----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Meno, priezvisko, bydlisko, tel. kontakt, e-mail držiteľa psa

Mestská časť Košice-Krásna
Opátska 18
040 18 Košice-Krásna
Vec
Prihlásenie psa do evidencie
V zmysle zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov
1/2018 MČ Košice – Krásna.

a na základe VZN č.

Meno a priezvisko držiteľa psa: .................................................................................................
Rodné číslo: .................................... TP: ....................................................................................
Názov firmy, FO, PO:...........................................Adresa firmy:.................................................
Prihlasujem chov psa do evidencie Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Krásna, ktorého držím:
pri rodinnom dome
v záhrade
- pri chate
- vo vlastnom byte
- v objekte firmy
Meno psa: .................................................... Vek (roky, mesiace): .........................................
Plemeno: ...................................................... Pohlavie: ............................................................
Farba: ............................................................ Tet. č., č. mikročipu*..........................................
Chovný priestor- adresa : .............................................................................................................
Skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej
obrane alebo v krajnej núdzi (ak áno, kedy): .................................................................................
Poznámka: ..................................................................................................................................
Pes
-

sa chová za účelom:
stráženia
ako spoločník
vodenia nevidomej osoby
záchranársky pes

Vycvičenosť psa :
áno – nie
Je pes nebezpečný?
áno – nie
(nehodiace preškrtnite)

Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné
nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo
fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných miestach prevádzkovateľa.

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

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

Vybavuje: ........................................
Dôležité upozornenie pre držiteľa psa:
Držiteľ psa je povinný podať daňové priznanie mestu Košice v súvislosti so vznikom daňovej
povinnosti v zmysle VZN mesta Košice č. 132 o miestnych daniach.
Držiteľ psa svojim podpisom potvrdzuje, že prevzal kópiu tlačiva „Prihlásenie psa do evidencie“.
--------------------------------*Ak pes nemá čip alebo tetovanie, uveďte slovom NEMÁ
Úradné záznamy :
Číslo pridelenej evidenčnej známky...........................................................
Číslo dokladu a dátum zaplatenia poplatku................................................
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