REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA
KOMÁRNO
Štúrova ul. Č.5., 945 01 Komárno
Telefón: +421/035/7731235, 7731236, 7731237
Fax: -f421/035/7731234
E - mail: ZdravieZvicrat.KN@svps.sk
Č. j. 2017/000252/00014

V Komárne 23.01.2017

V E T E R I N Á R N E OPATRENIA NA KONTROLU C H O R Ô B ZVIERAT
DODATOK č. 1 k Č. j. 2017/000061/00014

Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno (ďalej len RVPS Komárno)
príslušná podľa § 8 ods. 3 písm. e) a § 17 ods. 3 zákona NR SR č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej
starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2007 Z.z.")

nariaďuje
Právnickým osobám:
• Obec Veľké Kosihy, Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy
• Obec Okoličná na Ostrove, Hlavná 68, 946 13 Okoličná na Ostrove
• Obec Zlatná na Ostrove, Školská 184, 946 12 Zlatná na Ostrove
<» Poľovné združenie Veľké Kosihy, László Szendi, Hlavná 1, 946 01 Veľké Kosihy
» Poľovné združenie Okoličná na Ostrove, Monika Csernyanszká, Mierová 404,
946 13 Okoličná na Ostrove,
® Poľovné združenie Zlatná na Ostrove, Peter Koczkás, Topoľčianska 5, 945 01
Komárno
o Poľovné združenie EKTO Čalovec, Ondrej Kováč, Hlavná 39, 946 02 Čalovec
• PCHS PERDIX Štúrova, Juraj Gôcze, Veterná 84, 946 13 Okoličná na Ostrove
Fyzickým osobám:
i» všetkým chovateľom hydiny a iného vtáctva chovaného v zajatí v monitorovacej
oblasti
vykonať nasledovné
opatrenia
pri zistení a potvrdení choroby - vtáčej chrípky, ktorá
nebezpečenstvo pre zdravie zvierat ako aj pre zdravie ľudí

môže

predstavovať

vážne

Určuje:
Miesto nálezu pozitívnych voľne žijúcich vtákov: vodná plocha - štrkovisko Veľké Kosihy,
súradnice 47.775379 a 17.879181 a Okoličniansky kanál - súradnice 47.796009 a 17.975387
(19.01.2017)

Monitorovacia oblasť (s polomerom 3 km od miesta nálezu): katastrálne územie obce Veľké
Kosihy, katastrálne územie obce Veľké Kosihy - časť Okánikovo, katastrálne územie obce
Okoličná na Ostrove - časť Nový Dvor od 23.01.2017 rozšírená o celé katastrálne územie
obce Okoličná na Ostrove a o katastrálne územie obce Zlatná na Ostrove - časť Horná Zlatná.
Dátum zistenia choroby: 03.01.2017 a 19.01.2017
Dátum potvrdenia choroby: 04.01.2017 a 23.01.2017

Nariaďuje v monitorovacej oblasti:
1. Vykonať do 25.01.2017 súpis všetkých chovov hydiny, holubov a iných vtákov
chovaných v zajatí, vrátane približných počtov chovaného vtáctva podľa druhov
a kategórií v písomnej forme (zvlášť pre komerčné a nekomerčné chovy).
Zodpovední: Obec Zlatná na Ostrove
Obec Okoličná na Ostrove
2. Zabezpečiť zvýšenú biologickú bezpečnosť vo všetkých chovoch hydiny a
iných vtákov chovaných v zajatí, 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 voľne
žijúcimi vtákmi (predovšetkým s vodnými druhmi),
c. voda používaná na napájanie chovaného vtáctva nesmie pochádzať zo
zásobníkov povrchových vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu,
d. oznamovať na RVPS Komárno (tel.035/7731235, 7731236, 0905/413189,
0915/984938 ) akékoľvek príznaky vtáčej chrípky u hydiny, holubov a iných
vtákov chovaných v zajatí podľa kritérií:
- pokles príjmu krmiva alebo 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 alebo posmrtnú zmenu, ktorá svedčí pre vtáčiu
chrípku
Zodpovední: chovatelia hydiny a iného vtáctva chovaného v zajatí
3. Zvýšený dohľad nad populáciami voľne žijúcich vtákov, predovšetkým vodných
vtákov, následné vyhľadávanie mŕtvych alebo chorých vtákov a to v prípade potreby
v spolupráci s ornitologickými organizáciami a pozorovateľmi vtáctva, oznamovaním
výskytu mŕtvych vtákov príslušnému orgánu - RVPS Komárno.
Zodpovední: Poľovné združenia Veľké Kosihy,
Poľovné združenie Okoličná na Ostrove,
Poľovné združenie Zlatná na Ostrove,
Poľovné združenie E K T O Čalovec,
PCHS PERDIX Štúrova,
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4. Zabezpečiť poskytovanie informácii verejnosti a zvyšovanie
informovanosti
vlastníkov hydiny alebo iných vtákov chovaných v zajatí, poľovníkov, pozorovateľov
vtáctva a osôb, ktoré poskytujú služby vodnej rekreácie.
Zodpovední: obce v monitorovacej oblasti
5. O všetkých nariadených opatreniach, zákazoch a o nákazovej situácii informovať
občanov a chovateľov prostredníctvom miestneho rozhlasu a informačnej tabule alebo
iným v mieste obvyklým spôsobom.
Zodpovední: obcc v monitorovacej oblasti
Zákazy uplatňované v monitorovanej oblasti:

