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Č.j.: 309/2017                                                                                                        V prievidzi, dňa 3.2.2017

VETERINÁRNE OPATRENIA NA KONTROLU CHORÔB ZVIERAT

Regionálna  veterináma  a potravinová  správa  Prievidza  (ďalej  len  „RVPS  Prievidza")
príslušná podl'a § 8 ods. 3 písm. e) a §  17 ods. 3 zákona NR SR č. 39/2007 Z.z. o veterinámej
starostlivosti v znení neskoršĺch predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2007 Z.z.")

n a r i a d' u j e

vo vymedzenom pásme dohl'adu vtáčej chrĺpky
prá`uickím osobám:
Mesto Prie\idza` Mst-Prie`'idza` `Tám. slobody 14, 971  01  Prievidza
Mesto `-o`-ák}'. Mst-`'ováky, Nám. SŇT 349ĺ' 10, 972 71 Nováky
Obec Di\-iacka ``o`-á Ves, OÚ č 1. Diviacka `-ová Ves, 972 27 Diviacka Nová Ves
Obec Diviáky nad \Titricou, OÚ Diviáky nad `-itricou 167, 972 25 Diviaky nad Nitricou
Obec Nitrianske Rudno, OÚ Nitrianske Rudno, Hlavná 1/82, 972 26 Nitrianske Rudno
Obec Rudnianska Lehota, OÚ Rudnianska Lehota 225, 972 26
0bec Kostolná Ves, OÚ Kostolná Ves č.136, 972 26 \-itrianske Rudno
Obec Liešťany, OÚ Liešťany 1, 972 26  Nitrianske Rudno
Obec Nevidzqny, OÚ Nevidzany 49, 972 27
0bec Seč. OL` Seč č.  133. 972 26 Nitrianske Rudno
Obec DIžĺn. Ot` Dlžĺn č.70, 972 26
0bec Šúto\'ce, OÚ Šútovce č.39, 972 01
0bec Poruba, OÚ Poruba 95,972 11  Lazany

83:::=d=ž#Er:Za=yy,oHJaŇ:áo5žge`;:,B9r7ezily|3zm=ytevná367,972|2Nedožery-Brezany
Obec Poluvsie, OÚ Poluvsie 251, 97216 Pravenec
Obec Malinová, OÚ Malinová č.115, 972 13 Nitrianske Pravno
Obec Pravenec, OÚ Pravenec č. 208, 97216
0bec Chvojnica, OÚ Chvojnica 24, 97213
0bec Nitrianske Pravno, OÚ Nitrianske Pravno, SNP 1/1, 97213 Nitrianske Pravno
Obec Malá Čausa, OÚ Malá Čausa č.175, 97101
0bec Vel'ká Čausa, OÚ Velká Čausa 83, 97101
0bec Chrenovec - Brusno, OÚ  Chrenovec -Brusno 972 32
0bec Cigeľ, OÚ Cigel' 192, 97101
0bec Sebedražie, Hlavná 471/8, 972 05 Sebedražie
Obec Koš, OÚ Koš, Víťazstva 791/41, 972 41  Koš
Obec Lehota pod Vtáčnikom, Námestie SNP 33 .r', 972 42  Lehota pod Vtáčnikom
Poľovná spoločnosť Stanište, Ing Rudolf Trgiňa, Chrenovec Brusno 559, 972 32
Poľovná spoločnosť pri urbár. Koš, Cigeľ, Sebedražie, Ľudovĺt Benko, Cigeľ 353, 97101
Poľovné združenie Rokoš, Miloš Križan, Diviacka Nová Ves 46, 972 24
Poľovná spoločnost' Čiemy Vrch, Peter Motúz, Rudnianska Lehota 230, 972 26
Poľovná spoločnost' Roveň, Štefan Lojka, Partizánska 298/19, 972 71 Nováky



Poľovná spoločnosť Vjarpol. Ing. Tomáš Gatial, Na Stanište 248/31, 97101  Prievidza
Pol'ovná spoločnosť Breza` Ing. Diišan .\Iošat', Lesná 42+  1. 958 01  Partizánske

\
Poľovná spoločnosť Žiar Nedožer}.. \Iiroslav Mendel. Mladých 431 /4,Nedožery Brezany 972
12

fyzickým  osobám:   vlastnĺkom  cho`-c``-hydiny  a `iáko\'  chovaných  v zajatĺ  v uvedených
obciach ochramého pásma vtáčej chripL+. (ďalej len ..cho\.atelia.`) vykonať nasledovné

opatrenia

pri zistení a potvrdení choroby -`iáčej chrípky (aviámej influenzy), ktorá môže predstavovat'
vážne nebezpečenstvo pre zdra`.ie z`ierat a ľudí.

