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Návrh na 
 
 

U Z N E S E N I E 
 
 
 
 
 

z 9. riadneho rokovania 
Mestskej rady v Prešove 

 
 
 

dňa: 3.10.2012                           číslo: .../2012 
 
 
 
 

k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. ...../2012, ktorým sa zrušuje 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 83/1998 o deratizácii na území mesta Prešov 

___________________________________________________________________________ 
 

Mestská rada v Prešove 
 
 

b e r i e  n a  v e d o m i e  
 
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. ...../2012, ktorým sa zrušuje 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 83/1998 o deratizácii na území mesta Prešov; 
 
o d p o r ú č a  
 
Mestskému zastupiteľstvu v Prešove  
 
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. ...../2012, ktorým sa zrušuje 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 83/1998 o deratizácii na území mesta Prešov 
p r e r o k o v a ť  a  s c h v á l i ť .  
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Mesto Presov 

Komisia Mestskeho zastupitel'stva v Presove 
pre uzemny plan, vystavbu, dopravu a zivotne 

prostredie 

UZNESENIE 

z 9. riadneho zasadnutia 

Komisie Mestskeho zastupitel'stva v Presove 


pre uzemny plan, vystavbu, dopravu a zivotne prostredie 


dna: 28.08.2012 cislo: 38/2012 

k navrhu Vseobecne zav3zneho nariadenia mesta Presov c . .../2012, kto..ym sa zrusuje 
Vseobecne zav3zne nariadenie mesta Presov c. 83/1998 0 deratizacii na uzemi mesta 
Presov 

Komisia Mestskeho zastupitel'stva v Presove 

pre uzemny plan, vystavbu, dopravu a zivotne prostredie 


prijima uznesenie, kto..ym k uvedenej veci zaujima toto 


STANOVISKO 
dna: 28.08.2012 cislo:'16/2012 

Komisia Mestskeho zastupitel'stva v Presove 

pre uzemny plan, vystavbu, dopravu a zivotne prostredie 


berie na vedomie 
navrh Vseobecne zav8zneho· nariadenia mesta Presov c ... .12012, ktorYm sa zrusuje Vseobecne 
zav8zne nariadenie mesta Presov c. 83/1998 0 deratizacii na uzemf mesta Presov 5 

pripomienkou; 

odporuca 
Mestskemu zastupitel'stvu v Presove 
po dopracovanf pripomienky navrh Vseobecne zav8zneho nariadenia mesta Presov c . .. .12012, 
ktorYm sa zrusuje Vseobecne zav8zne nariadenie mesta Presov c. 83/1998 0 deratizacii na 
uzemf mesta Presov 
prerokovat' a schvalit'. 

~..." 

./ t1ttC/ 
Ing. Marian arcarfk Ing. arch. Viktor Tkacfk 

sekretar k misie predseda komisie 
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Dôvodová správa 

 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 83/1998 o deratizácii na území mesta 

Prešov schválilo Mestské zastupiteľstvo v Prešove dňa 28.9.1998 uznesením č. 367/1998 na 
základe splnomocňovacieho ustanovenia  zákona č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí, v 
ktorom sa v § 13x uvádzalo: "Obce môžu všeobecne záväzným nariadením na svojich 
územiach alebo v určitých častiach svojho územia  nariadiť na ochranu zdravia pred vznikom 
a šírením prenosných ochorení vykonanie dezinsekcie a deratizácie." 

Tento zákon bol zrušený zákonom č. 126/2006 Z. z. Následne zákonom č. 355/2007 Z. 
z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov je  
uložené obci plniť opatrenia na predchádzanie ochoreniam, ktoré nariadi úrad verejného 
zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva (§ 53 písm. a) uvedeného 
zákona). V zmysle tohto zákona nariaďuje výkon deratizácie už nie obec, ale úrad verejného 
zdravotníctva, o čom hovorí § 6 ods. 3 písm. e) v spojení s § 48 ods. 4 písm. o) a § 52 ods. 1 
písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z., čím obce stratili oprávnenie regulovať vzťahy na úseku 
deratizácie všeobecne záväzným nariadením obce.  
 Na základe uvedeného navrhujeme mestskému zastupiteľstvu Všeobecne záväzné 
nariadenie mesta Prešov č. 83/1998 o deratizácii na území mesta Prešov zrušiť. 
 