1. Zákaz premiestňovať hydinu alebo iné vtáky chované v zajatí z monitorovacej oblasti až
do odvolania, výnimku v indikovaných prípadoch môže udeliť RVPS Komárno.
Zodpovední: obce a chovatelia
2. Zákaz zhromažďovania hydiny alebo iných vtákov chovaných v zajatí na veľtrhoch,
trhoch, výstavách alebo iných podujatiach.
Zodpovední: obce a chovatelia
3. Zákaz lovu voľne žijúceho vtáctva ako aj zákaz ho iným spôsobom odoberať z voľnej
prírody okrem prípadu, že j e to povolené príslušným orgánom na osobitné účely.
Zodpovední: Poľovné združenia Veľké Kosihy,
Poľovné združenie Okoličná na Ostrove,
Poľovné združenie Zlatná na
Ostrove,
v
Poľovné združenie E K T O Calovec,
PC H S PERDIX Štúrova,
4. Zákaz vypúšťať pernatú zver zo zajatia do voľnej prírody.
Zodpovední: Poľovné združenia Veľké Kosihy,
Poľovné združenie Okoličná na Ostrove,
Poľovné združenie Zlatná na Ostrove,
Poľovné združenie E K T O Čalovec,
PCHS PERDIX Štúrova,
Tieto opatrenia uvedené vo výrokovej časti platia od jeho vydania až do odvolania.

Odôvodnenie
V rámci vlastného monitoringu inšpektori RVPS Komárno vykonali
kontrolu
v monitorovacej oblasti a na Okoličnianskom kanály. Zaznamenali zvýšenú chorobnosť a
vyšší úhyn labutí. Bolo nájdených uhynutých 14 labutí, z ktorých 2 boli čerstvo uhynuté,
a boli osobne pracovníkom RVPS Komárno doručené na vyšetrenie do Národného
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referenčného laboratória pre aviárnu influenzu - Veterinárneho ústavu Zvolen (ďalej len
N R L).
Dňa 23.1.2017 v poobedňajších hodinách informovalo N R L o pozitívnom výsledku
testovaných vzoriek na vírus aviárnej influenzy subtypu (CP 3413/2017). Typizácia
hemaglutinínu a neuraminidázy a stanovenie patotypu zatiaľ prebiehajú.
Na základe uvedeného RVPS Komárno prijala vyššie uvedené opatrenia v zmysle platných
predpisov.
Opatrenia uvedené vo výrokovej časti platia od jeho vydania až do odvolania.
Poučenie
Podľa § 52 písm. b) zákona NR SR č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení
neskorších predpisov na nariaďovanie a zrušovanie obmedzujúcich opatrení pri podozrení na
choroby, alebo pri ich výskyte sa všeobecné predpisy o správnom konaní nevzťahujú.
< .1

| 4 V D r . Štefan Miholics
riáSiteľ regionálnej veterinárnej
> ' / a potravinovej správy

Doručuje sa:
Obec Veľké Kosihy, Hlavná 125 , 946 21 Veľké Kosihy
Obec Okoličná na Ostrove, Hlavná 68, 946 13 Okoličná na Ostrove
Obec Zlatná na Ostrove, Školská 184, 946 12 Zlatná na Ostrove
Poľovné združenie Veľké Kosihy, László S z e n d i , Hlavná 1, 946 01 Veľké Kosihy
Poľovné združenie Okoličná na Ostrove, Monika Csernyanszká, Mierová 404, 946 13
Okoličná na Ostrove,
Poľovné združenie Zlatná na Ostrove, Peter Koczkás, Topoľčianska
5, 945 01
Komárno
Poľovné združenie E K T O Čalovec, Ondrej Kováč, Hlavná 39, 946 02 Čalovec
PCHS PERDIX Štúrova, Juraj Gôcze, Veterná 84, 946 13 Okoličná na Ostrove
Na vedomie:
ŠVPS SR Bratislava
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Komárno
Okresný úrad Komárno
OR PZ Komárno
OR HaZZ Komárno
Regionálne pracovisko Pôdohospodárskej platobnej agentúry Komárno
Obvodná poľovnícka komora
Mestský úrad Komárno
MVDr. Ján Slopovský , regionálny prezident KVL SR
MVDr. Zoltán Hajtman - KVL SR
MVDr. Ivan K o s t ú r - K V L SR
RVPS Dunajská Streda
RVPS Šaľa
RVPS Nové Zámky
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