REGloNÁlrun VETERINARNA A PoTRAVlNoVn spnÁvn
KOMARNO

Šturovaul. č.5., g45 OlKomámo
Telefón: +421 l 03 5 l 7 7 3 123 5, 7 7 3 I23 6
E - mail: Riaditel.KN@svps.sk

V Komárne 07.02'2022

Č.1. zoa-zĺ2o22-5o0

VETER|NARNE oPATRENIA NA KoNTRoLU cHoRÔs zVeRAT

Regionálna veterináma a potravinová správa Komárno (ďalej len RVPS Komámo) príslušná
podľa $ 8 ods. 3 písm. e) a $ 17 ods. 3 zikona NR SR č).3912001 Z.z. oveterinárnej
starostlivostĺv zneni neskoľšíchpredpisov (ďalej len ,,zákon č.3912001 Z.z.")

naľiad'uje
Právnickýn osobám:
o Mesto Komáľno,IČo 00 306 szsrGeneľála Klapku 1.,g45 01 Komárno
o Mesto Komárno a mestské časti Lándoľ, Kava, Ďulov Dvoľ, Nová Osada, Tehelňa,
Malá Iža' Velký Haľčáš
o obec Iža, Ičo 00 306 487 , Ďaft|inová 3l5, 946 39 Iža
o Pol'ovn é združenie Ďulov Dvoľ, rčo ss 5g4 772o v zastúpení,Ing. oto Prokain, pľi
Že|eznici7,945 01 Komárno - Ďulov Dvor
o Pol'ovnícke zdľuženielžarIčo ss 5g4 82g v zastúpení, Jozef Hoľváth, Iža č. 449.

Psč 946

39

Fyzickým osobám:
o všetkým chovatel'om hydiny a iného vtáctva chovaného v zajatí v kontľolovanej
oblasti
vykonať nasledovné

opatľenia
pri zistení a potvrdení choroby

vtáčej chrípky, ktorá môže predstavovať vážne

nebezpečenstvo pľe zdtaviezvierat ako aj pre zdravie ľudí

Uľčuie:
Miesto nálezu pozitívnych vol'ne žijúcichvtákov:
melioračný kanál Ďulov Dvoľ - Iža až Patince GPS: 47.757769, 18.176427
Kontrolovaná oblast': (s polomerom 3 km od miesta náIezu):
katastrálne územíemesta Komámo a mestských častíLándor,Kava, Ďulov Dvor, Nová osada,
Tehelňa, MaláIža, Velký HarčášaobceIža
Dátum zistenia choľoby : 03 .02.2022 a 04.02.2022
Dátum potvľdenia choľoby: virologicky 07 .02.2022

Naľiaďuje v kontľolovanej oblasti:
1. Vykonat' aktualizáciu súpisu všetkých chovov hydiny' holubov a iných vtákov chovaných v
zajati,wátane približných počtov chovaného vtáctva podľa dľuhov a kategórií v písomnej forme.

Termín do:25.02.2022
Zodpovední: Mesto Komáľno, Obec Iža
2. Zabezpečit'zqišenúbiologickú bezpečnosto vo všetkých chovoch hydiny a iných vtákov
chovaných v zajati, predovšetkým:
a. dezinfekciu pľi vstupoch a ýchodoch z pľiestorov, v ktoých sa chová hydina a iné vtáky
chované v zajatí,
b. zamedziť pľiamemu a nepriamemu kontaktu chovaného vtáctva s voľne žijúcimivtákmi,
c. voda použivanánanapájanie chovaného vtáctvanesmie pochádzať zo zásobnikov povľchoých
vôd prístupných voľne žijúcemuvtáctvu,
d. oznamovať na RVPS Komárno (tel. 035/7731235,773|236, 0905l4I3I89,09171823381)
akékoľvek priznal<y vtáčej chrípky u hydiny a iných vtákov chovaných v zqatipodľa kĺitéľií:
- pokles príjmu krmiva alebo vody o viac ako 20oÁ,
- pokles v pľodukcii vajec o viac ako 5 % twqtrci dlhšie ako 2 dni,
- ýždeĺnämieľaúmrtnosti vyššiaako 3%o,
- akýkoľvek klinichý prejav alebo posmľtnú zmenu' ktorá svedčípľe vtáčiu chľípku.
Zodpovední: chovatelia hydiny a iného vtáctva chovaného v zajatí
3. Vykonávať zýšený dohľad nad populáciami voľne žijtrcich vtákov, následné vy'hľadávanie
uhynuých a choých vtákov, v prípade potľeby v spolupľáci s ornitologickými orgaruzáciarni a
pozoľovateľmi vtáctva a poľovníkmi.

