
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE O SPÔSOBE NADOBUDNTUIA 

podľa § 12a ods. 1 zákona č. 15/2005 Z. z.  

 A. Údaje o držiteľovi a novom držiteľovi  

   ŽIVÝ ŽIVOČÍCH  

Držiteľ exemplára (odovzdávajúci, napr. predajca, darca) podľa § 12a ods. 1 písm. b) zákona                      

(fyzická osoba/právnická osoba)   

 1. meno a priezvisko/názov alebo obchodné meno:.....................................................................................  

 
2. adresa trvalého pobytu/sídla a miesta podnikania:...................................................................................  

 
3. číslo dokladu totožnosti:...........................................................................................................................  

 
4. podpis fyzickej osoby/fyzickej osoby oprávnenej konať v mene právnickej osoby:...............................  

  

5. pri vlastnom odchove poradové číslo otca a poradové číslo matky v druhovej karte alebo číslo chovnej 

skupiny, ak sa vedie evidencia na druhovej karte a ich nezameniteľné označenie, ak sú nezameniteľne 

označené:......................................................................................................................................................  

Nový držiteľ exemplára (nadobúdajúci, napr. kupujúci, obdarovaný) podľa § 12a ods. 1 písm. a) zákona 

(fyzická osoba/právnická osoba)  

B. Údaje o exemplári  

 

1. meno a priezvisko/názov alebo obchodné meno:.....................................................................................  

2. adresa trvalého pobytu/sídla a miesta podnikania:...................................................................................  

3. číslo dokladu totožnosti:...........................................................................................................................  

4. podpis fyzickej osoby/ fyzickej osoby oprávnenej konať v mene právnickej osoby:..............................  

 
3. počet exemplárov alebo hmotnosť exemplárov, ak sa vedie evidencia v knihe chovu:..........................  

4. spôsob a číslo označenia exemplára, ak je označený:..............................................................................  

2. počet exemplárov a poradové číslo v druhovej karte, ak sa vedie evidencia na druhovej karte:.............  

1. vedecké meno druhu exemplára:..............................................................................................................   

 

 

6. dátum nadobudnutia exemplára:..............................................................................................................  
 

 

9. pri nadobudnutí z iného členského štátu EÚ názov členského štátu:.......................................................  
 
10. pri odchove exemplára v členskom štáte EÚ údaje (napr. typ a číslo dokladu, nezameniteľné označenie,  

a pod.) o rodičoch, ak sú známe:  

8. číslo a dátum vydania dovozného povolenia alebo iného dokladu vydaného štátnym orgánom členského 

štátu EÚ, ak taký doklad bol vydaný:...........................................................................................................  

7. spôsob nadobudnutia exemplára:..............................................................................................................  

 



 
     Poučenie: 

 

 
 

  

 

Pôvodný držiteľ exemplára a nový držiteľ exemplára sú podľa § 12a ods. 5 zákona oprávnení 

vyžadovať vzájomné preukázanie totožnosti predložením dokladu totožnosti.  

Pri každej zmene držiteľa živého exemplára živočícha je držiteľ exemplára povinný podľa § 12a ods. 2 

zákona odovzdať novému držiteľovi exemplára spolu s exemplárom aj toto písomné vyhlásenie a 

uchovať si jeho kópiu po dobu desiatich rokov.  

 


