
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nová Baňa č. 16/2009 zo dňa 16.12.2009 
o vykonávaní dezinfekcie a regulácii živočíšnych škodcov na území mesta Nová Baňa 

 
Mesto Nová Baňa v zmysle ustanovenia § 6 a 11 ods. 4 a § 4 ods. 3, písm. g, zák. č. 369/1990  Zb. 

o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nová Baňa 
o vykonávaní dezinfekcie a regulácii živočíšnych škodcov na území mesta Nová Baňa  /ďalej len nariadenie/. 

 
Článok I. 

Základné ustanovenia 
 

(1) Toto nariadenie ustanovuje povinnosti fyzických a právnických osôb pri plnení opatrení na predchádzanie 
vzniku, šíreniu a na obmedzenie výskytu prenosných ochorení ľudí a zvierat, v súlade so zákonom NR SR 
č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v plnom znení a podľa a v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej 
starostlivosti. 

 
(2) Na zamedzenie vzniku prenosných chorôb a ich hromadného výskytu je každý v zmysle tohto nariadenia 

povinný vykonávať preventívne opatrenia na ničenie choroboplodných zárodkov (ochranná dezinfekcia), 
opatrenia na ničenie epidemiologicky závažných alebo obťažujúcich článkonožcov a hmyzu a opatrenia 
na ničenie epidemiologicky závažných alebo škodlivých hlodavcov alebo iných zvierat (regulácia 
živočíšnych škodcov). 

 
(3) Orgán verejného zdravotníctva a orgány štátnej veterinárnej a potravinovej správy môžu nariadiť 

ochrannú dezinfekciu a likvidáciu živočíšnych škodcov na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných 
ochorení, alebo premnoženiu článkonožcov, hmyzu (napr. osy, sršne, komáre, ploštice,  blchy, švábovitý 
hmyz, mravce, náletový hmyz, potravinové mole) alebo hlodavcov alebo iných zvierat, ktoré spôsobujú 
ohrozenie ľudského zdravia. 

 
Článok II. 

Povinnosti súvisiace s výkonom ochrannej deratizácie 
 

(1) Ochrannú deratizáciu, ako preventívne opatrenie v zmysle tohto nariadenia na území mesta Nová Baňa, 
je povinná zabezpečiť každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá v zmysle platných zákonov vlastní, 
užíva, alebo spravuje nehnuteľnosti. V prípade kanalizácie túto povinnosť má vlastník, resp. správca 
kanalizácie. 

 
(2) Nehnuteľnosťou podľa tohto nariadenia sú viacbytové domy, rodinné domy, objekty výrobných 

a nevýrobných organizácií, firiem, hospodárske budovy, garáže, objekty poľnohospodárskych fariem, 
inžinierske siete, pozemky. Súčasťou objektov je pás pozemku vo vzdialenosti 2 metre od obvodových 
múrov nehnuteľnosti, pozemok pod schodišťom vedúcom do objektu a trojmetrový pás (1,5 m na každú 
stranu) pri kanalizácii vedúcej z objektu po pripojenie na verejnú kanalizáciu. 

 
(3) Deratizáciu je možné vykonávať svojpomocne, alebo ju môžu vykonávať za odplatu fyzické osoby - 

podnikatelia alebo právnické osoby, ktoré majú na túto činnosť oprávnenie podľa osobitných predpisov 
/ďalej len oprávnené osoby/. 

 
(4) Pri výkone ochrannej deratizácie sú osoby vykonávajúce deratizáciu povinné: 
 

a) pracovať vo vzájomnej koordinácii podľa platných technologických a pracovných postupov 
schválených orgánom verejného zdravotníctva, 

b) informovať o započatí a ukončení deratizácie, poučiť vlastníkov, užívateľov a správcov objektov o 
ochrane pred prípadnými škodlivými účinkami použitých prostriedkov pri výkone deratizácie na 
zdravie ľudí a zvierat, pričom vlastníci, užívatelia a správcovia objektov sú povinní tieto pokyny 
dodržiavať, 

c)  označiť všetky objekty, v ktorých sa deratizácia vykonáva, 
d) riadiť sa podľa platnej štandardnej metodiky pre výkon ochrannej deratizácie, 
e) po ukončení deratizácie použité návnady zlikvidovať, vyčistiť priestory od uhynutých živočíšnych 

škodcov a podľa platných predpisov zabezpečiť ich likvidáciu, 
f)  zrušiť označenie všetkých objektov, v ktorých bola deratizácia ukončená. 

 



(5) Finančné náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s výkonom deratizácie, je povinná uhradiť zo svojich 
finančných prostriedkov každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vlastní, alebo spravuje nehnuteľnosti 
v zmysle Čl. II ods. 2 tohto nariadenia. 

 
(6) Na požiadanie orgánov uvedených v Čl. V ods. 1 tohto nariadenia je každý vlastník alebo správca 

objektu povinný predložiť evidenciu o vykonávaní deratizácie. Vykonanie deratizácie preukazujú fyzické 
osoby - podnikatelia a právnické osoby potvrdením, ktoré vydáva firma vykonávajúca deratizáciu. 
Subjekt, ktorý si vykoná deratizáciu svojpomocne, je povinný na požiadanie predložiť čestné prehlásenie 
doložené pokladničným blokom z predajne s uvedeným názvom prípravku, ktorý bol na tento účel 
použitý. 

