
Prečo mám evidovať svojho psa na miestnom úrade?

Káže mi to litera zákona, ale najmä: pes sa môže stratiť aj mne,
 najstarostlivejšiemu chovateľovi. Ak je môj pes zaevidovaný 

na miestnom úrade, ide len zdanlivo o bezvýznamný 
administratívny počin. V skutočnosti práve toto rozhodnutie 

môže môjmu psovi zachrániť život.

Ako?

Po zaevidovaní svojho psa na miestnom úrade dostanem
 pre neho identifikačnú známku. Túto známku bude 

odo dňa evidencie nosiť môj pes na obojku,
 ktorý práve bude mať na sebe. Dôležité je, aby mal

 známku na obojku vždy, keď opúšťa svoj byt, dom alebo dvor. 
Práve táto známka umožní jeho identifikáciu 

kdekoľvek a kýmkoľvek, kto ho nájde v prípade, ak sa stratí.
 Práve táto známka rozhodne o tom, že sa ku mne

 môj pes takmer okamžite vráti.

Ak som majiteľom psa, záleží mi na zvieratách a kvalitnom
 spolužití s nimi, preto evidenciu svojho psa vnímam aj

 ako prostriedok pre získanie kontroly nad populáciou psov.

Zložité?

Poviem ti to takto, na Slovensku žije či skôr prežíva mnoho
 psov bez domova. Sú to potomkovia psov, o ktorých nikto
 okrem ich (ne)podareného majiteľa nevedel a ani sa o nich 

nikto, vrátane ich (ne)podareného majiteľa nezaujímal. 
Preto nikto nedokázal včas zabrániť ich množeniu a rovnako 

tak nikto nedokázal psovi, žijúcemu v spoločnosti 
nezodpovedného majiteľa pomôcť žiť kvalitnejší a 

plnohodnotnejší život.

Ako tomu zabráni evidencia psa?

Evidencia psa robí jeho vlastníka zodpovednejším.
A o to predsa ide.

Viem, si zodpovedný chovateľ, no napriek tomu si 
doteraz psa na miestnom úrade nezaevidoval....

Tuším prečo. Evidencia psa je spojená s úhradou dane za 
psa a tá sa ti javí ako bezobsažná, pretože nemáš dôkaz o 

jej správnom využití, preto sa zdráhaš platiť. V podstate 
máš pravdu, ale....

Ako chceš ako neplatič tento stav zmeniť?

Dôvodová správa objasňujúca význam dane za psa je 
napísaná nekonkrétne, zdôvodnenie výberu dane je ne-
jasné a nepresvedčivé – skrátka občan plať a nestaraj sa!



Pošepnem ti, na čo sa prostriedky získané z výberu dane za psa 
majú použiť a ty to povedz nahlas tomu, kto ťa v obci zastupuje – 

povedz to tvojmu starostovi či primátorovi a tvojim poslancom:

Ak sa v obci, či v meste daň za psa vyberá, tak pokiaľ sa po nej túla 
pes bez dozoru osoby, ktorá ho má viesť, je potrebné 

vykonať jeho odchyt, vyhľadať jeho majiteľa, urobiť mu 
veterinárne vyšetrenie a poskytovať mu starostlivosť niekoľko 

ďalších dní, ak sa jeho majiteľa nepodarí nájsť, 
tak až do času, kým sa pre neho nenájde majiteľ nový. 

Ak takto mesto alebo obec nekoná, správa sa nelegitímne. 
Ak mesto alebo obec ústami tvojho zástupcu povie, že na to nemá 

finančné prostriedky –  hoci ich od teba vyberá – správa sa podlo.

PLATIACI občan má právo overovať si, ako sa nakladá s
 financiami mesta či obce.

Dám ti ešte niekoľko rád:

- aj keď bude mať tvoj pes identifikačnú známku na obojku,
začipuj si ho, je to jediné neodstrániteľné a teda 

nespochybniteľné označenie psa

- zaeviduj a začipuj si aj šteniatko staršie ako 3 týždne,
 čip je jediné preukázateľné potvrdenie o vlastníctve psa

- ak psa daruješ alebo predáš niekomu inému,
urob tak na základe zmluvného prevodu, aby si mal

 doklad o zmene vlastníka v prípade, ak by pes v rukách iného
 majiteľa napr. spôsobil škodu na niekoho zdraví či majetku,

 ale na obojku by stále nosil tvoju evidenčnú známku 
(podľa zákona je evidenčná známka psa neprenosná)

 a nový majiteľ by sa čírou náhodou ani neunúval aktualizovať
 údaje o vlastníkovi psa v registri spoločenských zvierat

 (tzn. údaje na čipe)

Bodka na záver:

Ak budeš zodpovedne pristupovať k evidencii psa
na miestnom úrade, zodpovedne pristupovať k platbe

dane za psa, zodpovedne pristupovať ku kontrole, na aký
 účel sa tvoje peniaze využívajú, BUDEŠ TO PRÁVE TY, 
kto zabezpečí, že výdaje obce alebo mesta na odchyty

 a umiestnenie psa v karanténe sa budú postupne znižovať a
 nevyhnutnosť draho postavených a ešte drahšie

 prevádzkovaných útulkov už nebude mať opodstatnenie.

V prípade, že nám chcete pomôcť so starostlivosťou o opustené zvieratká a šírením osvety
 spojenej s touto problematikou, môžete tak urobiť na nasledovné číslo účtu:

SK25 3100 0000 0010 0002  5982

Vidíš, ako málo stačí, aby si urobil svet lepším miestom pre život !

KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT
Ďakujeme :-)


