Maximálna cena za čipovanie psa je
zákonom stanovená na 10€. Za
čipovanie psa Vám vykoná
veterinárny lekár, ktorý bude
musieť psa do 24 hodín od
začipovania zaevidovať do registra.
Každý držiteľ psa je povinný
najneskôr do 30 dní, najviac do 6

Na Slovensku od júna tohto roka už
viac zviera nie je považované za
vec, ale za cítiacu bytosť a živého
tvora. Majiteľov psov preto čakajú
nové povinnosti. Aké, to sa Vám
budeme snažiť priblížiť
v nasledujúcej časti tereňáčika.

mesiacov, písomne prihlásiť psa do
evidencie v súlade s platnou právnou

Povinné čipovanie je jednou z
najdôležitejších zmien. Každý
majiteľ musí dať začipovať svojho
psa, a to najneskôr do 12 týždňov
od jeho narodenia. Všetky psy
narodené do konca augusta tohto
roku musia byť začipované
najneskôr do 31. augusta 2019.
Pokuta za nedodržanie zákona sa
bude pohybovať v sume od 50€.

alebo byt. Každú zmenu je držiteľ

úpravou a to na Mestskom úrade,
odd. správy daní a poplatkov.

neprenosná na iného psa. Prvá sa
poskytuje zdarma. V prípade straty
alebo zničenia evidenčnej známky
vydá Mestský úrad náhradnú
známku za úhradu poplatku, ktorý
je vo výške 20,- Eur. Do evidencie sa
zapisuje najmä, evidenčné číslo psa, údaj
o čipovaní psa, meno, priezvisko a adresa
trvalého pobytu držiteľa psa, umiestnenie
chovného priestoru, v ktorom sa pes na
území obce zdržiava, úhyn psa. Za psa

je každoročne odd. správy daní

Mesto Brezno vedie evidenciu psov

a poplatkov vyrubovaná daň za psa,

osobitne za každý rodinný dom

ktorá je v sumách: v byte 40€,

psa povinný do 30 dní obci oznámiť.
Mestský úrad, odd. správy daní a
poplatkov vydá držiteľovi psa
evidenčnú známku psa, ktorou sa
preukazuje totožnosť psa. Na
známke sa uvedie evidenčné číslo
psa a názov obce, kde je pes
evidovaný. Evidenčná známka je

rodinnom dome 10€ a v záhradnej
chatke 26€. Za psa vždy zodpovedá
držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa
vedie, alebo nad psom vykonáva
dohľad.

rozlieha, Vianočnej nálade každý z nás
podlieha. Prajeme Vám krásne a Veselé
Vianoce. Nech sú sviatkami plné lásky,
pokoja a oddychu. Nech je Vaše srdce
obklopené láskou všetkých blízkych a
žiari šťastím jasne ako Betlehemská
hviezda. Nech pod stromčekom nájdete
veľa darčekov, ktoré vás pri srdiečku
Vo Sviatok všetkých svätých a Deň
zosnulých pozostalí prichádzajú na
cintoríny, aby si pri hroboch uctili
pamiatku zosnulých príbuzných, ktorí už
nie sú medzi nami. Cintoríny sa skrášľujú
kvetinovou výzdobou, na hroboch zahoria
kahance spomienok. Nezabudnite ani vy
na svojich najbližších a venujte im krátku
spomienku. S týmto sviatkom sú spojené
aj jesenné prázdniny pre školopovinné
deti, ktoré začínajú 29.10. a deti opäť
nastúpia do školy v pondelok 05.11.2018.

Prichádza sviatočný čas, na ktorý sa dlho
teší každý z nás. Vôňa koláčov vôkol sa

zohrejú a zažijete chvíle, na ktoré
budete vždy s úsmevom spomínať.
Na vianočné sviatky sa azda najviac tešia
naši najmenší, kto by sa netešil na
darčeky a prázdniny ktoré budú trvať od
22.12.2018 až do 07.01 2019. Naše
deti teda nastúpia opäť do školy v
pondelok 10.01.2019.

Príjemné prežitie Vianočných sviatkov
v kruhu najbližších a úspešný štart do
nového roka 2019 Vám praje kolektív
OSO.

