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Obecné úrady Strečno, Varín, Nezbudská 
Lúčka, Gbeľany, Stráňavy, Krasňany, 
Mojš 

R Ú V Z so sídlom v Žiline, 
SZV ZO Žilina. Rajec, 
ZO SZV Stará Bystrica 
RSVS Žilina 
AV Žilina 
SVS Jána Čajdu 

VaSa značka Vybavuje/Linka 

Vec: Výskyt moru včel ieho plodu- oznámenie. 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina Vám oznamuje , že laboratórnym 
vyšetrením bol Štátnym veter inárnym a potravinovým ústavom v Dolnom Kubíne potvrdený 
mor včelieho plodu (Protokol o skúške č. 12730/2020 zo dňa 28.08.2020) v katastrálnom území 
Strečno. V ohnisku nákazy boli nariadené opatrenia na zdolanie a zabránenie šírenia choroby 
moru včelieho plodu - Paenibacil lus larvae. Ako ochranné pásmo boli vyhlásené katastrálne 
územia obcí: 
Strečno, Varín, Varín časť Koňhora, Nezbudská Lúčka, Krásňany (intravilán obce) , 
Gbeľany ( ul. Jána Pavla II., k Chateau Gbeľany, cez ul. Fatranská smerom na Mojš cez 
cestu č. 583), Mojš ( cez cestu č. 2072 smer vodné dielo), k Rieke, cesta Stará Mojšová 
Lúčka, Stráňavy ( Penzión Stráňavy, cez cestu č. 2089, časti Krúšok, Dielnice, Sedlo pod 
Kojšovou smer Strečno). 
V ochrannom pásme boli nariadené opatrenia pre asistentov úradných veterinárnych lekárov: 
Vykonávať likvidáciu všetkých rojov neznámeho pôvodu v ochrannom pásme. 
Vykonať klinické vyšetrenie včelstiev vo všetkých včelniciach aj vo včelniciach, kde nie je 
známy majiteľ. 
Vykonať opakované klinické vyšetrenie včelstiev vo všetkých včelniciach po uplynutí 
pozorovacej doby. 
Z á k a z predaja, premiestňovania včelstiev, matiek a včelárskych zariadení z a do ochranného 
pásma. 
Z á k a z použitia medu a včelieho vosku na včelárske účely. 
Zákaz založenia nového chovu včiel až do ukončenia nariadených opatrení na zdolanie nákazy. 
Zákaz premiestňovania použitých, prádznych úľov a kočovných vozov z ohniska a ochranného 
pásma MVP bez vykonanej dezinfekcie v zmysle platných veterinárnych predpisov. 
O dezinfekcii musí včelár predložiť potvrdenie od úradného veterinárneho lekára. 
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