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REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA ŽILINA
Jedl‘ová 44, 010 04 Žilina

Tel: 041/76 312 35, fax: 041/7632963 e-mail: RiaWtel.ZA@svps.sk

Č.j.: 229/2020 V Žiline, dňa 29.0L2019

VETERINÁRNE OPATRENIA NA KONTROLU CFIORÓB ZVIERAT

Regionálna veterináma a potravinová správa Žilina (ďalej len „RVPS Žilina“)
príslušná podl‘a * 8 ods. 3 písm. e) a fl ods. 3 zákona NR SR Č. 39/2007 Z.z.
o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (d‘alej len „zákon č. 3 9/2007
Z.z.“)

n a r a d‘ u j c

právnickým osobám: Obec Lutiše
Obec Terchová
Obec Belá
Obec Lysica

Pol‘oynícke združenie LUTIŠA Lutišc
Pol‘ovnícI(e združenie OKRUHLICA .JALOVEC
Pol‘ovnícke združenie JANOSIK Terchová

fyzickým osobám: Vlastníkom chovov hydiny a vtákov chovaných v zajatí v
uvedených obciach (d‘alej len „chovatelia“)

vykonat‘ nasledovné

opatrenia

pri zisteni a potvrdení choroby - vtáčej ehrípkv (aviárnej influenzy), ktorá móže
predstavovať vážne nebezpeČenstvo pre zdravie zvierat a ľudi.

Vymcdzuje pásmo dohl‘adu:
katastrálne územia obcí v okrese Žilina:
Lutiše
Belá — Kubíková
Terchová — Horná Tižina, osady Mihovci, Panská Lúka, Bukovina, Jankovci, Vyšní
Repáňovci, KvoČkovci, Sípková
Lysica — osady Chabadovci, Ďurčovci



Za ttmto účelom RVPS Žilina nariad‘ujev pásmc dohl‘adu:

1. Vykonať do 05.2.2020 súpis všetkých chovov hvdinv a vtákov chovaných v zajatí v
obciach v písomnej forme a tento zaslať na RVPS Zilina do 05.02.2020.

Termín: do 05.02.2020 Zodpovední: obce v pásme dohľadu

2. Zabezpečiť umiestnenie hydiny a vtákov chovaných v zajatí v uzavretých priestoroch
alebo v mých priestoroch v chove tak, aby nemohlo dójsť ku kontaktu chovanej hydiny
alebo mých chovaných vtákov s vol‘ne žijúcim vtáctvom.

Termín: do odvolania Zodpovední: chovatelia v pásme dohľadu

3. Zabezpečiť zvýšenú biologickú bezpečnosť vo všetkých chovoch hydiny a mých vtákov
chovaných v zajatí, predovšetkým:

a. dezinfekciu pri vstupoch a východoch z priestorov, v ktorých sa chová hydina aině
vtáky chované v zajatí,

b. zamedziť priamemu a nepriamemu kontaktu chovaného vtáctva s vol‘ne žijúcimi
vtákmi (predovšetkým s vodnými druhmi),

c. voda používaná na napájanie chovaného vtáctva nesmie pochádzaf zo zásobnikov
povrchových vód pňstupných voľne žijúcemu vtáctvu,

W bezodk]adne oznámit‘ na RVPS Zilina (tel. 041! 76312 35. 0907 305 202, 0907
20 483, 0907 829 796 ) akékoľvek

príznaky vtáčej chrípky u hydiny a mých vtákov chovaných v zajatí podľa kritérii:

- pokles príjmu krmiva a vody o viac ako 20%

- pokles v produkcii vajec o viac ako 5% trvajúci dlhšie ako 2 dni

- týždenná miera úmrtnosti vyššia ako 3%

- akýkoľvek klinický prejav (výtoky z oČí, zo zobáka, silná vodnatá hnačka, ospalosť,
opuch lalokov a hrebienkov) alebo posmrtnú zmenu, ktorá svedčí pre vtáčiu
chrípku.

Termín: do odvolania Zodpovední: chovatelia v pásme dohFadu

4. Minimalizovat‘ počet ľudí, ktorí prichádzajú do styku s hydinou a vtákmi chovanými v
zajatí, viesl‘ si záznamy návštev chovu a dodržiavať príslušné opatrenia biolouickej
bezpečnosti na zabránenie šírenia vtáčej chrípkv každej osobe. ktorá do chovu vstúpi
alebo z chovu odide.

Termín: do odvolania Zodpovední: chovatelia v pásme dohľadu

5. O nariadených opatreniach a o nákazovej situácii informovať občanov a chovateľov
prostrednictvom miestneho rozhlasu, vesenim na úradnei tabuli obce alebo mým v
mieste obvyklým spósobom.