Chov hydiny p. Roman Kočner. Hečkc`\.a 2/1164, Bojnice,  972 01 Bojnice
GPS: 48.789133.18.587968
Dátum zistenia chorob}-:   30.1.201 T
Dátum pot`'rdenia chorob}-:  1.2.201 T

Vymedzuje pásmo doh]'adu -minimálne 10 km od ohniska nákazy:
katastrálne územia mesta : `-o\.áky. Prie`-idza
katastrálne územia obcí :  Diviacka \-o\'á Ves, Diviaky nad Nitricou, Nitrianske Rudno,
Rudnianska Lehota, Kostolná Ves, Liešt.any, Nevidzany, Seč, DIŽín, Šútovce, Poruba,
Lazany, Nedožery  Brezany, Poluvsie, Malinová, Pravenec, Chvojnica, Nitrianske Pravno,
Malá Čausa, Chrenovec -  Brusno, Velká Čaus,i, Cigeľ. Sebedražie. Kc`Š. Lehota pod
Vtáčnikom

Za týmto účelom RVPS Prievidza nariaďuje v pásme dohl'adu:

1.           Vykonat.  do   15.2.2017  súpis  všetkých  chovov  hydiny  avtákov  chovaných  vzajatí
v obciach v písomnej fome a tento zaslať na RVPS Prievidza do 17.2.2017.

Zodpovednĺ: uvedené obce a chovatelia

2.          Zabezpečiť umiestnerie hydiny a vtákov chovaných v zajatí v uzavretých priestoroch
alebo v iných priestoroch v chove tak, aby nemohlo dôjsť ku kontaktu chovanej hydiny alebo
iných chovaných vtákov s voľne žijúcim vtáctvom.

Zodpovední: chovatelia

3.   Zabezpečiť zvýšenú biologickú bezpečnost' vo všetkých chovoch hydiny a iných vtákov
chovaných v zaj atí, predovšetkým :

a.    dezinfekciu pri vstupoch a východoch z priestorov, v ktorých sa chová hydina a iné vtáky
chované v zajatí,
b.   zamedziť priamemu a nepriamemu kontaktu chovaného vtáctva s vol'ne žijúcimi vtákmi
®redovšetkým s vodnými druhmi),
c.   voda  používaná  na  napájanie   chovaného   vtáctva  nesmie  pochádzať   zo   zásobníkov
povrchových vôd pristupných voľne Žijúcemu vtáctvu,



J.   bezodkladne oznámiť na RVPS Prievidza (tel. 046/5422247, 0918 630 905, 0918 630 906)
akékol'vek príznaky vtáčej chrípky u hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí podl'a kritériĺ:

pokles príjmu kmiva a vody viac ako 20°/o,
pokles v produkcii vajec o viac ako 5 °'o trvajúci dlhšie ako 2 dni,
týždenná miera úmrtnosti vyššia ako 3 %,
akýkol'vek klinicky prejav (výtoky z očĺ, zo zobáka, silná vodnatá hnačka, ospalosť,

opuch lalokov a hrebienkov) alebo posmrtnú zmenu, ktorá svedčĺ pre vtáčiu chrípku.

Zodpovední: chovatelia

4.          Minimalizovať počet ľudí, kton' prichádzajú do styku s hydinou a vtákmi chovanými
v zajatí,   viesť   si   záznamy  návštev   chovu   a  dodržiavať  príslušné   opatrenia  biologickej
bezpečnosti  na zabránenie  šírenia moru hydiny každej  osobe,  ktorá do  chovu vstúpi  alebo
z chovu odíde.

Zodpovední: chovatelia

`            O nariadenť-ch  opatreriach  a o nákazo\.ej  situácii  informovat'  občanov  a chovateľov
]:|`sTedrict`-om riiestneho rozhlasu \il'esením na úradnej tabuli obce alebo iným v mieste
Ĺib`TU}mspisiibom.

