
REGIONÁLNA VETERINÁRNAA POTRAVINOVÁ SPRÁVA KOŠICE — OKOLIE
Kukučínova 24, 040 01 Košice

Č.j.: KS/66/2023-510-25 Košice, 30.12.2022
Č.z.: 5/2023

Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-okolie (ďalej len „RVPS Košice-okolie“) v zmysle 8 8 ods. 3 písm. e©)

zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších zmien a doplnení (ďalej len zákon č. 39/2007 Z. z.)

zrušuje dňom 30.12.2022

veterinárne opatrenia č. KS/108/2022-510-4 zo dňa 16.06.2022 na kontrolu a zabránenie šírenia
nákazy moru včelieho plodu

nariadené

pre všetkých chovateľov včiel a poverených asistentov úradného veterinárneho lekára v katastri obcí
Slanec, Slančík, Slanské Nové Mesto, Nový salaš, Rákoš, Kalša.

Odôvodnenie

Dňa 06.06.2022 obdížala RVPS Košice-okolie hlásenie s podozrením na ochorenie mor včelieho plodu u chovateľa v obci
Slanec, stanovište včelstiev: Slanec. Na základe vyššie uvedeného bola dňa 07.06.2022 prostredníctvom RVPS Košice-okolie
zaslaná vzorka včelieho plástu s plodom na bakteriologické vyšetrenie prítomnosti pôvodcu moru včelieho plodu na VPÚ
v Dolnom Kubíne. Dňa 14.06.2022 obdťžala RVPS Košice-okolie Protokol! o skúške č. 9148/2022 z VPÚ v Dolnom Kubíne
s pozitívnym nálezom mikroorganizmu Paenibacillus larvae (pôvodca ochorenia moru včelieho plodu).

S prihliadnutím na nákazovú situáciu vo výskyte moru včelieho plodu na území SR. a v okrese Košice-okolie a zdôvodu
nevyhnutnosti zníženia rizika šírenia choroby boli nariadené opatrenia č. KS/108/2022-510-4 zo dňa 16.06.2022. Splnením
nariadených veterinárnych opatrení, vykonaním záverečnej dezinfekcie v ohnisku a vykonaním klinických prehliadok
všetkých včelstiev v ochrannom pásme s negatívnym výsledkom RVPS Košice-okolie ruší veterinárne opatrenia v plnom
rozsahu.

Poučenie

Na zrušovanie opatrení podľa $ 8 ods.3 písm. €) sa podľa $ 52 ods.l písm. b) zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej
starostlivosti vznení neskorších predpisov nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. Tieto zrušené opatrenia
nemajú odkladný účinok. Opatrenia nariadené podľa $ 8 ods. 3 písm. e) zákona č. 39/2007 Z.z. je možné preskúmať súdom.
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Doručuje sa do vlastných rúk: 1) chovatelia včiel a poverení asistenti úradného veterinárneho lekára v ochrannom pásme

Na vedomie:
1) ŠVPS SR — email:
2) Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Košíce — okolie, Rožňavská 25, 045 01 Moldava nad Bodvou
3) Regionálne združenie včelárov Východného Slovenska — regiónu SPIŠ, Kvetná 25, 040 15 Košice-Šaca

email:aea4) Základná včelárska organizácia SZV ZO Košice, Čičky--Majer 11, 040 11 Košice — email:
5) ZO včelárov Moldava nad Bodvou email:
6) Obec Slanec — email: starostačislanec.sk
7) Obec Slančík — email: obeciedslancik.sk
8) Obec Slanské Nové Mesto — email: obecgtslanskenovemesto.sk
9) Obec Nový Salaš — email: infogžnovysalas.sk
10) Obec Rákoš — email: starosiagžobec-rakos.sk
11) Obec Kalša — email: ocukalsaokalsa.cu
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