Nové povinnosti majiteľov psov
Majitelia psov majú od 1. septembra nové povinnosti vyplývajúce z novely
zákona o veterinárnej starostlivosti.
Novela zavádza povinné čipovanie psov.
Majiteľ psa narodeného pred 31. augustom 2018 je povinný ho označiť mikročipom najneskôr
do 31. novembra 2019. Psa narodeného pred účinnosťou zákona, ktorého chce vlastník predať
alebo darovať, musí predtým označiť čipom. Psa, ktorý sa narodil po 1. septembri 2018, bude
nutné začipovať pred prvou zmenou majiteľa, najneskôr však do 12. týždňa jeho veku.
Veterinár nesmie ošetriť psa bez čipu.
Čipovanie zabezpečia veterinárni lekári, ktorí budú musieť psa do 24 hodín zaevidovať do
Centrálneho registra spoločenských zvierat (CRSZ). Za čipovanie sa bude platiť
maximálne desať eur, ľuďom v hmotnej núdzi zaplatí čipovanie štát. Veterinárny lekár
nesmie vykonať žiadne úkony na psovi, ktorý nemá mikročip, inak mu hrozí pokuta až
20-tisíc eur. Pri zmene majiteľa musí pôvodný vlastník nahlásiť tieto zmeny veterinárovi do
21 dní. Aj úmrtie psa sa musí nahlásiť do 21 dní.

A kutyatulajdonosok új kötelességei
Az állatorvosi ellátást érintő törvénymódosítás szerint szeptember 1-től új kötelességeknek
kell eleget tenniük a kutyatulajdonosoknak.
A 2018. augusztus 31. előtt született kutyákat mikrochippel kell megjelölni, legkésőbb 2019.
november 31-ig. Azt a kutyát, amely a törvény érvénybelépése előtt született, a tulajdonosa
pedig el akarja adni vagy ajándékozni, szintén meg kell jelölni chippel.
A 2018. szeptember 1. után született kutyákat legkorábban az első tulajdonosváltás előtt,
legkésőbb pedig 12 hetes korában kell megjelölni chippel.
A chip beültetését az állatorvos végzi el, akinek a műveletet követő 24 órán belül regisztrálnia
kell a kutyát a rendszerbe. A mikrochip beültetése maximálisan 10 euróba kerül, de a
hátrányos helyzetű emberek esetében a költségeket az állam állja.
Az állatorvos semmilyen vizsgálatot nem végezhet el olyan kutyán, amely nincs
megjelölve mikrochippel, ellenkező esetben akár 20 ezer euróra is bírságolhatják.
A kutya tulajdonosának 21 napja van arra, hogy jelentse az állat elpusztulását vagy
a tulajdonosváltozást.

