
Regionálna veteľinárna a potľavinová spľáva
osloboditel'ov 33,990 01 Vel'ký Krtíš

C. j.:08612023 Veľký Krtíš, 02.02.2023

Regionálna veteľináma a potravinová správa Veľký Kľtíš (ďalej len ,'RVPS
VK")podl'a$ 8ods.3 písm. e)avsúlades $ 17 ods.3 zákonaNRSR č.3912007 Z.
z. o veterinárnej starostlivosti v zĺení neskorších predpisov

naľiaďuje

-pľávnickým osobám:

obec Kleňany
Poľovnícky spolok Medvedia studňa, ĺČo: ĺaaszls

-fyzickým osobám: vlastníkom chovov hydiny, holubov a vtákov, chovaných
v zajati vuvedenej obci

opatľenia

pri zistení a potvrdení choroby - vtáčej chrípky (aviáľnej influenzy), ktorá bola
potvrdená dňa 3l.0I'2O23 vdľobnochove hydiny vobci Ipeľské Úľany a môže
pľedstavovať vážne nebezpečenstvo pre zdtavie zvierat a ľudí.

Vymedzuje ochľanné pásmo: katastrálne uzemie obce Kleňany

Nariaďuje v ochrannom pásme ohniska:
1. Vykonať do 07.02.2023 súpis všetkých chovov hydiny, holubov avtákov

chovaných v zajati v obci v písomnej forme a tento zaslat' na RVPS Veľký Kľtíš
do 08.02.2023.

2. O nariadených opatreniach a o nákazovej situácii informovať občanov
a chovateľov prostredníctvom miestneho rozhlasu, vyvesením na úradnej tabuli
obce alebo in;ým v mieste obvyklým spôsobom.

3. Zabezpečiť chovy hydiny, holubov a vtákov, chovaných v zajati v uzavľetých
priestoroch alebo v chovných priestoroch tak, aby nemohlo dôjsť ku kontaktu
chovanej hydiny alebo iných chovaných vtákov s voľne žIjtrcim vtáctvom.

4. Bezodkladne oznámiť na RVPS Veľký Krtíš ( tel.04714812999,0905 523 943)
akékoľvek piznaky vtáčej chľípky u hydiny, holubov a iných vtákov chovaných
v zajati podl'a kritérií:

- pokles príjmu kľmiva a vody viac ako 20oÁ,
- pokles v produkcii vajec o viac ako 5 Yo trvajúci dlhšie ako 2 dni,
- týŽdenrlá miera úmrtnosti vyšŠia ako 30Á
- akýkoľvek klinicky prejav(výtoky z oči, zo zobŕú<a, silná vodnatá hnačka,

ospalost', opuch lalokov a hrebienkov) alebo posmrtnú Zmenu' ktorá svedčí



pľe vtáčiu chrípku.
5. Minimalizovať počet ľudí, ktorí pnchádzaju do styku s hydinou, holubmi a vtákmi,

chovanými v zajati.
6. Nenapájať hydinu, holuby a vtákov, chovaných v zajati vodou zo zásobníkov

povrchových vôd prístupných voľne Žijúcemu vtáctvu.
7 ' DodrŽiavať príslušné opatrenia biologickej bezpečnosti na zabľánenie šíľenia

vtáčej chľípky, a to:
-zabezpečiÍ'dezinfekcie na vstupoch a výstupoch zo zaiadení, v ktoých sa chová
hydina, holuby avtáky chované v zajati;
_uplatňovat' primerané opatrenia biologickej bezpečnosti na všetky osoby
v kontakte s drŽanými zvteratami ( pouŽitie ochranných prostriedkov, samostatnej
obuvi a oblečenia );
-viesť záznamy o všetkých osobách' ktoré navštevujú zaiadenie, aktualizovať ich
s cieľom uľahčiť dohľad a kontrolu nad chorobami aĺapožiadanie ich sprístupniť
príslušnému orgánu;

8. Zvýšený dohľad nad populáciami voľne Žijúcich vtákov, predovšetkým vodných
vtákov, následné vyhľadávanie mŕtvych alebo choľých vtákov a oznamovaním
výskytu mŕtvych vtákov príslušnému orgánu - RVPS Veľký KrtíŠ.

