REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA
MICHALOVCE
Sama Chalupku 22, E ++421-56-6870411, fax ++421-56-6424536, e-mail: Riaditel.Ml@svps.sk

Č.j.:2019/00211

Michalovciach dňa: 09.08.2019

OPATRENIA
Regionálna veterinárna a potravinová správa Michalovce

(d'alej len RVPS Michalovce ) prí-

slušná podľa § 8 ods. 3 pĺsm. e) vsúlade s § 17 ods. 3 zákona NR SR

č. 39/2007 Z. z.

o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovení §§ 9
Nariadenia vlády slovenskej republiky

a 11

č. 277/2003 Z. z. o opatreniach na tlmenie afrického

moru oši'paných

nariaďuje
-právnickým osobám:
Obec Malčice, Petrikovce, Oborín, Vell(é Raškovce, lžkovce, Beša, Čičarovce, Kapušianské

Kľačany,

Ptrukša, Velké Slemence, Ruská, Budince, Mat'ovské Vojkovce, mesto Velké Ka-

pušany

-právnickým a fyzickým osobám: vlastníkom chovov ošípaných chovaných v uvedených ob-

ciacha

meste

Opatrenia

pri potvrdení výskytu afrického moru ošípaných, ktorý bol potvrdený dňa 06.08.2019

v

chove ošípaných v obci Rad okres Trebišov.

Za týmto účelom RVPS Michalovce

A.Vymedzuje pásmo dohľadu -minimálne 10 km: kataster obcí Malčice, Petrikovce, Oborín,
Veľké Raškovce, Ižkovce, Beša, Čičarovce, Kapušianské Kl'ačany,

Ptrukša, Velké Slemence,

Ruská, Budince, Mat'ovské Vojkovce, mesto Velké Kapušany

8. Zakazuje:

1.

premiestňovanie ošĺpaných z chovu a do chovu okrem nevyhnutnej prepravy v
rámci chovu a pľepravy schválenej RVPS Michalovce.
Termín: dňom oznámenia a do zrušenia opatrení. Zodpovední: vlastnĺci chovov
oši'paných v uvedených obciach

2.

premiestňovanie domácich zvierat z chovu a do chovu bez povolenia RVPS Michalovce
Termín: do 14.08.2019 vrátane. Zodpovední: vlastnĺci chovov ošípaných

v uvedených obciach

3.

prepravu spermy, vajíčok a embryí ošípaných z chovov v pásme dohl'adu,
Termín: dňom oznámenia a do zrušenia opatrení. Zodpovedni': vlastníci chovov
ošípaných v uvedených obciach

C.Nariaďuje:
1.

vykonat' súpis chovov ošípaných a bezodkladne ho predložit' RVPS Michalovce

Termín do l2.08.2019.
2.

Zodpovedný :starosta obce

o nariadených opatreniach a o nákazovej situácii informovat' občanov a chovateľov

prostredníctvom miestneho rozhlasu, vyveseni'm na úradnej tabuli obce alebo iným
v mieste obvyklým spôsobom,
Termín: dňom oznámenia
3.

Zodpovedný :starosta obce

nahlásit' počet držaných ošípaných na RVPS Michalovce prostredníctvom príslušnej

obce'
Termín do 12.08.2019

4.

Zodpovedni': vlastni'ci chovov oši'paných v uvedených obciach

používať pri vstupoch do budóv avýstupoch z budov na ustajnenie ošípaných

a samotného chovu vhodné prostriedky na dezinfekciu, osoba vstupujúca do chovu
alebo opúšťajúca chov ošípaných musí dodržať hygienické opatrenia potrebné na
zníženie rizika šírenia vi'rusu af`rického moru ošípaných a všetky dopravné pro-

striedky opúšt'ajúce chov pred opústením chovu dôkladne dezinfikovat',
Termín: dňom oznámenia a do zrušenia opatrení. Zodpovední: vlastníci chovov oši'pa-

ných v uvedených obciach
5.

bezodkladne hlásit' uhynuté, alebo choré oši'pané RVPS Michalovce , ktorá vykoná

vyšetrenie v súlade s postupmi ustanovenými diagnostickou príručkou,
Termín: dňom oznámenia a do zrušenia opatrení. Zodpovednĺ: vlastníci chovov oší-

paných v uvedených obciach
6.

čistenie, dezinfekciu a podľa potreby dezinsekciu a ošetrenie dopravných pro-

striedkov a iných vozidiel a vybavenia, ktoré boli použité na prepravu ošípaných

alebo iných druhov zvierat alebo \materiálov, ktoré môžu byt' kontaminované, napríklad telá zvierat, krmivo, hnoj; hnojovica a iné, čo najskôr po kontaminácii. Žiadne vozidlo použité na prepravu ošípaných nesmie opustit' pásmo bez vyčistenia a
dezinfekcie a následnej inšpekcie.a opätovného povolenia RVPS Michalovce
Termín: dňom oznámenia a do zrušenia opatreni'. Zodpovedni': vlastníci chovov ošĺ-

paných v uvedených obciach

Odôvodnenie
Dňa 06.08.2019 Štátny veterinárny a potravinový ústav, Veterinárny ústav vo Zvolene
protokolom o vyšetrení CP 38114/2019 úradne potvrdil výskyt afrického moru ošípaných
v chove ošípaných u chovatel'a v obci Rad okres Trebišov.

Orgán veterinárnej správy podl'a § 8 ods. 3, písm. e/ zákona NR SR č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskoršJ'Čh predpisov nariad'uje a zrušuje opatrenia na zá-

klade skutočností zistených pri výkone svojej pôsobnosti alebo pri podozrení z vážneho
alebo bezprostredného ohrozenia zdravia zvierat alebo zdravia l'udí. V zmysle § 9 a §11

Nariadenia vlády Slovenskej republiky č.277/2003 o opatreniach na kontrolu afrického
moru ošípaných sa vymedzuje

pásmo dohľadu a nariad'ujú opatrenia po potvrdení af-

rického moru ošípaných v pásme dohľadu.

Preto Regionálna veterinárna a potravinová

správa Michalovce prijala tieto vyššie uvedené opatrenia.

Nesplnenie uvedených nariadení a zákazov bude považované za porušenie zákona č.
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P o u č e n i e:
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 nevzt'ahujú všeobecné predpisy o správno`pi konaní.
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MicHkaft

Doľučuje sa:
Obec Malčice, Petrikovce, Obori'n, Veľké Raškovce, lžkovce, Beša, Čičarovce, Kapušian

ské Kľačany,

Ptrukša, Veľké Slemence, Ruská, Budince, Mat'ovské Vojkovce,

Mesto Veľké Kapušany

Chovatelia ošípaných v dotknutých obciach a meste podľa pri'lohy

Na vedomie:
ŠVPS SR Bratislava
SVL MVDr. Albrecht, MVDr. Ivančo, MVDr. Molnár st., MVDr.Pastirik, MVDr. Rešo

Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému, 112
0dbor krízového riadenia Okresného úradu Michalovce
Okresné riaditeľstvo policajného zboru Michalovce
Štátna plemenárska inšpekcia
RVPS Trebišov, RVPS Humenné, RVPS Vranov naci Topľou

SPZ Michalovce
Poľovné združenie : PZ Laborec obori'n, PO APD Malčice, PZ Vydra V.Raškovce, PZ OVRB Kojona, PZ Ere
na Beša, PZ Latorica Čičarovce, PO Lapsus V.Kapušany, PZ Berek Mat'ovce, PZ Liget
Veľké Slemence, PZ KELECSEN'VI Kapušianske Klačany

Asanačná služba

