Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Rajec č.63/2005
o deratizácii a dezinsekcii
Mestské zastupiteľstvo v Rajci na základe ustanovení § 4 ods. 3, písm. g, ustanovení §
6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade
s ustanoveniami § 10 a § 13 x, písm. a, zákona č.272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení
neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenia o deratizácii a dezinsekcii.
Článok 1.
Predmet a účel
1. Predmetom VZN je úprava podmienok vykonávania deratizácie a dezinsekcie, ktorou je
časové a priestorové zosúladenie likvidácie hlodavcov a hmyzu na území Mesta Rajec
podľa postupu stanoveného mestom v súčinnosti s príslušnými orgánmi štátnej správy.
2. Účelom VZN je zamedzenie vzniku prenosných chorôb a ich hromadný výskyt
potláčaním populácie hlodavcov a hmyzu na území Mesta Rajec.
Článok 2.
Výkon deratizácie a dezinsekcie
1. Deratizácia a dezinsekcia bude vykonávaná každoročne na území Mesta Rajec.
2. Termín, miesto a podmienky výkonu deratizácie a dezinsekcie vyhlási primátor mesta
„ nariadením primátora“.
3. Mesto pri výkone deratizácie a dezinsekcie koordinuje priebeh a vykonáva kontrolu v
spolupráci s príslušnými orgánmi štátnej správy.
4. V lokalitách a objektoch, kde je výkon deratizácie a dezinsekcie hradený z rozpočtu
mesta, mesto uskutočňuje výber firiem vykonávajúcich deratizáciu a dezinsekciu a
kontroluje ich výkon.
5. V ostatných lokalitách a objektoch je výkon deratizácie a dezinsekcie hradený z vlastných
finančných prostriedkov vlastníkov, užívateľov alebo správcov, zároveň si uskutočňujú
výber firiem vykonávajúcich deratizáciu a dezinsekciu a kontrolujú ich výkon.
Článok 3.
Povinnosti vlastníkov, správcov alebo užívateľov nehnuteľnosti
1. Zabezpečiť výkon deratizácie a dezinsekcie vo vlastných alebo spravovaných
nehnuteľnostiach v termínoch určených v súlade s článkom 2, bodu 2. tohoto VZN
prostredníctvom právnických a fyzických osôb oprávnených vykonávať deratizáciu a
dezinsekciu /ďalej len deratizátor /, viesť o výkone záznam – miesto, čas.
2. Oznámiť na MsÚ Rajec, ktorý deratizátor bude vykonávať deratizáciu a dezinsekciu
v predmetných nehnuteľnostiach.
3. Umožniť vstup pracovníkom uskutočňujúcim deratizáciu a dezinsekcie do užívaných
alebo spracovaných nehnuteľností aj v prípadoch monitoringu a následných kontrol
výkonu.
4. Dodržiavať pokyny pracovníkov vykonávajúcich deratizáciu a dezinsekciu.
5. Umožniť vstup a prehliadku nehnuteľnosti osobám povereným kontrolou výkonu
deratizácie a dezinsekcie.
6. Znášať náklady na deratizáciu a dezinsekciu zo svojich prostriedkov, pokiaľ nie sú
hradené z iných zdrojov.
7. Dbať o účinný a kvalitný výkon deratizácie a dezinsekcie, aby sa zabránilo ďalšiemu
výskytu a rozmnožovaniu hlodavcov a hmyzu.

8. Zabezpečiť preventívne opatrenia eliminujúce výskyt a rozmnožovanie hlodavcov a
hmyzu v priebehu celého roka.
Článok 4.
Povinnosti deratizátorov vykonávajúcich deratizáciu a dezinsekciu
Deratizátori sú povinní :
1. Spĺňať podmienky pre výkon deratizácie a dezinsekcie určené príslušnými platnými
právnymi predpismi.
2. Poučiť vlastníkov, správcov nehnuteľnosti o ochrane pred škodlivými účinkami
deratizačných a dezinsekčných prostriedkov na zdravie ľudí a zvierat.
3. Po vyhlásení termínu deratizácie a dezinsekcie /článok 2, bod 2. tohoto VZN/ sú povinní
deratizátori nahlásiť nehnuteľnosti, v ktorých budú vykonávať deratizáciu a dezinsekciu
na MsÚ Rajec.
4. Vykonávať deratizáciu a dezinsekcie aj mimo časového harmonogramu celomestskej
deratizácie v prípade zvýšeného výskytu hlodavcov a hmyzu v nehnuteľnostiach v zmysle
platných zmlúv.
Článok 5.
Kontrolná činnosť
Kontrolu výkonu deratizácie a dezinsekcie vykonávajú :
1. Orgány štátnej správy príslušné konať vo veciach ochrany zdravia a vo veciach
veterinárnych.
2. MsÚ v Rajci, oddelenie životného prostredia, osoby poverené primátorom mesta Rajec,
zamestnanci Mestskej polície.
Článok 6.
Priestupky
Porušovanie, resp. nedodržanie ustanovení tohoto VZN sa postihuje :
1. V prípade fyzických osôb ako priestupok podľa ustanovenia § 29 ods. 1, písm h, zákona č.
372/ 1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
2. V prípade právnickej osoby a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie pokutou až do
výšky 200.000,- Sk, v súlade s § 13 ods. 8 písm. a, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
Článok 7.
Záverečné ustanovenie
1. Všeobecne záväzné nariadenie č. 63/2005 bolo schválené MZ v Rajci dňa 8.9.2005 pod č.
uznesenia 92/2005.
2.
Všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť 15 dňom odo dňa vyvesenia na
úrednej tabuli.
Vyvesené dňa ………………
Zvesené dňa ………………
Ing. Ján Rybárik
primátor mesta