Zodpovední: polbvnícke oľganizácie

ýský uhynutých vtákov RVPS Komárno (tel.03517731235,7731236,
09051413189,0917l82338l), ktorá následne ľozhodne o odbere vzoriek alebo o neškodnom

4. Oznamovať

odstránení kadáverov.

Zodpovední: Mesto Komáľnoo Obec Ľa, pol'ovnícke oľganizácie

o všetkých nariadených opatľeniach, zákazoch a o nákazovej situácii informovať občanov a
chovateľov v mieste obvyklým spôsobom.
5.

Zodpovední: Mesto Komárno. Obec Iža

Zákazy uplatňované v kontľolovanej oblasti:
1. Zákaz premiestňovania hydiny alebo iných vtákov chovaných v zajatí a ich pľoduktov z
kontrolovanej oblasti bez povolenia RVPS Komámo.

Zodpovední: chovatelia hydiny a iného vtáctva chovaného v zajatí
2, Zákaz zbĺomažďovania hydiny alebo iných vtákov chovaných v zajatí na veľtľhoch, tľhoch,

ýstavách alebo iných podujatiach.
Zodpovední: Mesto Komáľno, obec Iža
2

3, Zákaz manipulácie s použitou podstielkou a hnojom bez povolenia

RVPS Komárno.

Zodpovední: chovatelia hydiny a iného vtáctva chovaného v zajatí
4. Zákaz loviť volne žijuce vtáctvo okľem pľípadu, že je to povolené miestnym centrom pľe tlmenie
choľôb za účelommonitoringu.

Zodpoveďnl: polbvn ícke oľganizácie
5. Zá|<az

lypúšt'ania peľnatej zverizo zajatia do vol'nej pľíľody.

Zodpovední: polbvnícke oľganizácie

Tieto opatľenia uvedené vo výľokovej časti platia až do odvolania.

odôvodnenie
Dňa 03.02.2022 vranných hodinách bol na RVPS Komárno prostredníctvom mestskej
polície nahlásený úhyn najmenej 10 labutí na vodnej ploche melioračnéhokanála na úseku od
mestskej časti Komárno _Ďulov Dvoľ vedúceho smerom na lžll a Patince. RVPS Komárno
odobľala vzotky uhynutých labutí dňa 03.02.2022 a04.O2.2022, ktoré zaslala vpiatok
04.02.2022 prostredníctvom zvoznej linky na vyšetrenie do Národného ľeferenčného
laboratória pre aviárnu influenzu _ Veterinámeho ústavu Zvolen.

Dňa 07.02.2022 v poobedňajšíchhodinách informovalo NRL o pozitívnom výsledku
testovaných vzoriek na vírus aviárnej influenzy subtypu H5N1 (CP 6440/2022 a
CP 6444 l 2022) u horeuvedených vzorkách z kadáv erov labutí'
Na základe uvedeného RVPS Komáľno prijala vyššieuvedené opatrenia v zmysle platných
predpisov.

J

Poučenie
Podľa $ 52 písm. b) zákona NR SR č.3912007 Z. z. oveterináľnej starostlivostivznení
neskorších predpisov na nariaďovanie a zrušovanie obmedzujúcich opatľení pri podozrení na
choroby, alebo pri ich výskýe sa všeobecnépľedpisy o správnom konaní nevzťahujú.

a

potravinovej správy

Doľučuje sa:
Mesto Komárno, Generála Klapku I.,945 01 Komámo
Mesto Komárno - mestské časti Lándoľ, Kava, Ďulov Dvor, Nová osada, Tehelňa, MaIáIža,
Velký Harčáš, Hadovce
ObecIža,IČo00 306487, Ďatelinová 3l5,946 39Iža
Poľovné združenie Dulov Dvor, Ing. oto Prokain, piZeleznicí7,945 01 Komárno
PoľovnézdruženieIŽa,Jozef Horváth,Ižač.449. PSČ 946 39

Na vedomie:
ŠvpsSR Bľatislava
okresný úrad Komárno
MVDľ. Zoltán Hajtman _ Regionálna komora SVL - Komárno
MVDr. Slavomír Podmajeľský - Regionálna komora SVL _ Komámo
MVDr. Katarína Ballová _ Regionálna komora SVL - Komárno
MVDr. Ján Slopovský - Regionálnakomora SVL _ Komárno
MVDľ. Juraj Konč _ Regionálna komora SVL _ Komárno
MVDľ. Benjamín Bôgi _ Regionálna komora SVL _ Komáľno
MVDr. Lucia Klučková _ KVL SR
RVPS Dunajská Streda
RVPS Šaľa
RVPS Nové Zámky
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