Zodpovední: obce

6.           Zvýšený  dohľad  nad  populáciami  voľne  žijúcich  vtákov,   predovšetkým  vodných
vtákov.   následné   vyhľadávanie  mŕtvych   alebo   chorých   vtákov,   a to   v prĺpade   potreby
`- spolupráci s omitolo.ricLp'mi organizáciami a pozorovateľmi vtáctva, oznamovaním výsk)mi
mri\+-ch \iákiT\- pn'slušnému orgánu - RVPS Prievidza.

Zodpovední: pol'ovné združenia

Ďalej  RVPS Prievidza z a k a z u j e:

•    Akékoľvek presuny Živej a zabitej  hydiny, vajec a iného vtáctva v uvedených obciach.

•    Prísun a odsun hydiny, iného vtáctva Žijúceho v zajatí a domácich zvierat triedy cicavce do
chovov a z chovov bez povolenia RVPS Prievidza. (Netýka sa domácich zvierat triedy cicavce,
ktoré  majú  prístup  iba  do  obytných  častí  pre  l'udí,  v ktorých  nq)richádzajú  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 \táctvo Žijúce v zajatí drží.)

•     Vynášanie,  rozhadzovanie  a inú  manipuláciu  s  použitou  podstielkou,  hnojom  a  kalom
z chovov v uvedených obciach bez povolenia RVPS Prievidza.

•    Konanie trhov, výstav a iné zhromažďovanie hydiny alebo iných vtákov v uvedených
obciach.

Zodpovední: obce a chovatelia



\
•    Vypúšťanie hydiny alebo iného `táct`-a chovaného `-za.iatí za účelom zazverenia revírov.

Zodpo`-ednĺ: poľovné združenia

Tieto opatrenia uvedené `'o `?'-roko`-ej časti platia od jeho `T-dania až do odvolania.

Odôvodnenie

Dňa 301. 2017 bol na R\TS  Prie`idza nählásený úhyn 4 ks hydiny majitel'a p. Roman
Kočner, Hečkova 2/1164, 972 01  Bc`jnice. Úradný veterinámy lekár RVPS Prievidza odobral 2
kadávery  kury  domácej,  jedna  perlička.  jedna  hus   domáca  a zaslal   ich  do  Národného
referenčného  laboratória  -Štátneho  \-eterinámeho  a potravinového  ústavu,  Veterinámeho
ústavu vo Zvolene (d.alej len `TRL ) za účelom vylúčenia/potvrdenia aviámej influenzy.

Dňa   1.2.2017   `.   poobedňajších   hodinách   infomovalo   NRL   o pozitívnom   výsledku
testovaných `zoriek na `-írus a`iámej influenzy subtypu H5N8 (CP 4686/2017).

Orgán  `-eterinámej  sprá`+-  podra  $  8  ods.  3  písm.  e)  zákona  NR  SR  č.  39/2007  Z.z.
nariad.uje a zrušuje opatrenia na základe skutočností zistených pri výkone svojej  pôsobnosti
alebo pri podozrení z \.ážneho alebo bezprostredného ohrozenia zdravia zvierat alebo zdravia
1.udí. V zmysle § 9 a  § 12 `-ariadenia `.1ád}' Slovenskej republiky č. 367/2007 o opatreniach na
kontrolu moru hydiny  sa nariad.ujú  opatrenia po  potvrdení  vysokopatogémej  fomy vtáčej
chrĺpky a vymedzuje sa  ochranné pásmo a pásmo dohl'adu.

Na základe uvedeného RVPS Prievidza pniala vyššie u`.edené opatrenia `- zm}-sle plamých
predpisov.

Nesplnenie  uvedených  nariadení  a zákazov  bude  považované  za  porušenie  zákona  č.
3912f JÍJíl Z.z..

Opatreria u`'edené w \iToko\.ej časti platia od jeho vydania až do odvolania.

Poučenie

Podľa  §   52  písm.   b)  zákona  NR  SR  č.   39/2007  Z.   z.   na  nariad`ovanie  azrušovanie
obmedzujúcich opatrení pri podozrení na choroby, alebo pri ich výskyte sa všeobecné predpisy
o správnom konaní  nevzťáhujú.
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riaditel' RVPS Prievidza


