musia byť viditeľne označené 
umiestnením vhodného piktogramu,  alebo  textu.  Toto  označenie  zabezpečí  vlastník,  správca, 
alebo užívateľ budovy, alebo zariadenia.

9. Voľný pohyb psov označených ako nebezpečný je zakázaný.

10. Verejné priestranstvá odporúčané na venčenie psov na vôdzke:
a/ na sídlisku Sotiná v týchto lokalitách:
- Sotinská ulica, trávnatá plocha nad kaskádovým parkoviskom pri obchodnom dome súpisné 
číslo 1348
- trávnatá plocha medzi bytovkami č. 1352 a 1353 medzi ulicami J. Mudrocha a L. Novomeského
-  Sotinská  ulica,  trávnatá  plocha  pri  kruhovej  križovatke  medzi  tokom  Teplica  a areálom 
slovenskej správy ciest
- časť trávnatého priestranstva medzi amfiteátrom a ulicou L.Novomeského
- časť mestského parku oproti vchodu do mestského letného kúpaliska
- trávnatý pás  oproti bytovke č. 1203 na ulici S.Jurkoviča
- trávnatá plocha nad parkoviskami s garážami na Sotinskej ulici nad bytovkou č. 1207
- trávnatá plocha medzi tenisovými ihriskami a riekou Teplica pri vstupe na cyklotrasu
b/ trávnaté plochy na Štefánikovej ulici začínajúce od lávky cez Teplicu pri reštaurácii Malina po 
lávku pri mestskom kúpalisku  
c/ trávnatá plocha medzi tokom Teplica a Sadovou ulicou po Záhorskú galériu
d/ trávnatá plocha pri križovatke ulíc Hviezdoslavova a Priemyselná oproti sídlu firmy Službyt 
pri bytovke č. 116
g/ trávnatý priestor na IBV Záhrady pred reštauráciou Lipa na Lipovej ulici
h/ trávnatá plocha na Hviezdoslavovej ulici medzi bytovkou č. 469 a hotelom Senica
i/ park za „starým sídliskom“ medzi ulicami Železničná a Dlhá pri križovatke týchto dvoch ulíc 
a Tehelnej.

11. Verejné priestranstvá a plochy  na voľný pohyb psov ( bez vôdzky ), nachádzajú sa mimo 
zastavaného územia mesta:



a/  trávnatá  plocha  na  Kunovskej  priehrade  pod  hrádzou  od  mosta  cez  rieku  Teplicu  až  po 
parkovisko
b/ tzv. „Čerešňová alej“ nachádzajúca sa za IBV juh nad ulicou J.Jonáša smerom na Hlboké
c/ Kaplinské pole v priemyselnej zóne mesta
d/ v mestskej časti Čáčov od IBV tzv. Bahence smerom na ulicu Kolónia popri toku Teplica
e/ priestor na Kasárenskej ulici medzi železničnou vlečkou a podnikom Arcelor
f/ za hromadnými garážami na ulici Kolónia pri toku Teplica smerom do mestskej časti Čáčov

 
12. Zakazuje sa:

a/ opustenie psa na verejnom priestore bez uviazania (napr. pred obchodom),
b/ opustenie nebezpečného psa alebo jeho zanechanie bez dozoru na verejnom priestranstve aj 
uviazaného a opatreného náhubkom.
c/ nechať voľne sa pohybovať psa v spoločných priestoroch obytných domov ( okrem vodiaceho 
a služobného psa počas zákroku ).

13. V rekreačnej oblasti Kunovská priehrada platí VZN č.21, článok 5, bod 4 v plnom znení. 

14.  Na cyklotrase  je  možné  viesť  psa  len  na  vôdzke bezpečne  pripevnenej  na  obojku alebo 
prsnom postroji.  Pevnosť vôdzky a jej  dĺžka  musí  byť  primeraná  psovi  tak,  aby bolo možné 
ovládať  psa  v každej  situácii  a tým  predchádzať  možným  konfliktom  s ďalšími  užívateľmi 
cyklotrasy okrem časového úseku od 21.00 do 7.00 hod. v období od 1.10. do 31.3. a v čase od 
22.00 do 7.00 hod. v období od 1.4. do 30.9. kedy je voľný pohyb psa na cyklotrase povolený.  

15. Zákaz voľného pohybu psov na verejnom priestranstve sa nevzťahuje na služobných psov 
počas služobného zákroku a vodiaceho psa a neplatí v nehnuteľnostiach držiteľa psa, pokiaľ sú 
bezpečne ohradené tak, aby bolo zabránené úniku psa. 

Článok 6
Znečisťovanie verejných priestranstiev

1. V záujme zachovania  čistoty verejných priestranstiev je držiteľ  psa alebo osoba,  ktorá psa 
vedie  povinná  ak  pes  znečistí  exkrementmi  /  tuhými  výkalmi  /  verejné  priestranstvo  tieto 
bezprostredne  odstrániť  a umiestniť  ich  v primeranom  obale  do  špeciálnych  košov  na  psie 
exkrementy alebo do zberných nádob určených pre zmesový komunálny odpad.

2.  V plnom rozsahu platia  ustanovenia  príslušného VZN č.4  o udržiavaní  všeobecnej  čistoty 
a ochrany zelene na území mesta o tvorbe a ochrane životného prostredia na území mesta.

                                                                    Článok 7
                                                                Odchyt psov



1. Voľne sa pohybujúci pes bude odchytený  MsP. O odchyte psov vedie MsP evidenciu, ktorá 
obsahuje dátum a miesto odchytu, záznam o rase psa, o identifikačnej známke, prípadne o iných 
okolnostiach odchytu.