Teľmín: od02.02.2023 do odvolania
Zodpovedné osoby: body 1 . a2. - starosta obce

body 3'-7. - vlastníci chovov hydina, holubov a vtákov,
chovaných v zajati v uvedenej obci

bod 8. - štatutári uvedených užívateľov poľovných revírov

RvPs Vel'ký Kľtíš zakazujez

1. Pľesuny živej a zabitej hydiny a vajec a iného vtáctva v uvedených obciach.
2. Prísun a odsun hydiny, iného vtáctva žijúceho v zajati a domácich zvierat

triedy cicavce do chovov a z chovov bez povolenia RVPS Veľký Kľtíš.
(Netýka sa domácich zvierat triedy cicavce, ktoré majú prístup iba do
obýných častí pre ľudí, v ktorých neprichádzajú do kontaktu s hydinou v nich
chovanou alebo iným vtáctvom Žijúcim v zajati a nemajú prístup do klietok
alebo na miesta, v ktoľých sa hydina alebo iné vtáctvo Žijúce v zajatí drži.)

3. Manipuláciu s použitou podstielkou a hnojom bez povolenia v uvedenej obci.
4. Konanie zvodov, zhromažďovanie hydiny alebo iných vtákov v uvedenej obci.
5. Vypúšťanie hydiny alebo iného vtáctva chovaného v zajatí za účelom

Zazverovania ľevírov.

Termín: od02.02.2023 do odvolania
Zodpovedné osoby: body 1.-3. - vlastníci chovov hydina, holubov a vtákov'

chovaných v zajati v uvedenej obci
bod 4. - staľosta obce
bod 5. - štatutári uvedených uživateľov poľovných revírov



odôvodnenie:

Dňa 30.01 .2023 bol na RVPS Levice nahlásený úhyn 9 ks hydiny majiteľky
g. Kataríny Molnárovej, Ipeľské Uľany l32, g35 82 Ipeľské Úľany.
Uľadný veterinámy lekár RVPS Levice odobral 2 kadávery kury domácej za účelom
vylúčeniďpotvrdenia aviámej influenzy a zasita\ ich do Štátneho veteľinárneho
a potravinového ústavu, Veterináľneho ústavu vo Zvolene (ďalej len,,VÚ Zvolen").
Dňa 31.Ol.2O23 VU Zvolen pľotokolom o výsledku laboratómeho vyšetľenia
č.372212023 potvrdil pouŽitím PCR metód pozitivitu na vírus vtáčej chrípky (aviárnej
influenzy), v ktorom potvľdilvysokopatogénny typ vírusu H5N1.

oľgán veterinámej správy podľa $ 8 ods. 3 písm. e) zákona NR SR č.3912007 Z.
z. o veterináľnej starostlivosti v znení neskorších predpisov nariaďuje a zrušuje
opatrenia na základe skutočností zistených pri výkone svojej pôsobnosti alebo
pri podozreni zvážneho alebo bezprostredného ohrozenia zdravia zvierat alebo
zdraviaľudi.

V zmysle článku II,12, 2I, 22, 25-29, 33-39, Delegovaného nariadenia
Komisie @Ú) 20201687 zo 11' decembľa 2OIg, ktor.ým sa dopĺňa nariadenie
Euľópskeho paľlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokiaľ ide o pravidlá pľevencie a
kontľoly určitých chorôb Zo Zoznamu sa potvrdzuje ohnisko, nariaďujú opatrenia po
potvrdení aviámej influenzy v ohnisku, opatľenia biologickej bezpečnosti, vymedzuje
sa ochľanné pásmo a pásmo dohľadu a opatrenia na čistenie a dezinfekciu. Preto
Regionálna veterináma a potravinová správa Vel'ký Kľtíš prijala tieto vyššie uvedené
opatrenia.

Nesplnenie uvedených nariadení azákazov bude považovanó za porušenie zákona
č.39/2007 Z. z.

Poučenie:

Podľa ustanovenia $ 52 písm. b) zákona č,' 3912007 Z. z. o veterinámej
starostlivosti na nariadenie a zrušenie obmedzujúcich opatrení pri podozrení na
choľoby alebo ich výskyte sa nevzťahujú všeobecné predpisy o spľávnom konaní.

MVDľ. Jana
regionálny veteľinámy lekáľ

ľiaditeľ RVPS

Doručuje sa: obec Kleňany
Poľovnícky spolok Medvedia studňa, ĺČo sĺesezla

Na vedomie: Švps sR
MVDr. ZoltánZolcer
okľesný úrad Veľký Krtíš _ Pozemkový a lesný odbor
RUVZ Veľký Krtíš
oU Veľký Kľtíš _ odbor krízového riadenia




