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REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ  SPRÁVA LUČENEC
Ulica mieru 2, 984 42 Lučenec, IČO: 35984538,

tel.: 047/4322431, fax: 047/4323526, e-mail: riaditel.lc@svps.sk

č. spisu: 284/2021-500 Lučenec dňa: 25.06.2021
č. záznamu: 1118/2021

O P A T R E N I A
Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec (ďalej len RVPS Lučenec)

príslušná podľa § 8 ods. 3 písm. e) v súlade s § 17 ods. 3 zákona NR SR č. 39/2007 Z. z.
o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovení §§ 9 a 11
Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 277/2003 Z. z. o opatreniach na tlmenie afrického
moru ošípaných

n a r i a ď u j e

– právnickým osobám:

Obec Pinciná, Holiša, Vidiná, Boľkovce, Trebeľovce, Halič, Stará Halič, Tomášovce, Trenč,
Veľká nad Ipľom, Veľká Ves, Buzitka, Prša, Nitra nad Ipľom, Mašková, Lehôtka, Kalinovo,
Kalonda, Jelšovec, Ľuboreč, Fiľakovské Kováče, Lipovany, Mučín, Kalonda, Rapovce, Lupoč,
Gregorova Vieska, Praha

– právnickým a fyzickým osobám: vlastníkom chovov ošípaných chovaných v uvedených
obciach:
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O p a t r e n i a

pri potvrdení výskytu afrického moru ošípaných, ktorý bol potvrdený dňa 22.06.2021 v
chove ošípaných u chovateľa Družstvo Agrospol, družstvo, Boľkovce – Farma Lučenec,
Vajanského 2854, 984 01 Lučenec, CEHZ: 419 193.
Za týmto účelom RVPS Lučenec:

A. Vymedzuje pásmo dohľadu – minimálne 10 km: kataster obcí Pinciná, Holiša, Vidiná,
Boľkovce, Trebeľovce, Halič, Stará Halič, Tomášovce, Trenč, Veľká nad Ipľom, Veľká Ves,
Buzitka, Prša, Nitra nad Ipľom, Mašková, Lehôtka, Kalinovo, Kalonda, Jelšovec, Ľuboreč,
Fiľakovské Kováče, Lipovany, Mučín, Kalonda, Rapovce, Lupoč, Gregorova Vieska, Praha

B. Zakazuje

1. Premiestňovanie ošípaných z chovu a do chovu okrem nevyhnutnej prepravy v
rámci chovu a prepravy schválenej RVPS Lučenec.
Termín: dňom oznámenia a do zrušenia opatrení
Zodpovední: vlastníci chovov ošípaných v uvedených obciach

2. Premiestňovanie domácich zvierat z chovu a do chovu bez povolenia RVPS
Lučenec.
Termín: dňom oznámenia a do 30.06.2021
Zodpovední: vlastníci chovov ošípaných v uvedených obciach

3. Prepravu spermy, vajíčok a embryí ošípaných z chovov ochranného pásma.
Termín: dňom oznámenia a do zrušenia opatrení.
Zodpovední: vlastníci chovov ošípaných v uvedených obciach

C. Nariaďuje:

1. Vykonať súpis chovov ošípaných a bezodkladne ho predložiť RVPS Lučenec .
Termín: do 15.07.2021
Zodpovedný: starosta obce

2. O nariadených opatreniach a o nákazovej situácii informovať občanov a chovateľov
prostredníctvom miestneho rozhlasu, vyvesením na úradnej tabuli obce alebo iným
v mieste obvyklým spôsobom.
Termín: dňom oznámenia a do zrušenia opatrení
Zodpovedný: starosta/ka obce
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3. Nahlásiť počet držaných ošípaných na RVPS Lučenec prostredníctvom príslušnej obce.
Termín: do 15.07.2021
Zodpovední: vlastníci chovov ošípaných v uvedených obciach

