
Všeobecne záväzné nariadenie  

Mesta Spišská Belá 

číslo 4/2007 

 zo dňa 29. novembra 2007 

  

o vykonávaní dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie  

na území mesta Spišská Belá 

  

          Mestské zastupiteľstvo Mesta Spišská Belá na základe § 6 ods. 1 a v nadväznosti na § 4 ods. 3 

písmena g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 36 

ods. 1   písm. a) zákona č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve v znení neskorších predpisov 

vydáva toto všeobecné záväzné nariadenie:    
  
 

§ 1 
Základné  ustanovenie 

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) ustanovuje fyzickým a právnickým 
osobám v záujme ochrany zdravia ľudí pred vznikom a šírením prenosných ochorení povinnosť 
vykonávať preventívne opatrenia na  ničenie 
a) choroboplodných zárodkov (ochrannú dezinfekciu), 
b) epidemiologicky závažných alebo obťažných členovcov hmyzu (ochrannú dezinsekciu), 
c) epidemiologicky významných alebo škodlivých hlodavcov (ochrannú deratizáciu) 
v súlade so zákonom  č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve  a s nariadením vlády SR č. 
337/2006 Z. z.  o podrobnostiach o prevencii a kontrole prenosných ochorení. 
 
 

§ 2 
  
Na zamedzenie vzniku prenosných chorôb a ich hromadného výskytu sa na území mesta Spišská Belá 
nariaďuje vykonanie  celoplošnej deratizácie  jedenkrát ročne v termíne 

1. od 1. apríla do 30. apríla   alebo 
2. od 1. októbra do 31. októbra. 

 
§ 3 

  
( 1 ) Každá fyzická osoba oprávnená na podnikanie alebo právnická osoba, ktorá  vlastní alebo 
spravuje nehnuteľností (napr. bytové domy, rodinné domy, polyfunkčné domy a iné objekty na 
bývanie, objekty výrobných a nevýrobných organizácií, firiem, hospodárske budovy, garáže, objekty 
poľnohospodárskych fariem, inžinierske siete a pod.)  je povinná : 

udržiavať tieto objekty v čistote tak, aby neposkytovali hmyzu a hlodavcom úkryt, obživu, 
možnosť zahniezdenia  a množenie sa , 

b)   jedenkrát ročne urobiť celoplošnú deratizáciu v termíne podľa § 2, 
c)   urobiť dezinfekciu, dezinsekciu a deratizáciu podľa skutočnej potreby aj mimo termínov 
      uvedených v § 2 z vlastnej iniciatívy alebo na príkaz primátora mesta.          
  
( 2 ) Dezinfekciu, dezinsekciu a deratizáciu podľa odseku 1 môže vykonať len právnická alebo fyzická 
osoba, ktorá má na túto činnosť osvedčenie o odbornej spôsobilosti v zmysle osobitných predpisov /1/.      
  
( 3 ) Každá fyzická osoba, ktorá  vlastní alebo spravuje nehnuteľností (napr. bytové domy, rodinné 
domy, polyfunkčné domy a iné objekty na bývanie, hospodárske budovy a obdobné objekty, garáže,    
a pod.)  je povinná : 

a) udržiavať tieto objekty v čistote tak, aby neposkytovali hmyzu a hlodavcom úkryt, obživu, 
možnosť zahniezdenia  a množenie sa , 
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b) urobiť dezinfekciu, dezinsekciu a deratizáciu v odôvodnených prípadoch na príkaz primátora 
mesta, a to spôsobom a v rozsahu určenými primátorom mesta.          

  
( 4 ) Osoby, ktoré nemajú na výkon dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie osvedčenie, môžu 
dezinfekciu, dezinsekciu a deratizáciu vykonávať výlučne v objektoch, ktorých sú vlastníkmi, ale nesú 
plnú zodpovednosť za prípadnú škodu spôsobenú pri výkone dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie, 
ako aj za škodu spôsobenú iným osobám vrátane nežiadúcich účinkov v prípade požitia 
spoločenskými zvieratami (pes, mačka) alebo človekom. 
  
( 5 ) Fyzické a právnické osoby, ktoré vlastnia alebo spravujú nehnuteľnosti v zmysle § 3 odseku 1 
a odseku 3 sú povinní uhradiť zo svojich finančných prostriedkov všetky náklady súvisiace s výkonom 
dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie, ak nie je osobitným predpisom určené inak.  

 

§ 4  

Porušenie nariadenia a sankcie 
 

( 1 ) Nedodržanie tohto nariadenia fyzickou osobou je priestupkom proti verejnému poriadku v zmysle 

osobitného zákona / 2 /.  

 

( 2 ) Za nedodržanie tohto nariadenia právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou na 

podnikanie môže primátor mesta uložiť pokutu v zmysle osobitného zákona / 3 /. 