Termín: 30.01.2020 Zodpovední: obce v pásme dohľadu

6. Zvýšený dohl‘ad nad populáciami vol‘ne žijúcich vtákov, predovšetkým vodných vtákov,
následné vyhl‘adávanie mřtvych alebo chorých vtákov, a to v prípade potreby v
spolupráci s ornitologickými organizáciami a pozorovateľmi vtáctva, oznamovaním



O

vÝskytu mřtvych vtákov príslušnérnu orgánu - RVPS Žilina

Termín: do odvolania Zodpovední: PZ a PSv pásrne dohľadu

Ďaiej RVPSŽiIina zakazuje:

• Akékoi‘vek presuny živej a zabitej hydiny. vajec a mého vtáctva v uvedených obciach.

Zodpovední: obce a chovatelia v pásme dohľadu

• Prísun a odsun hydiny, mého vtáctva žijúceho v zajatí a domácich zvierat triedy cicavce
do chovov a z chovov bez povolenia RVPS Zilina (Nctýka Sa domácich zvierat triedy
cicavce, [«orá majú prístup iba do obytných častí prc ľudí, v ktorých ncprichádzajú do
kontaktu s hydinou v nich chovanou alebo mým vtáctvom žijúcim v zajatí a nemajú
prístup do klietok alebo na miesta. v ktorých sa hvdina alebo Ině vtáctvo žijúce v zajatí
drží.)

Zodpovední: chovatelia v pásme dohľadu

• Vynášanie, rozhadzovanie ainú manipuláciu s použitou podstielkou. hnojom a kalom
z chovov v uvedených obciach bez povoleuia RVPS Zilina

Zodpovední: obce a chovatelia v pásme dohľadu

• Konanie trhov. výstav aině zhrornažd‘ovanie hvdinv alebo mých vtákov v uvedených
obciach.

Zodpovední: obce a chovatelia v pásme dohfadu

• Vypúšťanie hydiny alebo mého vtáctva chovaného v zajatí za účelorn zazverenia
revírov.

Zodpovcdní: PZ a PS v pásme dohľadu

Termín: do odvolania

Tieta opatrenia uvedené vo výrokovej časti platia od ich vydania až do odvolania.

Odóvodnenie

Tieto opatrenia sa vydávajú na základe potvrdcnia virusu vtáčej chripk u kury dornácej
v obci Stará Bystrica okres Cadca a vydaných veterinárnych opatrení Regionálnou
veterinámou a potravinovou Správou Čadca dňa 28. 01. 2020. Z nariadených opatrcní
vyplýva, že pásmo dohľadu, ktoré je minimálne 10 km od ohniska toto zasahuje katastrálne
ůzemia niektorých obcí okresu Žilina. Preto Regionálna veterinárna a potravinová správa
Zilina nariadila tieto veterinárne opatrenia na kontrolu ochorenia.



Nesplnenie uvedených nariadení a zákazov bude považované za porušenie zákona
Č. 39/2007 Z. z.

Opatrenia uvedené vo výrokovej časti platia od ich vvdania až do odvolania.

Poučen je

Podľa 52 písm. b) zákona Č. 39/2007 Z. z. na nariaďovanie a zrušovanie
obmedzujúcich opatreni při podozrení na choroby. alebo pri ich výskyte sa všeobecné
předpisy o správnom konaní nevzťahujú.

ĺ

MVDr. Livia Čičková
riaditel‘ka RVPS Žilina

Doručuje Sa:

Obecný úrad Lutiše, Lutiše 66, 01305 Lutiše
Obecný úrad Belá, Ul. Oslobodenia 183/28, 013 05 Belá
Obecný úrad Terchová. Sv. Cyrila a Metoda 96, 013 06 Terehová
Obecný úrad Lysica, Lysica 138. 01305 Lyska
Poľovnícke združenie LUTISA Lutiše. Anton l-Nil. Lutiše 237. 013 05 Belá
Pofovnícke združenie OKRUI-ILICA JALOVEC. Ing. Ráhen Bros. Lysica 148, 013 05
Belá
Pořovnícka spoločnosť JANOSIK Terchová. Václav Spirka. Oslobodenia 162, 013 05
Belá

Na vedomie:
SVPS SR Bratislava, Botanická 17. 842 13 Bratislava
RVPS Cadca, Horná 2483 02201 Cadca
MVDr. Ján Hanuliak
MVDr. Peter Priputen
MVDr. Jaroslav Dikant. Regionálna komora SVL
Regionálny úrad veřejného zdravotnictva Zitina, V.Spanyola 27,011 71 Zilina
OR PZ Zilina, Kuzmányho 26, 010 75 Zitina -

OR I-IaZZ Zitina, Nám. Požiarnikov 1, 010O Zilina
Odbor starostlivosti o životné prostredie OU Zilina. Vysokoškolákov 8556/33B, 01008
Zilina
Odbor krizového riadenia OV Zilina. Vysokoškolákov 8556/33B, 01008 Zilina


