
Pravidlá 

bezplatného označovania psov chovaných na území mesta                         

Dunajská Streda nezameniteľným transpondérom (čipom) 

  

Mesto Dunajská Streda zabezpečí bezplatné označovanie psov (ďalej len „čipovanie“) 

chovaných na území mesta Dunajská Streda nezameniteľným transpondérom za nasledovných 

podmienok:  

   

Článok 1  

   Mesto Dunajská Streda zabezpečí pre držiteľov psov začipovanie psov chovaných na 

území mesta Dunajská Streda bezodplatne, ak držiteľ psa  

a) má trvalý alebo prechodný pobyt na území mesta Dunajská Streda a 

b) prihlásil psa do evidencie psov vedenej mestským úradom podľa zákona NR SR č. 282/2002 

Z.z. o podmienkach držania psa v znení neskorších predpisov a 

c) zaplatil daň za psa a 

d) dá začipovať psa u oprávnenej osoby, s ktorou mesto uzavrelo obchodnú zmluvu (ďalej len 

„oprávnená osoba“).  

  

Článok 2  

1. Držiteľ psa je povinný predložiť na požiadanie oprávnenej osoby, ktorá vykoná označenie 

psa mikročipom, potvrdenie o zaevidovaní psa do evidencie psov a/alebo potvrdenie 

o zaplatení dane za psa.  

2. Oprávnená osoba na základe obchodnej zmluvy uzavretej s mestom je oprávnená a povinná 

preveriť, či držiteľ psa je zapísaný do evidencie psov vedenej mestským úradom a či zaplatil 

daň za psa. 

  

Článok 3  

1. Náklady čipovania psov sú hradené z rozpočtu mesta Dunajská Streda.  

2. Ak pes v čase začipovania ešte nie je predmetom dane za psa, mesto uhradí držiteľovi psa 

náklady čipovania na základe žiadosti následne potom, ak sa pes stane predmetom dane za 

psa a držiteľ psa okrem podmienok uvedených v Článku I týchto pravidiel mal trvalý alebo 

prechodný pobyt na území mesta Dunajská Streda v čase začipovania psa. 

   

Článok 4 

1. Zrušujú sa Pravidlá bezplatného čipovania psov chovaných na území mesta Dunajská 

Streda schválené uznesením Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 50/2015/3 dňa 

10. februára 2015.  

2. Tieto pravidlá schválilo Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda uznesením č. ..... dňa 19. 

februára 2019.  

3. Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť dňom 1. marca 2019.  

 

  V Dunajskej Strede, dňa .................. 

 

 

                    JUDr. Zoltán Hájos  

                    primátor mesta   


