
K bodu rokovania č.  

 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 
 

dňa 30.09.2015 
 

 

PREDMET: Návrh na zrušenie VZN č. 4/2003 o vykonávaní deratizácie na 

území mesta Spišská Nová Ves 
___________________________________________________________________________ 

 

Predkladá:  Ing. Jela Bednárová – prednostka mestského úradu 

 

 

Spracoval:  Ing. Juraj Sad, PhD. – vedúci oddelenia komunálneho servisu 

 

 

Prerokované: JUDr. Lucia Baldovská – vedúca oddelenia právneho a sociálnych 

vecí 

 

Dôvod predloženia: protest prokurátora proti VZN č. 4/2003 

 

 

Podpisy: 

 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi 

 

1. prerokovalo 

protest prokurátora Okresnej prokuratúry Spišská Nová Ves, sp. zn. Pd 98/15/8810-5 proti 

VZN č. 4/2003 o vykonávaní deratizácie na území mesta Spišská Nová Ves 

 

2. uznáša sa na 

zrušení VZN č. 4/2003 o vykonávaní deratizácie na území mesta Spišská Nová Ves 

 

3. ukladá predkladateľovi 

a) vyvesiť vydané znenie VZN č. 3/2015 na úradnej tabuli; 

Z: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ 

T: do 05.10.2015 

b) zverejniť VZN č. 3/2015 spôsobom v meste obvyklým; 

Z: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ 

T: po nadobudnutí účinnosti  

 

 

Spišská Nová Ves, 14.09.2015 



K bodu rokovania č.  

Dôvodová správa 
 

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi na svojom zasadnutí konanom dňa 

24.04.2003 schválilo VZN č. 4/2003 o vykonávaní deratizácie na území mesta Spišská Nová 

Ves. 

S účinnosťou od 01.06.2006 bol prijatý nový zákon č. 126/2006 Z. z. o verejnom 

zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý zakotvoval opatrenie obce 

všeobecne záväzným nariadením alebo rozhodnutím na svojom území alebo v určitých 

častiach svojho územia nariadiť na ochranu zdravia pred vznikom a šírením prenosných 

ochorení vykonanie dezinsekcie alebo regulácie živočíšnych škodcov. 

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť 

01.09.2007, v ustanovení § 65 okrem iných zrušil aj čl. I. zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom 

zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon č. 355/2007 Z. z. uložil obci 

plniť opatrenia na predchádzanie ochoreniam, ktoré nariadi Úrad verejného zdravotníctva 

alebo Regionálny úrad verejného zdravotníctva. 

V zmysle tohto zákona nenariaďuje výkon deratizácie obec, ale Úrad verejného 

zdravotníctva. Vzhľadom k tomu, že daná právomoc sa zákonným spôsobom presunula do 

výlučnej kompetencie Úradu verejného zdravotníctva a Regionálnych úradov verejného 

zdravotníctva, obce stratili oprávnenie na regulovanie oprávnení a povinností zameraných na 

ochranu zdravia pred vznikom a šírením prenosných ochorení. 

Na základe uvedeného navrhujeme zrušiť uvedené VZN č. 4/2003. 

Súčasťou predkladaných materiálov je protest prokurátora z dňa 16.06.2015. 

 

 

V Spišskej Novej Vsi, dňa 14.09.2015 

 

 

 

 

Ing. Juraj Sad, PhD. 

vedúci oddelenia komunálneho servisu 

  



K bodu rokovania č.  

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015, ktorým sa zrušuje 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2003 o vykonávaní 

deratizácie na území mesta Spišská Nová Ves 

 
Mesto Spišská Nová Ves podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona Slovenskej 

národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva 

 

všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 

4/2003 z 24.04.2003 o vykonávaní deratizácie na území mesta Spišská Nová Ves 

 

 

§1 

Zrušovacie ustanovenie 

 
1. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2003 z 24.04.2003 o vykonávaní 

deratizácie na území mesta Spišská Nová Ves. 

 

 

§2 

Záverečné ustanovenia 

 
 1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2015 bol vyvesený na úradnej tabuli a 

internetovej stránke Mesta Spišská Nová Ves od 14.09.2015. 

 

 2. Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi sa uznieslo na tomto všeobecne 

záväznom nariadení na zasadnutí dňa 30.09.2015, uznesením č. ...../2015; Všeobecne záväzné 

nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli 01.10.2015 a nadobúda účinnosť 

dňom 16.10.2015. 

 

 

 

 

PhDr. Ján Volný, PhD. 
primátor mesta 

  



K bodu rokovania č.  

Pripomienkovanie návrhu všeobecne záväzného nariadenia č. 

3/2015, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2003 

o vykonávaní deratizácie na území mesta Spišská Nová Ves 

 

 
Návrh tohto VZN bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 14.09.2015. Týmto dňom začína 

plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienky 

k návrhu č. 3/2015. 

Pripomienka k návrhu nariadenia môže byť uplatnená v písomnej forme na adresu: 

Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves, elektronicky na 

adresu radnica@mestosnv.sk, alebo (juraj.sad@mestosnv.sk), alebo do zápisnice na adrese 

Mestského úradu, Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves – oddelenie komunálneho 

servisu, č. dverí 212. 

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu 

textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky 

musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia 

prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. 

 

 

 

Spracoval: Ing. Juraj Sad, PhD. 
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