2. Odchytený pes bude umiestnený do psieho útulku zmluvne dohodnutého s mestom Senica.

3. Majiteľ odchyteného psa je oprávnený si ho prevziať po preukázaní jeho vlastníctva a uhradení 
poplatku vzniknutého nákladmi spojenými s umiestnením psa v útulku.

4.  Odchytený  pes  smie  byť  vydaný  jeho  majiteľovi  iba  za  asistencie  MsP a po  prerokovaní 
priestupku.

5.  Odchyt  psov  a nakladanie  s nimi  sa  uskutočňuje  v súčinnosti  s príslušnými  orgánmi  alebo 
v medziach ich pokynov na základe príslušných platných právnych predpisov.

                                                                        Článok 8
Priestupky a sankcie

1. Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak
a/ neoznámi obci, v ktorej pes je evidovaný alebo má byť evidovaný, každú zmenu skutočností 
a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, do 30 dní od ich zmeny
b/ neprihlási psa do evidencie
c/ umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa  podmienky ustanovené v článku 5   body č. 1 a 2 
tohto VZN,
d/ neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý, alebo vyprovokovaný, ak 
sa nepoužil v krajnej núdzi alebo nutnej obrane,
e/ neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky
f/ nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených.

2. Priestupku sa dopustí ten, kto vedie psa, ak
a/ neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu trvalého 
pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol,
b/ nezabráni útoku psa na človeka alebo zviera alebo nezabráni inému spôsobu ich ohrozovania 
psom,
c/ neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak 
sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,
d/ nepreukáže evidenčnou známkou totožnosť psa,
e/ nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa,
f/ neodstráni bezprostredne tuhé výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo.

3. Za priestupok podľa odseku 1 a odseku 2  písm. a) až c) možno uložiť pokutu do 165 eur a za 
priestupok podľa odseku 2 písm. d) až f) možno uložiť pokutu do 65 eur.

4. Priestupky podľa tohto VZN prejednáva obec a v blokovom konaní MsP.



5. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch. 

Článok 9
Záverečné ustanovenia

1. Všeobecne záväzným nariadením mesta č.50 o podmienkach chovu, držania a vodenia psov sa 
mení VZN č.3 o miestnych daniach a VZN č.4 o udržiavaní všeobecnej čistoty a ochrany zelene 
na území mesta o tvorbe a ochrane životného prostredia na území mesta takto:
a/ vo VZN č.3 o miestnych daniach sa z čl.9  vypúšťajú body 1 až 9 a vkladajú sa do VZN č.50 
do čl.4 a čl.8.
b/ v rámci VZN č.3 sa do čl.8 presúvajú body č.10 a11 z čl.9.
c/ vo VZN č.4 sa čl.13 vypúšťa a vkladá sa do VZN č.50 do čl.2,5,6 a 8.

2. Finančné prostriedky získané z dane za psa budú použité výhradne na riešenie problematiky 
psov v meste napr. na prevádzku útulku pre psov, vytváranie podmienok na zber exkrementov, 
propagáciu a pod.

3. Držiteľ psa, ktorému vznikne odo dňa účinnosti tohto VZN povinnosť podľa článku 4, bod č. 1 
zaevidovať psa, splní si túto povinnosť od 1.10.2010 do 31.12.2010.

4. Držiteľ psa je povinný pravidelne ročne uhrádzať mestu daň  za psa podľa platného VZN 
mesta č.3 o miestnych daniach.

5. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN vykonávajú hlavný kontrolór, mestská polícia 
a poverení zamestnanci mesta.

6. Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach držania psov na území mesta Senica schválilo 
mestské zastupiteľstvo v Senici na svojom zasadnutí dňa 16.9.2010 uznesením MsZ č.25/2010/L.

7. Toto VZN nadobúda účinnosť 15 dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

RNDr. Ľubomír Parízek
 primátor mesta Senica



Príloha č. 1

   



MESTSKÝ ÚRAD SENICA, Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica
Tel.:034 651 50 01-04 kl. 128, Fax: 034 657 40 58-59
e-mail: baranova@msu.senica.sk, web: www.senica.sk

ŽIADOSŤ O PRIHLÁSENIE PSA DO EVIDENCIE

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Číslo známky:      
.........................................

Meno a priezvisko žiadateľa:      
................................................................................................................

Dátum narodenia:      
................................................................................................................

Trvalé bydlisko:      
................................................................................................................

Počet prihlasovaných psov:      
................................................................................................................

Meno psa:      
................................................................................................................

Dátum narodenia psa:      
................................................................................................................

Odkedy sa pes chová:      
................................................................................................................

Plemeno psa:      
................................................................................................................

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

Pohlavie:      
................................................................................................................

Adresa, kde sa pes nachádza:      
................................................................................................................

Dátum prihlásenia:      
................................................................................................................

V                         , dňa               

.....................................................
              podpis žiadateľa

Príloha č. 2



MESTSKÝ ÚRAD SENICA, Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica
Tel.:034 651 50 01-04 kl. 128, Fax: 034 657 40 58-59
e-mail: baranova@msu.senica.sk, web: www.senica.sk

ŽIADOSŤ O ODHLÁSENIE PSA Z EVIDENCIE

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Meno a priezvisko žiadateľa:      
.............................................................................................................................

Dátum narodenia:      
.............................................................................................................................

Bydlisko:      
.............................................................................................................................

Čestne prehlasujem, že už nie som vlastníkom psa, č. známky       
.........................................

         odo dňa:      
.........................................

Dôvod odhlásenia:      
.............................................................................................................................

V                         , dňa               

.....................................................
        podpis žiadateľa

Príloha č. 3


