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OPATRENIA V SÚVISLOSTI SO ZISTENÍM VÝSKYTU CHOROBY MORU
VČELIEHO PLODU

Týmto oznamujeme občanom, že dňa 7.06.2017 ako dotknutej mestskej časti bolo doručené opatrenie
Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Košice - mesto (ďalej len RVPS Košice - mesto) ako
orgán štátnej správy s pôsobnosťou vo veterinárnej oblasti podľa § 4 ods. 1 písm. c) v zmysle § 8 ods.
3 písm. e) zákona (č.39/2007 Z.z.) o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších zmien a doplnení pri
zistení a potvrdení choroby – moru včelieho plodu, ktorá môže predstavovať vážne nebezpečenstvo
nariaďuje
Veterinárne opatrenia na zníženie šírenia choroby – moru včelieho plodu
v ochrannom pásme
Nad jazerom (KÚ č. 827355), Košice-staré mesto (KÚ č. 826928), Košice-sever (KÚ č. 826961),
Košice-Dargovských hrdinov (KÚ č. 827339), Košice-Juh (KÚ č.827118), Košice-Západ (KÚ
č.827207), Košická Nová Ves (KÚ č. 827342, Košice-Džungľa (KÚ č. 877891)
Zakazuje sa:

a.) presun včelstiev v ohnisku a ochrannom pásme, do ohniska a ochranného
pásma, ako aj presun včelstiev z ohniska a ochranného pásma a
b.) včelárskeho náradia a materiálu v ohnisku a ochrannom pásme, do ohniska
a ochranného pásma ako aj z ohniska a ochranného pásma.
Za ohnisko choroby bola určená včelnica na stanovišti Nižná úvrať, číslo parcely: 1484/23
v katastri Košice IV – Vyšné Opátske (KÚ č. 827088) .
Uvedené pokyny platia od 7.6.2017 a platia až do ich zrušenia, vyhlásením choroby za zdolanú.
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Na základe bakteriologických vyšetrení potvrdil Štátny veterinárny a potravinový ústav výskyt
včelieho moru v niektorých lokalitách hlavného mesta SR Bratislavy. Okrem iného bezprostredne ide
aj o tri lokality nachádzajúce sa v mestskej časti Petržalka – Ovsište, Zrkadlový háj a Háje III. Štátny
ústav v tejto súvislosti nariadil všetkým včelárskym spolkom, aby realizovali opatrenia na zamedzenie
šírenia moru včelieho plodu.
Ide hlavne o zákaz premiestňovania včelstiev a zakázaný je aj akýkoľvek predaj medu, včelích
produktov z ohniska choroby a ochranného pásma. Za ohnisko choroby bola určená včelnica na
stanovišti Vlčie hrdlo – Panský diel a ochranné pásmo sa týka aj troch petržalských lokalít. Opatrenia
platia do odvolania.

