REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA ŽILINA
Jedľová 44, 010 04 Žilina
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
č.k. 2185/2021
č.s. 878/2021-500

V Žiline, 30. 12. 2021

VETERINÁRNE OPATRENIA NA KONTROLU CHORÔB ZVIERAT
Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina (ďalej len RVPS Žilina) 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:
 Mesto Bytča, Námestie SR 1/1, 014 01 Bytča (Hliník nad Váhom, Hrabové,
Mikšová, Malá Bytča, Veľká Bytča, Maršová, Pšurnovice )
 Obecný úrad Hvozdnica, 013 56 Hvozdnica 39
 Obecný úrad Predmier, 013 51 Predmier 169
 Poľovnícka spoločnosť ÚPS Starý Háj, Rastislav Randa, Maršová Rašov 250, 013
51 Predmier
 Poľovnícka spoločnosť PS „ Ostrý vrch“ Bytča, Ing. Juraj Babušík, Kolárovská
1489, 014 01 Bytča
Fyzickým osobám:
 všetkým chovateľom hydiny a iného vtáctva chovaného v zajatí v ochrannom
pásme
vykonať nasledovné
opatrenia
Určuje:
Miesto nálezu pozitívnej domácej hydiny (kura domáca): drobnochov hydiny Jaroslav
Hajduch, 014 01 Malá Bytča 63.
Ochranné pásmo (s polomerom 3 km od miesta nálezu): katastrálne územie mesta Bytčamestské časti Hliník nad Váhom, Hrabové, Mikšová, Malá Bytča, Veľká Bytča, Maršová,
Pšurnovice, katastrálne územia obcí Hvozdnica ( od Bytče po cintorín), Predmier.
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Dátum zistenia choroby – vyslovenie podozrenia: 27. 12. 2021
Dátum potvrdenia choroby : 28. 12. 2021
Nariaďuje:
1. Vykonať bezodkladne súpis všetkých chovov hydiny a iného vtáctva chovaného v zajatí
vrátane približných počtov chovaného vtáctva podľa druhov a v písomnej forme zaslať
RVPS Žilina v termíne najneskôr do 05. 01. 2022.
Zodpovední: primátor mesta Bytča, starostovia obecných úradov Hvozdnica,
Predmier.
2. Zabezpečiť zvýšenú biologickú bezpečnosť vo všetkých chovoch hydiny a iných vtákov
chovaných v zajatí, predovšetkým:
 dezinfekciu pri vstupoch a východoch z priestorov, v ktorých sa chová hydina a iné
vtáky chované v zajatí,
 premiestniť hydinu a iné vtáctvo žijúce v zajatí dovnútra budovy a držať ich tam; ak je
to neuskutočniteľné alebo ak je ohrozená ich pohoda, sústredia sa na iné miesto v chove
tak, aby neboli v kontakte s inou hydinou alebo iným vtáctvom žijúcim v zajatí v iných
chovoch; prijmú sa všetky náležité opatrenia na minimalizovanie ich kontaktu s voľne
žijúcim vtáctvom,
 voda používaná na napájanie chovaného vtáctva nesmie pochádzať zo zásobníkov
povrchových vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu,
 bezodkladne zlikvidovať kadávery,
 žiadna hydina, iné vtáctvo žijúce v zajatí sa nesmú zaradiť do chovu ani ho bez
povolenia RVPS Žilina opustiť,
 oznámiť bezodkladne každú zvýšenú chorobnosť alebo úmrtnosť alebo významný
pokles produkcie v chove na RVPS Žilina (tel.041/7631 235, 0905 947 587, 0907
305 202, 0907 829 796) podľa kritérií:
- pokles príjmu krmiva alebo vody o viac ako 5%,
- pokles v produkcii vajec o viac ako 5 % ,
- zvýšenie týždennej úmrtnosti o viac ako 3%,
 dodržiavať príslušné opatrenia biologickej bezpečnosti na zabránenie šírenia vtáčej
chrípky každej osobe, ktorá do chovov vstúpi alebo odíde z chovov,
 zákaz vyvážania alebo rozhadzovania použitého odpadu, hnoja alebo kalu z chovov
v ochrannom pásme.
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 Žilina.
Zodpovední: Poľovné združenia a spoločnosti.
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4. 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: primátor mesta Bytča a starostovia obecných úradov Hvozdnica,
Predmier.
Zákazy uplatňované v ochrannom pásme:
1. Zákaz premiestňovať hydinu alebo iné vtáky chované v zajatí v ochrannom pásme a z a do
ochranného pásma počas celej doby trvania opatrení.
Zodpovední: chovatelia hydiny a iného vtáctva chovaného v zajatí.
2. Zákaz zhromažďovania hydiny alebo iných vtákov chovaných v zajatí na veľtrhoch, trhoch,
výstavách alebo iných podujatiach.
Zodpovední: primátor mesta Bytča a starostovia obecných úradov Hvozdnica, Predmier.
3. Zákaz vstupu cudzím osobám do chovov v ochrannom pásme s výnimkou povereného
veterinárneho lekára.
Zodpovední: chovatelia hydiny a iného vtáctva chovaného v zajatí.
4. Zákaz lovu voľne žijúceho vtáctva ako aj zákaz ho iným spôsobom odoberať z voľnej
prírody okrem prípadu, že je to povolené RVPS Žilina na osobitné účely.
Zodpovední: Poľovné združenia a spoločnosti
5. Zákaz vypúšťať pernatú zver zo zajatia do voľnej prírody.
Zodpovední: Poľovné združenia a spoločnosti
Tieto opatrenia uvedené vo výrokovej časti platia od ich vydania až do odvolania.

