REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA ŽILINA
Jedľová 44,010 04 Žilina
OBECNÝ ÚR.'0 KRAS n
Mo:

1 5 -11- 2018

VaSc í fsl o/ /.o dňa

Mestské a obecné úrady okresov
Žilina a Bytča

Nasť fislo
3527/2018

Vybavuje
MVDr. Čičková

Žilina
15. 11. 2018

VEC: Žiadosť o súčinnosť.
Vážené pani starostky, páni starostovia.
v nadväznosti na aktuálny vývoj situácie vo výskyte afrického moru ošípaných (AMO)
v okolitých krajinách a s tým súvisiace možné zavlečenie nákazy aj na územie SR je jedným
z elementov v rámci aktivít a krokov týkajúcich sa pripravenosti na nákazu mať prehľad
o súčasnom stave počtu chovov ošípaných a to predovšetkým na území pomenovanom ako
nárazníkové oblasti. Nárazníková oblasť v regióne Žilina (okresy Žilina a Bytča) je ohraničená
diaľnicou D l : územia obcí Divinka, Divina, Dlhé Pole, Kolárovice, Veľké Rovné, Petrovice,
Štiavnik, Hvozdnica, Bytča, Hliník nad Váhom, Kotešová, Svederník, Predmier, mestské časti
Žiliny Považský Chlmec, Vranie. Ostatné obce regiónu sú zaradené mimo nárazníkovej oblasti.
Dňa 06. 11.2018 vydala Európska komisia Vykonávacie rozhodnutie komisie 2018/1669,
ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2006/80/ES, ktorým sa niektorým členským štátom udeľuje
výnimka na registráciu chovov s jednou ošípanou pre vlastnú spotrebu. To znamená, že táto
výnimka z povinnosti mať zaregistrovaný chov v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat
(CEHZ) s jednou ošípanou, určenou pre vlastnú spotrebu bola pre Slovenskú republiku zrušená.
Na základe vyššie uvedeného Vás v zmysle § 16 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej
starostlivosti v znení neskorších predpisov žiadame, aby ste:
1. Informovali svojich obyvateľov obvyklým spôsobom o povinnosti registrácie chovov
ošípaných, ktoré držia pre vlastnú spotrebu čo i len jeden kus ošípánej.
2. Informovali svojich obyvateľov obvyklým spôsobom o povinnosti hlásiť každý úhyn
ošípanej a tiež každú domácu zabíjačku 24 hodín vopred RVPS Žilina.
3. Predložili RVPS Žilina zoznamy všetkých chovov ošípaných vo Vašej obci, teda aj
tých, ktoré chovajú čo i len jeden kus spolu s údajmi podľa tabuľky:
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Číslo
chovu
v CEHZ
(ak má)

Názov chovu
(meno chovateľa)

Počet
ošípaných

Adresa chovu

Požadované údaje zašlite, prosím RVPS Žilina v termíne:
Mestský úrad Bytča, obecné úrady Divinka, Divina, Dlhé Pole, Kolárovice, Veľké Rovné,
Petrovice, Štiavnik, Hvozdnica, Hliník nad Váhom, Kotešová, Svederník. Predmier, mestské
časti Žiliny Považský Chlmec, Vranie do 28. 11. 2018.
Mestský úrad Žilina. Rajec, Rajecké Teplice a ostatné obecné úrady do 12. 12. 2018.
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MVDr. Lívia Čičková
riaditeľka RVPS Žilina
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