
 

 

  OBEC 
ŠURIANKY 

OZNAMOVACIA POVINNOSŤ K DANI ZA PSA 

DO 31. 01. 2023 

Údaje o daňovníkovi: 

Titul: Meno (názov): Priezvisko: Rodné číslo (IČO): 

Adresa: Tel.č.: e-mail: 

 

Údaje o psoch:  Počet psov:  
*údaje označte „X“ 

Číslo ev. zn.: Pohlavie psa: Meno: Plemeno: Právny vzťah  

   vlastník            držiteľ                           

Farba: Vek: Dátum nadobudnutia: Číslo čipu: 

Poznávací znak:  Adresa, kde je pes chovaný: 

Chov psa 

 rodinný dom       bytový dom (bytovka)      záhrada        

 objekt na podnikanie 

Účel držania psa: 

  domáci      vodiaci      poľovný      služobný    

  iný:________________________ 

 

Číslo ev. zn.: Pohlavie psa: Meno: Plemeno: Právny vzťah  

   vlastník            držiteľ                           

Farba: Vek: Dátum nadobudnutia: Číslo čipu: 

Poznávací znak:  Adresa, kde je pes chovaný: 

Chov psa 

 rodinný dom       bytový dom (bytovka)      záhrada        

 objekt na podnikanie 

Účel držania psa: 

  domáci      vodiaci      poľovný      služobný    

  iný:________________________ 

 

Číslo ev. zn.: Pohlavie psa: Meno: Plemeno: Právny vzťah  

   vlastník            držiteľ                           

Farba: Vek: Dátum nadobudnutia: Číslo čipu: 

Poznávací znak:  Adresa, kde je pes chovaný: 

Chov psa 

 rodinný dom       bytový dom (bytovka)      záhrada        

 objekt na podnikanie 

Účel držania psa: 

  domáci      vodiaci      poľovný      služobný    

  iný:________________________ 

 

Číslo ev. zn.: Pohlavie psa: Meno: Plemeno: Právny vzťah  

   vlastník            držiteľ                           

Farba: Vek: Dátum nadobudnutia: Číslo čipu: 

Poznávací znak:  Adresa, kde je pes chovaný: 

Chov psa 

 rodinný dom       bytový dom (bytovka)      záhrada        

 objekt na podnikanie 

Účel držania psa: 

  domáci      vodiaci      poľovný      služobný    

  iný:________________________ 
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  domáci      vodiaci      poľovný      služobný    

  iný:________________________ 

 
 

Dátum:  
 
Podpis daňovníka:  

Svojim podpisom súhlasíte s pravidlami ochrany osobných údajov. Osobné údaje 
dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU 
A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 
95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o 
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácie o 
spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom 
sídle www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých 
kontaktných miestach prevádzkovateľa. 

Poznámky: 
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