
Prílohou k žiadosti je: 

a) kópia osvedčenia na odchyt túlavých zvierat odborne spôsobilej osoby, ktorej prostredníctvom 

sa odchyt túlavých zvierat vykoná, 

b) kópia zmluvy o poskytovaní súkromných odborných veterinárnych činností a služieb, 

c) kópia zmluvy o úschove odchytených túlavých zvierat s karanténnu stanicou a útulkom pre 

zvieratá, ak žiadateľ neprevádzkuje vlastnú karanténnu stanicu a útulok pre zvieratá, 

d) kópia rozhodnutia o povolení prepravcu zvierat alebo kópia zmluvy s prepravcom zvierat o 

preprave odchytených túlavých zvierat, 

e) čestné vyhlásenie, že žiadateľ je držiteľom čítacieho zariadenia, ktoré spĺňa požiadavky podľa 

osobitného predpisu,  

f) čestné vyhlásenie o možnosti denného prístupu na internet, 

g) vypracovaný štandardizovaný postup operácií, ktorý obsahuje: 

1. zoznam zariadení, pomôcok a postupov, ktoré sa používajú pri odchyte túlavých zvierat, a 

povinnosti osôb poskytujúcich súčinnosť odborne spôsobilej osobe na odchyt túlavých zvierat, 

2. opatrenia pri neočakávaných a naliehavých situáciách, 

3. spôsob nakladania so živočíšnymi vedľajšími produktmi, 

4. kontaktné údaje:  4a. osoby, ktorá vykonáva zaznamenávanie údajov do registra odchytených 

túlavých zvierat, 

4b. osoby, ktorá pred odchytom túlavých zvierat overuje voľné kapacity na 

ich umiestnenie v karanténnej stanici alebo útulku pre zvieratá, 

4c. veterinárneho lekára, prepravcu, karanténnej stanice a útulku pre zvieratá, 

s ktorými má osoba schválená na odchyt túlavých zvierat uzatvorenú zmluvu 

o úschove odchytených túlavých zvierat. 

i) správny poplatok vo výške 100 eur (eKolok, platba na účet) 

 



 

VZOR 

ŽIADOSŤ 

o vydanie rozhodnutia o schválení odchytu túlavých zvierat 

 

Fyzická osoba – podnikateľ: meno, 

priezvisko, miesto podnikania, IČO 

 

Právnická osoba: názov, sídlo a IČO 

 

 

 

Úradné číslo karanténnej stanice................................................................................................ 

Úradné číslo útulku pre zvieratá ................................................................................................ 

 

 

žiadateľ prevádzkuje 

 

žiadateľ má podpísanú zmluvu 

o úschove odchytených túlavých 

zvierat 

 

Meno, priezvisko a adresa odborne spôsobilej osoby na odchyt túlavých zvierat 

 

PRÍLOHY:* 

1. Kópia osvedčenia o odbornej spôsobilosti osoby na odchyt 

túlavých zvierat  
áno nie 

2. Kópia zmluvy o poskytovaní súkromných odborných 

veterinárnych činností a služieb 
áno nie 

3. Kópia zmluvy o úschove odchytených túlavých zvierat** áno nie 

4. Kópia rozhodnutia o povolení prepravcu zvierat áno nie 

5. Čestné vyhlásenie o držbe funkčného čítacieho zariadenia áno nie 

6. Čestné vyhlásenie o možnosti denného prístupu k internetu áno nie 

7. Vypracovaný štandardizovaný postup operácií áno nie 

Dátum odoslania 

žiadosti:  

 

Podpis žiadateľa, odtlačok pečiatky: 

 

 

ZÁZNAMY ORGÁNU ŠTÁTNEJ SPRÁVY VO VETERINÁRNEJ OBLASTI: 

Štátna veterinárna a potravinová správa SR:  

 

 

Dátum prijatia žiadosti: Prevzal: 

*   nehodiace sa prečiarknite 

** kópia zmluvy o úschove odchytených túlavých zvierat sa nepredkladá, ak žiadateľ prevádzkuje vlastnú 

karanténnu stanicu alebo útulok pre zvieratá 
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