4. Používať pri vstupoch do budov a výstupoch z budov na ustajnenie ošípaných
a samotného chovu vhodné prostriedky na dezinfekciu, osoba vstupujúca do chovu
alebo opúšťajúca chov ošípaných musí dodržať hygienické opatrenia potrebné na
zníženie rizika šírenia vírusu afrického moru ošípaných a všetky dopravné prostriedky
opúšťajúce chov pred opustením chovu dôkladne dezinfikovať.
Termín: dňom oznámenia a do zrušenia opatrení
Zodpovední: vlastníci chovov ošípaných  v uvedených obciach

5. Bezodkladne hlásiť uhynuté alebo choré ošípané RVPS Lučenec (047/4322431), ktorá
vykoná vyšetrenie v súlade s postupmi ustanovenými diagnostickou príručkou.
Termín: dňom oznámenia a do zrušenia opatrení
Zodpovední: vlastníci chovov ošípaných v uvedených obciach

6. Čistenie, dezinfekciu a podľa potreby dezinsekciu a ošetrenie dopravných prostriedkov
a iných vozidiel a vybavenia, ktoré boli použité na prepravu ošípaných alebo iných
druhov zvierat alebo materiálov, ktoré môžu byť kontaminované, napríklad telá zvierat,
krmivo, hnoj, hnojovica a iné, čo najskôr po kontaminácii. Žiadne vozidlo použité na
prepravu ošípaných nesmie opustiť pásmo bez vyčistenia a dezinfekcie a následnej
inšpekcie a opätovného povolenia RVPS Lučenec .
Termín: dňom oznámenia a do zrušenia opatrení
Zodpovední: vlastníci chovov ošípaných v uvedených obciach

O d ô v o d n e n i e

Dňa 20.06.2021 bolo na RVPS Lučenec nahlásené podozrenie z výskytu AMO
u chovateľa Družstvo Agrospol, družstvo Boľkovce – Farma Lučenec, Vajanského 2854, 984
01 Lučenec, CEHZ: 419 193. Úradný veterinárny lekár dňa 21.06.2021 odobral úradné vzorky
za účelom vylúčenia/potvrdenia afrického moru ošípaných a zaslal ich do Štátneho
veterinárneho a potravinového ústavu, Veterinárneho ústavu vo Zvolene .

Dňa 22.06.2021 Štátny veterinárny a potravinový ústav, Veterinárny ústav vo Zvolene
protokolom o vyšetrení CP:34276/2021 úradne potvrdil použitím ASFV Ag PCR metódy
výskyt afrického moru ošípaných u chovateľa Družstvo Agrospol, družstvo Boľkovce – Farma
Lučenec, Vajanského 2854, 984 01 Lučenec, CEHZ: 419 193.

Orgán veterinárnej správy podľa § 8 ods. 3 písm. e) zákona NR SR č.39/2007 Z. z.
o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov nariaďuje a zrušuje opatrenia na
základe skutočností zistených pri výkone svojej pôsobnosti alebo pri podozrení z vážneho alebo
bezprostredného ohrozenia zdravia zvierat alebo zdravia ľudí. V zmysle § 5 a § 9 Nariadenia
vlády Slovenskej republiky č. 277/2003 o opatreniach na kontrolu afrického moru ošípaných
sa nariaďujú opatrenia po potvrdení afrického moru ošípaných a vymedzuje sa   ochranné
pásmo a pásmo dohľadu. Preto Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec prijala
tieto vyššie uvedené opatrenia.

Nesplnenie uvedených nariadení a zákazov bude považované za porušenie zákona
č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
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P o u č e n i e

Podľa ustanovenia § 52 písm. b/ zák. č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti na
nariadenie a zrušenie obmedzujúcich opatrení pri podozrení na choroby alebo ich výskyte sa
nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.

riaditeľka

Doručuje sa:
– Obec Pinciná, Holiša, Vidiná, Boľkovce, Trebeľovce, Halič, Stará Halič, Tomášovce, Trenč,
Veľká nad Ipľom, Veľká Ves, Buzitka, Prša, Nitra nad Ipľom, Mašková, Lehôtka, Kalinovo,
Kalonda, Jelšovec, Ľuboreč, Fiľakovské Kováče, Lipovany, Mučín, Kalonda, Rapovce, Lupoč,
Gregorova Vieska, Praha,


