Regionálna veterinárna a potravinová správa ,
Levočská 112 , 080 01 Prešov
Tel:051/7493650,771 11 24, 771 11 28 Fax: 051/7493651,e-mail:ZdravieZvierat.PO@svps.sk

_____________________________________________________________________
Č.j.:

/2017

V Prešove, dňa 12.1.2017

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov/ ďalej len RVPS/ podľa § 8
ods.3 písm. e/ v súlade s § 17 ods.3/ zákona NR SR č.39/2007 Z.z. o veterinárnej
starostlivosti v znení neskorších predpisov
nariad'uje
-právnickým osobám:
Obec Chmeľov, Chmeľov č. 89, 082 15
Obec Lipníky, Lipníky č. 100, , 082 12
Obec Nemcovce, Nemcovce č. 93, 082 12
Obec Pušovce, Pušovce č. 14,

082 14

Obec Čelovce, Čelovce č. 49, 082 14
PZ Maglovec,
PZ Rozvoj

Ing. Šofranko Igor Vyš. Šebastová 48, 080 06 Vyšná

Šebastová

Anderko Vladimír Pušovce 29 082 14 Pušovce

-fyzickým osobám:
v uvedených obciach

vlastníkom chovov hydiny, holubov a vtákov, chovaných v zajatí

opatrenia
pri zistení a potvrdení choroby – vtáčej chrípky /aviárnej influenzy/, ktorá bola potvrdená dňa
12.1.2017 v malochove hydiny v obci Chmeľov časť Podhrabina a môže predstavovať vážne
nebezpečenstvo pre zdravie zvierat a ľudí.
Za týmto účelom RVPS Prešov
• Vymedzuje ochranné pásmo - minimálne 3 km: katastrálne územia obcí: Chmeľov,
Chmeľov - časť Podhrabina, Lipníky, Lipníky- časť Taľka, Lipníky- časť Podhrabina,
Nemcovce, Nemcovce- časť Zimná studňa, Pušovce, Čelovce
Nariaďuje v ochrannom pásme ohniska – minimálne 3 km:
1. Vykonať do 17.1.2017 súpis všetkých chovov hydiny, holubov a vtákov chovaných
v zajatí v obciach v písomnej forme a tento zaslať na RVPS Prešov do 18.1.2017.
2. O nariadených opatreniach a o nákazovej situácii informovať občanov a chovateľov
prostredníctvom miestneho rozhlasu, vyvesením na úradnej tabuli obce alebo iným
v mieste obvyklým spôsobom.
3. Zabezpečiť chovy hydiny, holubov a vtákov, chovaných v zajatí v uzavretých priestoroch
alebo v chovných priestoroch tak, aby nemohlo dôjsť ku kontaktu chovanej hydiny alebo
iných chovaných vtákov s voľne žijúcim vtáctvom.
4. Bezodkladne oznámiť na RVPS Prešov ( tel. 051/7711124, 0517493650, 0905294989)
akékoľvek príznaky vtáčej chrípky u hydiny, holubov a iných vtákov chovaných v zajatí
podľa kritérií:
- pokles príjmu krmiva a vody viac ako 20%,
- pokles v produkcii vajec o viac ako 5 % trvajúci dlhšie ako 2 dni,
- týždenná miera úmrtnosti vyššia ako 3%
- akýkoľvek klinicky prejav(výtoky z očí, zo zobáka, silná vodnatá hnačka, ospalosť, opuch
lalokov a hrebienkov) alebo posmrtnú zmenu, ktorá svedčí pre vtáčiu chrípku
5. Minimalizovať počet ľudí, ktorí prichádzajú do styku s hydinou, holubmi a vtákmi,
chovanými v zajatí.

