
 

Obec  Vysoká nad Kysucou   

POZVÁNKA 
 

Vážený chovateľ, pozývame Vás na povinnú hromadnú vakcináciu (očkovanie) a čipovanie psov proti 

besnote, ktorá sa uskutoční  22. júna (sobota) 2019 a to v nasledujúcich hodinách: 

 

Ø od 730   do 900 – v ústredí obce 

Ø od 905  do 945  – u Sojkov 

Ø od 950  do 1010 – Semeteš: u Dodulov a následne u Cipára 

Ø od 1020  do 1100 – u Arnolda – Furmanec vedľa rodinného domu p. Jána Baričáka 

Ø od 1110  do 1130 – Jedľovník 

Ø od 1140  do 1210 – Nižný Kelčov - pred pohostinstvom Lajčák 

Ø od 1215  do 1230 – Varechovský potok - pri štátnej ceste 

Ø od 1235  do 1250 – Škradné 

Ø od 1300  do 1310 – Vyšný Kelčov - Urban 

Ø od 1310  do 1350 – Vyšný Kelčov - Ústredie 

Ø od 1350  do 1400 – Vyšný Kelčov - Rieka 
 

- Službu očkovania a čipovania psov zabezpečuje: MVDr. Miroslav Chochúľ – veterinár 

- Čipovanie sa týka tých psov, ktoré nie sú začipované. Začipované psy sa čipovať nebudú. Tie psy, ktoré 

sú začipované, sa u nich odkontroluje správnosť čipu a cez registračnú kartu zvieraťa zaeviduje do 

centrálnej evidencie čipovaných zvierat. 
 

Cenník služieb: 

- Vakcinácia proti besnote (pre psov starších ako 3 mesiace): 4,00 € 

- Čipovanie: 10 €  

- Vakcinácia proti besnote + čipovanie: 15 € 

- Vakcinácia komplet (proti besnote a psinkový komplex): 15 € 

- Vakcinácia komplet (proti besnote a psinkový komplex) + čipovanie: 25 € 
 

Povinnosť:  
- Povinnosť priniesť so sebou vyplnenú registračnú kartu zvieraťa. Bez vypísanej karty alebo chýbajúcich údajov 

(meno, rod. číslo) Vám nebude začipovaný pes. Registračnú kartu zvieraťa obdržíte na Obecnom úrade alebo si ju 

stiahnete z web. stránke obce Vysoká nad Kysucou. Táto povinnosť platí aj pre čipovaných psov. 

- Žiadame majiteľov, aby svojich psov mali pevne uviazaných na vodítku a tak zabezpečovali pokojný priebeh 

očkovania a čipovania. 

 
 
 
Vysoká nad Kysucou, dňa 24.05.2019     

 
Mgr. Anton Varecha, starosta  obce 

 


