M e s t o

S v i d n í k
Svidník, dňa: 21.10.2009

Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Svidník číslo 7/2009
o vykonávaní deratizácie na území mesta Svidník

Mesto Svidník podľa §-u 6 ods. 1 a §-u 11 ods. 4 písm. g/ zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov vydáva pre územie mesta Svidník

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník
číslo 7/2009
o vykonávaní deratizácie na území mesta Svidník (ďalej len „nariadenie“)

§1
Účel nariadenia
Toto nariadenie ustanovuje povinnosti fyzických a právnických osôb (vlastníkov, užívateľov
a správcov nehnuteľnosti) pri plnení opatrení na predchádzanie vzniku, šíreniu a na obmedzenie výskytu
prenosných ochorení ľudí a zvierat v súlade so zákonom NR SR číslo 355/2007 o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
najmä:
1) Na ochranu zdravia pred vznikom a šírením prenosných ochorení sa nariaďuje vykonávať celoplošnú
deratizáciu na celom území mesta Svidník.
2) Deratizácia podľa odseku 1 sa vykonáva spravidla každoročne v mesiacoch marec až máj alebo v
mesiacoch september až november. Presný termín deratizácie bude po rozhodnutí primátora mesta
Svidník zverejnený spôsobom v meste obvyklým.
3) V prípade potreby ďalšej deratizácie môže rozhodnúť o jej vykonaní regionálny hygienik alebo
primátor mesta Svidník.

§2
Povinnosti vlastníkov, užívateľov a správcov nehnuteľnosti
1) Vlastník, užívateľ alebo správca pozemku a stavby (ďalej len "nehnuteľnosť") nachádzajúceho sa na
území mesta Svidník je povinný na svoje náklady:
a) udržiavať nehnuteľnosti v čistote podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a sústavne
odstraňovať z nehnuteľnosti odpady, ktoré môžu byť zdrojom obživy pre epidemiologicky závažné
druhy hlodavcov a iné živočíchy,
b) prostredníctvom právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá spĺňa podmienky podľa osobitného
predpisu 1), vykonávať deratizáciu v termíne podľa §-u 1 ods. 2 a 3 tohto všeobecne záväzného
nariadenia, o čom predloží na výzvu oprávnených osôb kontrolného orgánu písomný doklad.
2) Užívateľ rodinného domu môže deratizáciu tejto nehnuteľnosti vykonať aj sám, ale musí sa pri kontrole
preukázať písomným dokladom o nákupe deratizačného prípravku.
§3
Kontrola
1) Kontrolu plnenia povinnosti podľa §-u 2 ods. 1 a 2 tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonávajú
kompetentní zamestnanci MsÚ v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva
a Regionálnou potravinovou a veterinárnou správou.
2) Ustanovením odseku 1 nie sú dotknuté oprávnenia Mestskej polície vo Svidníku a hlavného kontrolóra
mesta Svidník
§4
Sankcie
Sankcie za nedodržanie povinností upravených v tomto všeobecne záväznom nariadenia upravujú osobitné
predpisy 2).
§5
Účinnosť
1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku uznesením číslo
275 zo dňa 21.10.2009.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník, v zmysle §-u 6 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bolo zverejnené na úradnej tabuli mesta od 21.10.2009 do
5.11.2009 a nadobúda účinnosť dňom 5.11.2009.

Ing. Michal B a r t k o, v. r.
primátor mesta

_____________________________________________________________________
1)

2)

§ 52 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 13 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
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