Znenie vyššie citovaných ustanovení zákona  č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov: 
 
§ 53 Povinnosti obcí 
Obce sú povinné 
a) plniť opatrenia na predchádzanie ochoreniam nariadené úradom verejného zdravotníctva alebo 
regionálnym úradom verejného zdravotníctva, 
  
§ 6 Regionálne úrady verejného zdravotníctva 
(3) Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
e) nariaďuje opatrenia na predchádzanie ochoreniam podľa § 12 a opatrenia pri ohrození verejného 
zdravia podľa § 48 ods. 4 v rámci svojej územnej pôsobnosti, 
 
§ 48 
(4) Úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva pri ohrození 
verejného zdravia, ak v odseku 5 nie je ustanovené inak, nariaďuje opatrenia, ktorými sú: 
o) vykonanie dezinfekcie a regulácie živočíšnych škodcov, 
 
§ 52 Povinnosti fyzických osôb-podnikateľov a právnických osôb 
(1) Fyzické osoby-podnikatelia a právnické osoby sú povinné 
a) plniť opatrenia na predchádzanie ochoreniam podľa § 12 ods. 2 písm. a) až c), e) a g) až m) a ods. 
3 až 5 a opatrenia pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 ods. 4 nariadené príslušným orgánom 
verejného zdravotníctva, 
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V zmysle interných predpisov MsÚ v Prešove návrh bol: 
 predložený na interné pripomienkovanie v júli 2012 – bez pripomienok; 
 predložený na pripomienkovanie poslancom Mestského zastupiteľstva v Prešove (júl 

– august 2012) 
Vznesená bola pripomienka zo strany poslanca MsZ v Prešove Ing. R. Drutarovského 
– k úvodnému odseku návrhu, kde nebol uvedený zákon o obecnom zriadení – 
pripomienka akceptovaná, text bol opravený. 

 predložený na 9. riadne zasadnutie Komisie MsZ v Prešove pre územný plán, 
výstavbu, dopravu a životné prostredie v auguste 2012 – vznesená pripomienka 
k názvu zákona v úvodnom odseku, text bol opravený. 

 
Návrh nariadenia má byť ďalej: 

 zverejnený v zmysle § 6 ods. 3 a ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov na verejné pripomienkovanie; 

 predložený na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Prešove v októbri 2012. 
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Mesto Prešov, v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa zrušuje 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 83/1998 o deratizácii na území mesta Prešov. 

 

Článok 1 
Predmet úpravy 

Týmto všeobecne záväzným nariadením sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta 
Prešov č. 83/1998 o deratizácii na území mesta Prešov. 
 

Článok 2 
Záverečné ustanovenia 

1. Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na verejné 
pripomienkovanie dňa .................... a zvesený dňa ..................... 

2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo a schválilo Mestské 
zastupiteľstvo v Prešove dňa ........... uznesením č. ................... 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli mesta Prešov dňa 
....................... a zvesené dňa ......................  

4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa ................ 
 
 
 

Prešove  ...................... 
JUDr. Pavel Hagyari 

        primátor mesta 
 



            VZN č. 83/1998 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE 
MESTA  PREŠOV 

č.  83/1998 
 

O DERATIZÁCII NA ÚZEMÍ MESTA PREŠOV 
 

Mestské zastupiteľstvo v Prešove na základe ustanovení § 6 ods. 1, zákona SNR 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v  znení zmien a doplnkov, vydáva pre mesto Prešov toto 

 
Všeobecne  záväzné  nariadenie 

 
o deratizácii na území mesta. 

 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

 
V záujme zvýšenia ochrany zdravia občanov a na predchádzanie vzniku a šírenia 

prenosných ochorení z epidemiologicky  nebezpečných hlodavcov na ľudí a na obmedzenie ich 
výskytu na  území mesta Prešov sú všetci vlastníci, alebo správcovia  objektov hromadnej 
bytovej výstavby, nebytových priestorov a  chovných objektov na území mesta povinní vykonať 
každoročne hromadnú ochrannú deratizáciu. Vlastníci individuálnej bytovej  výstavby sú povinní 
vykonať deratizáciu po príkaze orgánu na  ochranu zdravia. /1 

 
 

Článok 2 
Základné pojmy 

 
1. Deratizácia - opatrenie, ktorým možno zničiť epidemiologicky nebezpečných hlodavcov 

za účelom ochrany zdravia ľudí a zdravého životného prostredia. 
 