Odôvodnenie
Dňa 26.12.2021 bol RVPS Žilina nahlásený úhyn osem kusov kury domácej v drobnochove
na adrese Malá Bytča 63, 014 01. Dňa 27. 12. 2021 inšpektori RVPS Žilina zabezpečili odber
kadáverov na vyšetrenie do Národného referenčného laboratória pre aviárnu influenzu –
Veterinárneho ústavu Zvolen (ďalej len NRL).
Dňa 28. 12. 2021 o 13:50 hod. informovalo NRL o pozitívnom výsledku testovanej vzorky
na vírus aviárnej influenzy (Protokol o výsledku laboratórneho vyšetrenia č. 73781/2021). Dňa
29. 12. 2021 zaslalo NRL Zvolen výsledky sekvenačnej analýzy, kde sa uvádza, že sa jedná
o hemaglutinín veľmi podobný kmeňom H5N1.
Na základe uvedeného RVPS Žilina prijala vyššie uvedené opatrenia v zmysle platných
predpisov.
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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.

MVDr. Lívia Čičková
riaditeľka RVPS Žilina
a regionálna veterinárna lekárka

Tento dokument bol podpísaný elektronicky, kvalifikovaným mandátnym certifikátom štatutára RVPS Žilina.

Doručuje sa:






Mesto Bytča, Námestie SR 1/1, 014 01 Bytča
Obecný úrad Hvozdnica, 013 56 Hvozdnica 39
Obecný úrad Predmier, 013 51 Predmier 169
Poľovnícka spoločnosť ÚPS Starý Háj, Rastislav Randa, Maršová Rašov 250, 013 51
Predmier
Poľovnícka spoločnosť PS „ Ostrý vrch“ Bytča, Ing. Juraj Babušík, Kolárovská 1489,
014 01 Bytča

Na vedomie:
ŠVPS SR Bratislava
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Žilina
Okresný úrad Žilina
OO PZ Bytča
OR HaZZ Žilina
MVDr. Jaroslav Dikant, regionálny prezident KVL SR
MVDr. Imrich Marták – KVL SR
MVDr. Peter Priputen- KVL SR
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