
 

Očkovanie a čipovanie psov 25. 07. 2013 
 

Návratka 

 
Do konca septembra 2013 musia byť, podľa zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej 

starostlivosti, všetky psy, mačky a fretky držané na území Slovenska povinne označené 

čipom. Majiteľovi inak hrozí pokuta do výšky 370 eur!!! 

 

Údaje o majiteľovi: 

Meno ........................................................................................................... 

Priezvisko ........................................................................................................... 

Adresa ........................................................................................................... 

trv. pobytu ........................................................................................................... 

Tel. kontakt!!! ........................................................................................................... 

 

Údaje o psovi: 

Meno ........................................................................................................... 

Plemeno ........................................................................................................... 

Pohlavie ........................................................................................................... 

Dátum narodenia ........................................................................................................... 

Farba srsti ........................................................................................................... 

Číslo čipu ........................................................................................................... 

 

Cena čipovania vrátane očkovania proti besnote je 16,40 € s DPH za 1 psa. 

V cene je zahrnuté: cena vakcinácie, cena čipu, očkovací preukaz a práca. 

 

Túto návratku je nutné priniesť vyplnenú v deň očkovania a čipovanie 

 pre MVDr. Miroslava Chochula!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P o z v á n k a 
 

MVDr. Miroslav Chochúľ   z v o l á v a  povinné očkovanie psov proti besnote a zároveň aj 

povinné čipovanie psov, ktoré sa uskutoční v Obci Staškov 

dňa 25. 07. 2013 ( t. j. vo štvrtok) 

v tomto poradí: 

 

Pred Obecným úradom Staškov        9.00 – 10.00 hod.  

Vyšný koniec – pohostinstvo       10.10 – 10.45 hod.  

Potraviny – Polgrúň                 10.55 – 11.15 hod.  

Potraviny - Jelitov                                     11.20 – 11.30 hod. 

Potraviny – Nižný koniec                          11.40 – 12.30 hod. 

Potraviny u Belkov                                   12.40 – 13.10 hod. 

 

Poplatok za očkovanie proti besnote a čipovanie jedného psa predstavuje sumu 16,40 € 

vrátane DPH. 

V prípade, že chcete psa iba zaočkovať proti besnote, toto predstavuje sumu 4 € vrátane DPH. 

V prípade, že chcete psa iba začipovať, toto predstavuje sumu 15,96 € vrátane DPH. 

Každý majiteľ psa, ktorý ešte nemá očkovací preukaz, mu tento bude vystavený. Tieto 

poplatky nie sú príjmom Obce Staškov, ale príjmom veterinárneho lekára MVDr. Miroslava 

Chochula. V prípade nejakých otázok ho kontaktujte na tel. čísle: 0905 368 487. 

 

Žiadame  všetkých občanov, aby sa vo vlastnom záujme dostavili na určený čas so svojim 

psom na stanovište, ktoré im najlepšie vyhovuje k ich bydlisku. 

 

Vyzývame občanov, aby toto očkovanie a čipovanie nebrali na ľahkú váhu. Do konca 

septembra 2013 musia byť, podľa zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti, 

všetky psy, mačky a fretky držané na území Slovenska povinne označené čipom. 

Majiteľovi inak hrozí pokuta do výšky 370 EUR !!! Čo sa týka očkovania proti besnote, 

ako náhle pes pohryzie človeka, majiteľ psa potrebuje potvrdenie o tom, že tento pes bol 

zaočkovaný. Ak však pes nebol na očkovaní počas tohto dňa, obec nemôže vydať potvrdenie 

o zaočkovaní, nakoľko ho nemá v evidencii a tým vznikajú problémy majiteľovi psa aj 

človeku, ktorý bol pohryzený. Samozrejme, že majiteľ psa si môže psíka zaočkovať 

a začipovať i u iného zverolekára, avšak musí doručiť na Obecný úrad v Staškove fotokópiu 

dokladu o zaočkovaní psa proti besnote a číslo čipu. 

Aby sa urýchlilo očkovanie a čipovanie psov, prikladáme Vám k pozvánke aj návratku, 

ktorú je nutné doniesť vyplnenú v deň očkovania a čipovania MVDr. Miroslavovi 

Chochulovi.  Povinný údaj je telefónny kontakt. 

 

 

        

 