6. Nenapájať hydinu, holuby a vtákov, chovaných v zajatí vodou zo zásobníkov povrchových
vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu.
7. dodržiavať príslušné opatrenia biologickej bezpečnosti na zabránenie šíreniu moru hydiny
každej osobe, ktorá do chovov vstúpi alebo odíde z chovov
8. Zvýšený dohľad nad populáciami voľne žijúcich vtákov, predovšetkým vodných vtákov,
následné vyhľadávanie mŕtvych alebo chorých vtákov a to v prípade potreby v spolupráci
s ornitologickými organizáciami a pozorovateľmi vtáctva, oznamovaním výskytu mŕtvych
vtákov príslušnému orgánu – RVPS Prešov.
Termín: od 12. 1. 2017 do odvolania
Zodpovedné osoby: Body 1.a 2. - starostovia obcí Chmeľov, Lipníky, Nemcovce, Čelovce a
Pušovce, body 3.-7. vlastníci chovov hydiny, holubov a vtákov, chovaných v zajatí
v uvedených obciach a bod 8. štatutári poľovných združení PZ Stráž, PZ PD Kapušany, PZ
Sekčov.
Ďalej RVPS Prešov zakazuje :
1. Presuny živej a zabitej hydiny a vajec a iného vtáctva v uvedených obciach.
2. Prísun a odsun hydiny, iného vtáctva žijúceho v zajatí a domácich zvierat triedy
cicavce do chovov a z chovov bez povolenia RVPS Prešov. (Netýka sa domácich
zvierat triedy cicavce, ktoré majú prístup iba do obytných častí pre ľudí, v ktorých
neprichádzajú do kontaktu s hydinou v nich chovanou alebo iným vtáctvom žijúcim v
zajatí a nemajú prístup do klietok alebo na miesta, v ktorých sa hydina alebo iné
vtáctvo žijúce v zajatí drží.)
3. Manipuláciu s použitou podstielkou a hnojom bez povolenia v uvedených obciach.
4. Konanie zvodov, zhromažďovanie hydiny alebo iných vtákov v uvedených obciach.
Termín: od 12. 1. 2017 do odvolania
Zodpovedné osoby: starostovia obcí Chmeľov, Lipníky, Nemcovce, Čelovce a Pušovce,
vlastníci chovov hydiny, holubov a vtákov, chovaných v zajatí v uvedených obciach
a štatutári poľovných združení PZ Stráž, PZ PD Kapušany, PZ Sekčov.
Odôvodnenie:
Dňa 10. 1. 2017 bol na RVPS Prešov nahlásený úhyn 8 ks hydiny v súkromnom chove
hydiny v obci Chmeľov – časť Podhrabina. Úradný veterinárny lekár RVPS Prešov odobral 2
kadávery kury domácej za účelom vylúčenia/potvrdenia aviárnej influenzy a zaslal ich do
Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu, Veterinárneho ústavu vo Zvolene /ďalej len
VÚ Zvolen/.
Dňa 12.1.2017 VÚ Zvolen protokolom o vyšetrení CP 1995/2017 potvrdil použitím PCR
metód pozitivitu na vírus vtáčej chrípky /aviárnej influenzy/, v ktorom potvrdil
vysokopatogénny typ vírusu H5.
Orgán veterinárnej správy podľa § 8 ods. 3, písm. e/ zákona NR SR č.39/2007 Z.z. o
veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov nariaďuje a zrušuje opatrenia na
základe skutočností zistených pri výkone svojej pôsobnosti alebo pri podozrení z vážneho
alebo bezprostredného ohrozenia zdravia zvierat alebo zdravia ľudí. V zmysle § 12, §13 a
§14 Nariadenia Vlády Slovenskej republiky č.367/2007 o opatreniach na kontrolu moru hydiny
sa vymedzuje ochranné pásmo a opatrenia v tomto pásme. Preto RVPS Prešov prijala tieto
vyššie uvedené opatrenia.
Nesplnenie uvedených nariadení a zákazov bude považované za porušenie zákona č.
39/2007 Z.z.
Poučenie:
Podľa ustanovenia § 52 písm. b/ zák. č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti na
nariadenie a zrušenie obmedzujúcich opatrení pri podozrení na choroby alebo ich výskyte sa
nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.

MVDr. Vladimír Gašpar
regionálny veterinárny lekár
riaditeľ RVPS
Doručuje sa:

Obec Chmeľov, Chmeľov č. 89, 082 15
Obec Lipníky, Lipníky č. 100, , 082 12
Obec Nemcovce, Nemcovce č. 93, 082 12
Obec Pušovce, Pušovce č. 14,
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Obec Čelovce, Čelovce č. 49, 082 14
PZ Maglovec,
PZ Rozvoj

Ing. Šofranko Igor Vyš. Šebastová 48, 080 06 Vyšná

Šebastová

Anderko Vladimír Pušovce 29 082 14 Pušovce

Na vedomie:
ŠVPS SR
RVPS Bardejov
RVPS Vranov nad Topľou
RVPS Svidník
MVDr.Hlipala Ivan
MVDr.Ličák Ľubomír
RÚVZ Prešov
Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému, Námestie Mieru 1, Prešov
RSOPK Prešov , Hlavná 93, 080 01 Prešov
Odbor krízového riadenia Okresného úradu Prešov ,Námestie mieru 3, 081 92 Prešov

