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RBGIONÁLNA VBTERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA KOŠICE - OKOLIB
Kukučínova24, 040 01 Košice

č.,i., KSl16712020-100-6

Košice, dňa:24.8,2020

OPATRENIA
Regionálrra veterinárna a potravinová správa l(ošice-okolie (ďalej len ,,RVPS Košice_okolie'')

prísluŠnápodl'a§ 8 ods.3písm. e)vsúlades§ 17ods.3 zákonaNRSR č,3912001 Z.z.
o veterinárnej starostlivosti v zneni neskorších predpisov a v zmysle ustanovení
§§ 9 a 1t
Nariadenia vlácly Sloverrskej republiky č,27712003 7,. z, o opatreniach na tlmenie afrického
moru ošípaných

nariad'uje
- právnic\ým osobám:
Obce

Nižný Lánec, I(omárovce, Cesticeo Paňovce, L)ebrad', Jasov

- Právnickým
obciach

a fyzick}m osobám: vlastníkom chovov ošípanýchchovaných v uvedenýclr

opatrenirt
Pri Potvrdení výskytu afrického moru ošípanýchzo dňa21. 08. 2020 v obci Mokranoe
,o'ti,

^to

účelomRVPS Košice-okolie:

A. Vymedzuje pásmo dohl'adu - minimálne 10 km: katastre obcí Nižný Lánec, Komárovce,
Cestice. Patiovce, Debraď, Jasov
B, Zlkazuje

1.

Premiestňovanie ošípanýchz chovu a do chovu okrem nevyhnutnej prepravy v
rámci chovu a prepravy schválenej RVPS l(ošice-okolie
Termín: dňom oznámenia a do zrušenia opatrení.
Zodpovední: vlastníci chovov ošípanýclr v uvedených obciach

2,

premiestňovanie lrospodárskych zvierat z chovu a do chovu bez povolenia Rvps
košice-okolie
Term ín : driom oznámenia
Zodpovední: vlastníci chovov ošípaných v uvedených obciach

3.

prepravu §permy, vajíčoka embryí ošípaných z chovov pásma dohl'adu
Termín: dňom oznámenia a do zrušenia opatrení.
Zodpovední: vlastníci clrovov ošípaných v uveclených obciach

4,

v nekomerČných chovoclr vykonávanie reprodulrcie ošípaných za účelomd'alšieho
predaja
ZodpovednÍ: vlastníci chovov ošípaných vo všetkých uvedených obciach
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C. Nariaďuje:

1. vykonať súpis chovov ošípanýcha predložiťho rra Rvps košice_okolie
Termín: do 28. 8,2020
Zodpovedný: starosta obce

o nákazovej sittrácii informovat' obČanov a chovatefov
nariadených opatreniaclr
-miestneho a
rozhlasu, vyvesením na úradnej tabuli obce alebo iným
prostredníctvom
v mieste obvyklým spósobom
Termín: dňom oznámenia a do zrušenia opatrení
Zodpovedný: starosta obce

2, o

3.

4,

_
súpis chovatefov
nahlásiť počet držanýclr ošípaných v chove obec vykoná
Termín: do 31.8.2020
zodpovední: vlastníci chovov ošípaných v uve<lených obciach

aspoň jeden pracovný cleti
bezodkladne hlásiť uhynuté alebo choré ošípanéa ohlásiť
(05516222267 )
vopred domácu zabíjačkuna RVpS Košice_okolie
Teimín: dňom oznámeniaa do zrušenia opatrení,
obciach
zodpovední: vlastníci chovov ošípaných vo všetkých uvedených

5.

zabezpeóiť

z

ošípanejzab\tej na clomácu spotrebtr odber vzorky na vyšetrenie

slezinY, obliČk1'

