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Nahlasovanie zabíjania ošípaných O Z N Á M E N I E

zabíjaných u chovateľa
pre súkromnú domácu spotrebu žiadosť o súčinnosť
3. Chovateľ odoberie vzorky
bráničných pilierov z každej polovice jatočného tela domácej
ošípanej v mieste prechodu do
šľachovitej časti o veľkosti cca
5x5 cm.
4. Chovateľ zabalí vzorky do
čistého mikroténového alebo
igelitového vrecka. V prípade
zabíjania dvoch ošípaných vzorky z každej ošípanej zabalí osobitne a jednotlivé vzorky označí.
V zmysle § 16 ods. 7) zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v súvislosti s §
23 ods. 1, písm. a) a e) citovaného zákona, ktorý nadobudol
účinnosť 1.02.2007 a v súvislosti s monitorovaním trichinel podľa Nariadenia vlády SR č. 626/
2004 Z.z. o monitorovaní zoonóz a pôvodcov zoonóz, Vás
žiadame o súčinnosť pri nahlasovaní zabíjania ošípaných
na súkromnú domácu spotrebu
Vášho mesta, obce.
Žiadame Vás o zabezpečenie informácie pre občanov
obvyklým spôsobom prostredníctvom mestského, resp. obecného rozhlasu a vyvesením na
verejne prístupnom mieste následovný oznam:
1. Chovateľ, vlastník, držiteľ
ošípanej, ktorý vykonáva domácu zabíjačku (ďalej len
chovateľ) je povinný túto skutočnosť nahlásiť na Regionálnu veterinárnu a potravinovú
správu Sp. Nová Ves najmenej jeden pracovný deň vopred v čase od 7.00 do 15.00
hod. na tieto telefónne čísla:
4813 201, 4465 535, mobil:
0908 348 315, 0905 967 079,
faxom na čísle 4813 200,
e-mailom na adresu:
r v s s n o @ s v s s r. s k a l e b o
písomne na adresu Regionálna veterinárna a potravinová
správa Sp. N. Ves, ul. Duklianska č. 46, 052 01 Spišská
Nová Ves.
2. Pri nahlasovaní chovateľ uvedie tieto údaje:
- adresu chovateľa, ktorý vykonáva domácu zabíjačku plánovaný dátum a čas domácej zabíjačky
- telefónne číslo chovateľa

5. Takto odobrané vzorky uskladniť v chladničke (nikdy neukladať do výparníka alebo mrazničky).
6. Odvoz vzoriek na laboratórne
vyšetrenie zabezpečí Regionálna veterinárna a potravinová
správa vrátane vypísania sprievodného dokladu na laboratórne vyšetrenie v deň zabíjania
alebo najbližší pracovný deň po
dňoch pracovného pokoja alebo vzorku môže na Regionálnu
veterinárnu správu doručiť aj
chovateľ v pracovných dňoch v
čase od 7.00 do 15.00 hod.
7. Pri pozitívnom výsledku laboratórneho vyšetrenia s nálezom
T r i c h i n e l l a Regionálna
veterinárna a potravinová správa bezodkladne informuje
chovateľa. V prípade, ak chovateľ nebude o náleze informovaný do 3 pracovných dní, považuje sa vyšetrenie za negatívne a chovateľovi sa tento výsledok nebude oznamovať.
8. Telo jatočnej ošípanej z domácej zabíjačky alebo jeho časti
s vnútornými orgánmi, ktoré nie
sú dostatočne tepelne opracované, sa neodporúča použiť pre
domácu spotrebu predtým, ako
sa zistí, že výsledok vyšetrenia
na trichinely je negatívny.
9. Regionálna veterinárna a potravinová správa na základe výsledkov monitorovania, stupňa
prevalencie trichinel, spôsobu
ošetrenia mäsa a analýzy rizika
môže rozhodnúť o znížení rozsahu vyšetrovania.
MVDr. Peter Kochan v. r.
Riaditeľ RVPS
Spišská Nová Ves

o začatí obstarávania
ZMIEN A DOPLNKOV
ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA GELNICA
V zmysle § 19b Zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších
predpisov (stavebný zákon) týmto oznamujeme, že Mesto Gelnica dňom

13. marca 2007
začína podľa §30 stavebného zákona obstarávanie Zmien
a doplnkov územného plánu mesta Gelnica, ktorý bude spracovaný a prerokovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami
stavebného zákona.
Mesto Gelnica má spracovaný Územný plán mesta, ktorý
bol schválený Mestským zastupiteľstvom v roku 1999 uznesením č. 245/99. Obstaranie Zmien a doplnkov územného plánu
mesta je vyvolané potrebou doplniť schválenú koncepciu územného rozvoja mesta.
Vyzývame občanov mesta Gelnica na účasť pri príprave
spracovania Zmien a doplnkov územného plánu mesta formou
uplatnenia požiadaviek, námetov a odporúčaní na zmenu a doplnenie koncepcie územného rozvoja mesta.
Žiadame dotknuté organizácie, právnické a fyzické osoby,
aby uplatnili svoje požiadavky na riešenie prípadných zmien a
doplnkov, ktorých aktuálna potreba vznikla v čase od schválenia
Územného plánu mesta a ktoré majú dopad na koncepciu územného rozvoja mesta, najmä na záväzné časti riešenia Územného plánu mesta. K požiadavkám je potrebné doplniť súvisiace
podklady a informácie v takej forme (texty a grafické podklady),
aby mohli byť využité v procese spracovania dokumentácie
Zmien a doplnkov územného plánu mesta.
Námety a požiadavky občanov, podklady a informácie
zainteresovaných organizácií je potrebné zaslať na adresu:
Mestský úrad Gelnica
oddelenie výstavby OŽPaSP
Banícke námestie 4
056 01 Gelnica
Gelnica, dňa 12.3.2007
Anna Nemčíková v.r. - primátorka mesta

Technické služby oznamujú
Technické služby mesta
Gelnica, príspevková organizácia, Hnilecká 2, Gelnica oznamujú občanom a firmám v Gelnici a okolí, že v rámci podnikateľskej činnosti poskytujú
tieto služby:
V doprave na prevoz materiálu: Liaz do 8 ton, Multicar
do 2 ton, PV3S do 5 ton,
Špeciálna technika: Liaz
polievacia cisterna, zametací
voz Ifa, samochodná benzínová
kosačka, malotraktor na kosenie.
Stavebné stroje: kopací a
nakladací stroj New Holland LB
115B + nakladania paliet, kopací bielorus, nakladací bielorus,

vibračný valec, vibračná doska.
Služby: maliarske - 1 pracovník + pomocná práca, betonárske práce, vonkajšie upratovacie práce, čistenie chodníkov,
zimná údržba chodníkov, služby
na úseku verejnej zelene (kosenie, vyhrabanie, strihanie živých
plotov a podľa dohody).
Informácie o službách v čase
od 6.00 do 14.00 hod. na telefónnych číslach 053/4821
658, 4821 454, 4799 454, fax:
053/4821 658, mobil: 0905 801
255, 0905 801 256.
Juraj Velebír
riaditeľ TS