2. Hromadná ochranná deratizácia - deratizácia objektov hromadnej bytovej výstavby /HBV/, 

nebytových priestorov /NP/  a chovných objektov /CHO/ 
 
3. Nebytový priestor - miestnosť alebo súbor miestností, ktoré  sú rozhodnutím stavebného 

úradu určené na iné účely ako na  bývanie; nebytovým priestorom nie je príslušenstvo bytu, 
ani spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu. 

 
4. Chovný objekt - objekt, v ktorom sa zviera trvalo alebo  prechodne chová alebo drží. 
 
5. Za vlastníka objektov sa považuje podľa tohto nariadenia fyzická alebo právnická osoba, 

ktorá má bytový alebo nebytový priestor alebo chovný objekt vo svojom  vlastníctve. 
 
6. Za správcu objektu sa považuje podľa tohto nariadenia subjekt, poverený vlastníkom objektu 

spravovať objekt. 
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Článok 3 
Povinnosti vlastníkov alebo správcov objektov 

 
1. Vlastníci alebo správcovia objektov HBV alebo NP alebo CHO na území mesta Prešov sú 

povinní každoročne v termíne od  1.4. do 31.5. vykonať hromadnú ochrannú deratizáciu 
objektov HBV, NP a CHO do 5 dní od jej vykonania zaslať na  Mestský úrad - odbor 
územného plánu, architektúry a  životného prostredia, potvrdenie o realizácii hromadnej 
ochrannej deratizácie v týchto objektoch. 

 
2. Vlastníci individuálnej bytovej výstavby /IBV/ sú povinní  vykonať deratizáciu po príkaze 

orgánu na ochranu zdravia  podľa lokálnej potreby. 
 
3. Náklady na vykonanie deratizácie v objektoch HBV , NP, CHO a IBV znáša vlastník alebo 

správca týchto objektov. 
 
4. Deratizáciu môžu na území mesta Prešov vykonávať len fyzické a právnické osoby, odborne 

spôsobilé na vykonanie tejto  činnosti. 
 
5. Vlastníci alebo správcovia objektov, u ktorých sa zistí, že  nevykonali v určenom termíne 

deratizáciu, alebo deratizácia  nebola účinná, alebo v ich objektoch bol pozorovaný výskyt 
hlodavcov, alebo je deratizácia potrebná, sú povinní  deratizáciu v určených objektoch 
na žiadosť kontrolných  orgánov v stanovenom termíne zopakovať. 

 
 

Článok 4 
Kontrolné orgány 

 
1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú: 

a) pracovníci odboru územného plánu, architektúry a životného prostredia Mestského úradu, 
b) Štátny zdravotný ústav v Prešove, 
c) Mestská polícia v Prešove. 

 
 

Článok 5 
Sankcie 

 
1. Porušenie ustanovení tohto Všeobecne záväzného nariadenia  je priestupkom, za ktorý môže 

byť fyzickým osobám, uložená bloková pokuta pracovníkom Mestskej polície v Prešove 
do výšky 500,- Sk a v priestupkovom konaní príslušnými orgánmi štátnej správy pokuta 
do výšky 1 000,- Sk./2, /3, /4 

 
2. Primátor mesta Prešov môže za porušenie tohto nariadenia uložiť právnickej osobe pokutu 

do výšky 100 000,- Sk. 
 
 

Článok 6 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15.  dňom odo dňa vyvesenia 

na úradnej tabuli mesta Prešov, t.j. 
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 3

2. Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia č. 83/1998 sa ruší Všeobecne 
záväzné nariadenie mesta Prešov č. 18/1992 o vykonaní hromadnej ochrannej deratizácie  
na území mesta Prešov zo dňa 22.6.1992. 

 
3. Toto nariadenie bolo schválené MsZ dňa 28.9.1998 uznesením č. 367/1998. Na úradnej 

tabuli bolo vyvesené 8.10.1998 do 24.l0.l998 a účinnosť nadobudne 25.l0.l998. 
 
 
 
 

Ing. Juraj  Kopčák, v. r. 
primátor mesta 

 
 
 
 
 
Odkazy: 
 
/1 Zákon NR SR č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí. 
/2 Zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii. 
/3 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 12/1992 o Mestskej polícii v Prešove. 
/4 Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona č. 524/1990 Zb.. 
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