Aíi.ického moru osipuny"t. VŽorka musí obsaňovať minimálne Časť
je potrebné doručiťna stredisko
aztazenej krvi veťkósti vlašskéhoorecha. Vzorku
KoŠice, Máso
RVpS r<ori."_or.oii. e.Ú;ovciaclr alebo na adresu KukuČÍnova24. po obdr,žarrí
"
až
ošípanej nróžu byť potržiténa súkromnúdornácu spotrebu
a orgány z

negatívneho výsleclktr vyšetrenia,
Teimín: dňom oznámenia a clo zrušenia opatrení,
oboiach
Zodpovední: vlastníci chovov ošípaných vo všetkých uveclerrých

ošípaných
6, používaťpri vstupoch do budov a výstupoclr z budov na ustajnenie do chovtt
chovtt vhodné prostrieclky na <lezinfekciu, osoba vsttrPujťrca
a

samotného

potrebné na

alebo opťršťajúcachov ošípánýclr rrrisí dodržat, hygienické opatrenia
a vŠetkydoPravrré ProstriedkY
zniženie rizikašíreniavírusu uňi.keno moru ošípaných
dezinílkovať
opťršťajťrcechov pred opustetrim chovu clóklaclne

termin: dňom oŽnámenia

a do zrušenia opatrení

zodpovední: vlastníci chovov ošíparrýchv uvedenýclr obciach

7,

dopravných ProstriedloY ,u
čistenie, dezinfekciu a podťa potreby dezinsekciu a ošetrenie
ošíparrýclr alebo irrýolr
píepravll
na
iných vozidiel a vybavenia. ktoré boli potržité
druhov zvíeratalebó materiálov, ktoré rnóžu byť korrtamitrovanó,
Termín: dňorrr oznámenia a do zrušenia opatrení
zodpoverlní: vlastníci chovov ošípaných v uveclených obciach
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odóvodneni€
Dtia 21,08.2020 Státrry veterirrárny apotravinový ústav, Veterinárny ústav vo Zvolene
Protokolon o vyšetrení CP 4907612020 zo dňa21.08.2020 úradne potvrdil výskyt africkélro
tnoru ošípaných v chove u clrovatel'a v obci Mokrance,

Orgán veterirrárnej správy podl'a § 8 ods. 3 písm. e) zákona NR SR ě,3912007 Z, z. <l
veterinárnej starostlivosti v zttení neskoršíclr pledpisov rrariaďuje a zrušuje opatrenia na
zá|<Iade skutočností zistených pri výkone svojej pósobrrosti alebo pri podozrení z vážrrelro alebo
bezprostredrrého ohrozenia z,dtavia zvierat alebo zdravia ťudí.V zmysle §§ 5,7, 9 a
§10
Nariaderria vlády Sloverrskej republiky ě.27712003 o opatreniaclr na kontrolu afr.ickóho nrórLr
oŠÍPanýchsa vymedzuje pásmo clohl'adu a nariaďujú opatt,enia po potvrdení aťrickéhomoru
oŠÍPanýchaj v oclrrannonr pásme a v korrtaktrrých clrovoch, Preto Regiorrálna veterinárna
a potravinová správa Košice-okolie prijala tieto vyššieuvedené opatrenia,
NesPlnenie uvedených nariaderrí azákazov bude považ,ovanéza porttšetrie zákona č.3gl2007
Z, z, o veterinárnej starostlivosti v znení neskor.šíclr predpisov.

Poučenie:
Podl'a ustanovenia § 52 písm. bl zák. č,39l2O0] Z, z, o veterinárrrej starostlivosti na nariadenie
opatrení pri podozrení na choroby alebo ich výskyte sa nevzt'ahu.jťt
všeobecné predpisy o správnom konaní.
a zruŠenieobmedzujťrciclr

n karahuta
Košice-ol<olie

Doručuje sa:
Obce Nižný Lánec, Komárovce, Cestice, Paňovce, Debrad', Jasov
- chovatelia ošípanýchv lrore rrveclených obciaclr - príloha ě.

l

Na vedornie:
ŠVPS Sn Bratislava *MVDr. Chudý. MVDr. PoláI<, MVDr. Janto
SVI- okresrr I(ošice-okolie, e-rrrai l
Okresný úrad Košice-okol ie, e-nrai l
Okresrré riaditel'stvo PZ I(ošice-okolie - fl.antisek.vasil@Ininv.sk, oppks@minv.sk
Plerrrenárska inšpekcia SR. Hlolrovecká 5, 951 41 Lužianky
PSSR, š.p,, Starolrájska 29, 852 27 Bratislava

RVPS
RVPS
RVPS
RVPS
RVPS
RVPS

Michalovce

"[rebišov

Košice-mesto
Rožtiava
Prešov
Spišsl<á
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