 

 

§ 5 

Kontrola dodržiavania nariadenia  

 

 Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú poverení zamestnanci mesta a príslušníci 

Mestskej polície v Spišskej Belej. Týmto ustanovením nie sú dotknuté ustanovenia osobitných 

právnych predpisov o  výkone kontroly a dozoru  inými štátnymi orgánmi na tomto úseku.  

 

 

§ 6  

Záverečné ustanovenia  

  

 ( 1 ) Toto nariadenie bolo schválené  Mestským zastupiteľstvom v Spišskej Belej dňa 29.11.2007 ako 

uznesenie číslo 150/2007. 

 

( 2 ) Toto nariadenie nadobúda platnosť dňom jeho schválenia Mestským zastupiteľstvom v Spišskej 

Belej a jeho vyvesením na úradnej tabuli mesta. 

 

 

§ 7 

Účinnosť 

 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2008 

 

  

  

 

                                                                           ........................................................ 

                                                                                       JUDr. Štefan Bieľak 

                                                                                           primátor mesta 

  

 

  

Odkazy: 
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/ 1 / zákon NR SR č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 

/2/ zákon SNR  č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov  

/3/ zákon SNR  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

 

  

 Doložky :  

 

 Uvedený návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na pripomienkovanie na úradnej 

tabuli mesta: 

 

 

 

 

dňa : 12.11.2007                               pečiatka                                         podpis: ................................. 

 

 

 

 Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo po jeho schválení mestským zastupiteľstvom  vyvesené 

(publikované) na úradnej tabuli mesta : 

 

 

 

 

dňa : ......................                                        pečiatka                                          podpis:  ................................. 

 

 

 

 Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo zvesené z úradnej tabule mesta :               

 

 

 

 

 

dňa :  ............................                            pečiatka                                             podpis: . ....................................... 

                                      

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Dôvodová správa 
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k návrhu VZN mesta č. 3/2007 o vykonávaní dezinfekcie, dezinsekcie a 
deratizácie na území mesta Spišská Belá  

  
 
Podľa § 36  zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve v znení neskorších predpisov   
 Obec je oprávnená všeobecne záväzným nariadením alebo rozhodnutím (podľa správneho poriadku)   
na svojom území alebo v určitých častiach svojho územia 
a) nariadiť na ochranu zdravia pred vznikom a šírením prenosných ochorení vykonanie dezinfekcie 
alebo regulácie živočíšnych škodcov,  
b) obmedziť na ochranu pred hlukom a vibráciami prevádzku zdrojov hluku a vibrácií vrátane verejnej 
produkcie hudby, ktorej dôsledkom je obťažovanie ľudí. 
 
Podľa § 25 nariadenia vlády SR č. 337/2006 Z. z. o podrobnostiach o prevencii a kontrole 
prenosných ochorení : 
 (1) Dezinfekcia a ničenie živočíšnych škodcov - dezinsekcia a deratizácia sú preventívne opatrenia 

vykonávané na zamedzenie vzniku a šírenia prenosných ochorení. Pri vzniku a šírení prenosných 

ochorení sa vykonávajú opatrenia priamo v ohnisku nákazy. 

 

(2) Na ničenie choroboplodných zárodkov sa vykonáva dezinfekcia, na ničenie epidemiologicky 

závažných alebo obťažujúcich článkonožcov dezinsekcia a na ničenie epidemiologicky závažných 

hlodavcov a iných živočíchov deratizácia. 

  

Mesto neeviduje skutočnosť, kedy naposledy bola vykonaná celoplošná deratizácia v našom meste . 
Avšak v poslednej dobe čoraz častejšie evidujeme sťažností obyvateľov mesta na výskyt hlodavcov 
v našom meste (v určitých jeho oblastiach).  Práve prijatím tohto nariadenia je možné zo strany mesta 
určiť povinnú deratizáciu pre všetky fyzické a právnické osoby na území mesta (vlastníkov alebo 
správcov nehnuteľností) a je práve na rozhodnutí mesta kedy, koľkokrát do roka, ako a kde (na celom 
území mesta alebo jeho časti) sa má deratizácia vykonať. Tieto skutočnosti môže určiť všeobecne 
záväzným nariadením mesta. Bez prijatia tohto nariadenia nie je možné zo strany mesta nariadiť 
povinnú preventívnu deratizáciu.   
 
 
Finančná doložka  
Uvedený návrh  VZN bude mať dopad na rozpočet mesta ako aj na vlastníkov domov a bytových 
a nebytových priestorov, ktorý si budú náklady s tým spojené hradiť z vlastných prostriedkov. 
V prípade mesta ide o náklady na deratizáciu tých objektov, ktoré sú vo vlastníctve mesta a v správe 
mestských organizácii (napr. školy). Tieto náklady sa nedajú dnes presne kvantifikovať, avšak ide 
o zákonnú povinnosť, a preto je nutné to realizovať bezodkladne. 

   
 

  

V Spišskej Belej dňa 11.11.2007 

Spracovala  a predkladá :  JUDr. Štefan Bieľak, primátor mesta 

  
 

   

 


