VZN 4 2003 - o vykonávaní deratizácie na území
mesta Spišská Nová Ves
Všeobecne záväzné nariadenie č.4/2003 o vykonávaní deratizácie na území mesta Spišská Nová Ves
Za účelom zabezpečenia zdravého životného prostredia
v meste Spišská Nová Ves vydáva Mestské zastupiteľstvo podľa
ustanovení $ 6, ods. 1 a $ 4, ods. 3, písm. g) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho neskorších zmien
a doplnkov a v súlade s $ 8 písm. a), $ 10 a $ 13 x, písm. a)
zákona NR SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení
neskorších predpisov (zákon č. 596/2002 Z.z. úplné znenie).
Článok 1
Základné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN)
ustanovuje povinnosti právnických, fyzických osôb oprávnených
na podnikanie a fyzických osôb (občanov) vykonať opatrenia
súvisiace s ochrannou deratizáciou zamerané na predchádzanie
vzniku a šíreniu prenosných ochorení a obmedzenie ich výskytu.
Článok 2
Vymedzenie pojmov
1. Ochranná deratizácia - je súhrn opatrení na ničenie
epidemiologicky nebezpečných hlodavcov za účelom ochrany
zdravia ľudí a zdravého životného prostredia.
2. Vlastníci objektov alebo správcovia nehnuteľností - sú
fyzické alebo právnické osoby, ktoré majú bytový, nebytový
alebo chovný objekt vo svojom vlastníctve, resp. správe.
Článok 3
Deratizácia ako špeciálna činnosť
1. Deratizáciu ako špeciálnu činnosť môžu vykonávať fyzické
a právnické osoby, ktoré sú na túto činnosť odborne spôsobilé.
2. Pri výskyte a premnožení hlodavcov na časti územia resp. na
celom území mesta nariadi Mesto Spišská Nová Ves, vykonanie
deratizácie v príslušnom území.
Článok 4
Povinnosti vlastníkov, správcov nehnuteľností
1. Na ochranu zdravia ľudí pred vznikom a šírením prenosných
ochorení z epidemiologicky nebezpečných hlodavcov a na

obmedzenie ich výskytu na území mesta Spišská Nová Ves, sú
povinní vlastníci alebo správcovia nehnuteľností zabezpečiť
deratizáciu v prípade výskytu a premnoženia hlodavcov.
2. Vlastníci individuálnej bytovej výstavby sú povinní
zabezpečiť deratizáciu po nariadení orgánu ochrany zdravia1)
podľa lokálnej potreby.
3. Ak sa kontrolnou činnosťou vykonávanou kontrolným orgánom
v zmysle článku 6, bodov a) až e), zistí, že majiteľ alebo
správca nehnuteľností v stanovenom termíne nezabezpečil
deratizáciu, je povinný tak urobiť na príkaz Mesta Spišská
Nová Ves v stanovenom termíne.
4. Ak sa kontrolou zistí u majiteľa alebo správcu
nehnuteľností, že deratizácia nebola účinná, alebo je
potrebná, je povinný tak urobiť na príkaz orgánu ochrany
zdravia v stanovenom termíne.
5. Náklady na vykonanie deratizácie sú povinní vlastníci alebo
správcovia nehnuteľností znášať na vlastné náklady.
6. Vlastníci alebo správcovia nehnuteľností sú povinní
udržiavať nehnuteľnosti v čistote tak, aby neposkytovali
hlodavcom úkryt, obživu a možnosť zahniezdenia a množenia.
7. Vlastníci alebo správcovia nehnuteľností sú povinní
predložiť na požiadanie kontrolných orgánov uvedených v Článku
6, bod a) až e), potrebné doklady o vykonaní deratizácie.
Článok 5
Koordinácia výkonu deratizácie
1. Deratizácia na území mesta Spišská Nová Ves je
zabezpečovaná prostredníctvom Koordinačnej komisie v zložení:
- zástupca Mesta Spišská Nová Ves
- zástupca Štátneho zdravotného ústavu
- zástupca Komisie ŽP a verejného poriadku
- zástupca MsP v Spišskej Novej Vsi,
- zástupca Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy
Spišská Nová Ves
- zástupcovia správcov bytových fondov
Koordinačná komisia určí termín deratizácie:
1. Každoročne v časti mesta: chovatelia úžitkových a domácich
zvierat a hydiny, výrobcovia potravín a spracovatelia
živočíšnych a rastlinných produktov2) vyhlásením Verejnej
vyhlášky primátorkou mesta.
2. V ostatných častiach mesta alebo na celom území mesta podľa
signalizácie výskytu vyhlásením Verejnej vyhlášky
primátorkou mesta.
Článok 6

Kontrola
Kontrolu dodržiavania podľa tohto VZN vykonávajú:
a) MsÚ v Spišskej Novej Vsi
b) Útvar hlavného kontrolóra Mesta Spišská Nová Ves
c) MsP, Spišská Nová Ves
d) poslanci Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi
e) členovia Koordinačnej komisie
Článok 7
Sankcie
1. Porušenie ustanovení tohto VZN je priestupok, za ktorý môže
byť fyzickým osobám uložená bloková pokuta do výšky 1 000,-Sk.
2. Primátorka mesta Spišská Nová Ves môže za porušenie tohto
VZN uložiť právnickej osobe, alebo fyzickej osobe oprávnenej
na podnikanie, pokutu do výšky 200 000,- Sk.
3. Pokuta za priestupok sa môže uložiť do jedného roka odo
dňa, keď sa porušenie povinnosti zistilo, najneskôr však do
troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
4. Výnos z pokút je príjmom rozpočtu mesta Spišská Nová Ves.
Článok 8
Záverečné ustanovenia
1. Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi sa uznieslo na
vydaní tohto VZN dňa 24.04.2003, č. uznesenia 64/2003. Toto
VZN nadobudlo účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli
MsÚ dňa 25.04.2003.
Mgr. Anna Fedorová
primátorka mesta
-------------------1) Zákon NR SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudu
2) organizácie určené orgánom ochrany zdravia