 
Článok III. 

Opatrenia pri výkone ochrannej deratizácie 
 

(1) Vlastníci, užívatelia, alebo správcovia nehnuteľností v zmysle Čl. II ods. 2 tohto nariadenia sú povinní 
počas celého roka vykonávať preventívne opatrenia proti premnoženiu škodlivých článkonožcov alebo 
hlodavcov. Pre zabezpečenie úspešného priebehu deratizácie sú povinní dodržiavať tieto opatrenia: 
 
a) Vyčistiť objekty, priľahlé priestory a nádvoria, udržiavať ich v takom stave, aby neposkytovali 

živočíšnym škodcom úkryt, možnosť zahniezdenia sa, obživu a množenie sa. 
b) Uskladniť a urovnať predmety v objektoch /napr. v skladoch, v pivniciach a pod./ tak, aby nebránili 

výkonu pracovníkom, ktorí budú deratizáciu vykonávať. 
c) Správne uskladňovať potraviny a krmivo z dôvodu znemožnenia prístupu živočíšnych škodcov. 
d) Odpadky potravín, krmív, príp. iný biologický odpad odstrániť tak, aby neslúžili ako potrava 

živočíšnych škodcov. 
e) Otvory do objektov, ktoré slúžia ako sklady potravín, alebo na výrobu potravinárskych produktov, 

alebo sklady ich odpadov, najmä do pivničných priestorov vybaviť ochrannými kovovými sieťkami, 
vstupné dvere do objektov v dolnej časti oplechovať a tým zabrániť prenikaniu živočíšnych škodcov do 
objektov /týka sa dverí na báze dreva/. 

f) Pri zistení zvýšeného výskytu živočíšnych škodcov požiadať oprávnené osoby o vykonanie deratizácie, 
alebo poskytnúť informácie o výskyte a pohybe živočíšnych škodcov bezodkladne ktorémukoľvek z 
orgánov uvedených v čl. VI, ods. 3 tohto nariadenia. 

g) Dodržiavať všetky bezpečnostné opatrenia a riadiť sa podľa pokynov pracovníkov, ktorí deratizáciu 
vykonávajú. 

h) Deratizáciu sú fyzické a právnické osoby povinné vykonávať v zmysle platných právnych predpisov. 
 

Článok IV. 
Zásady vykonávania celomestskej deratizácie 

 
(1) Ochrannú deratizáciu je potrebné vykonať dvakrát ročne (jar, jeseň). 
 
(2) Pri značnom premnožení živočíšnych škodcov na území mesta Nová Baňa nariadi orgán verejného 

zdravotníctva všetkým právnym subjektom celomestskú alebo veľkoplošnú deratizáciu. 
 
(3) Mesto Nová Baňa zabezpečí fyzickú alebo právnickú osobu odborne spôsobilú na vykonanie prieskumu a 

určenia stupňa premnoženia živočíšnych škodcov. 
 
(4) Pre organizovanie a riadenie celomestskej deratizácie zriadi Mesto Nová Baňa “Koordinačnú komisiu“ pre 

riešenie otázok regulácie živočíšnych škodcov, ktorú menuje Primátor mesta a ktorá pozostáva zo 
zástupcov: 

 
a) Mestského úradu Nová Baňa, 
b) Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Nová Baňa, 
c) Mestskej polície Nová Baňa, 
d) Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. Prevádzka Nová Baňa, 
e) asanačných skupín (oprávnené osoby, ktoré vykonávajú celomestskú ochrannú deratizáciu). 

 
 
(5) Mesto Nová Baňa na odporúčanie koordinačnej komisie: 



 
a) určí termín a spôsob vykonania celomestskej deratizácie, 
b) vhodným spôsobom zabezpečí informovanosť všetkých dotknutých osôb v zmysle Čl. II ods. 1 tohto 

nariadenia a určí potrebné opatrenia za účelom bezproblémového vykonania celomestskej 
deratizácie. 

 
(6) Koordinačná komisia: 
 

a) kontroluje a koordinuje činnosť vykonávania ochrannej dezinfekcie v zmysle plnenia plánu 
zabezpečenia celomestskej deratizácie, 

b) počas priebehu celomestskej deratizácie zasadá spravidla 1x týždenne, prerokováva jej priebeh a 
rieši aktuálne problémy, 

c) na záver v spolupráci so skupinami vykonávajúcimi ochrannú deratizáciu vyhodnotí priebeh 
celomestskej deratizácie. 

 
(7) Oprávnené osoby, ktoré vykonávajú celomestskú ochrannú deratizáciu v zmysle Čl. II ods. 3 a Čl. IV 

ods. 3  tohto nariadenia predložia na určený termín plán organizačného zabezpečenia deratizácie. Pri 
zostavovaní pracovného plánu je treba mať na zreteli tento pracovný postup - prípravné práce, ktoré 
vyžadujú: 

 
a) plánovať vhodné obdobie, zabezpečiť oznam o výkone deratizácie, oznámiť dátum začatia 

deratizácie,  
b) prieskumné práce, v rámci ktorých sa určí:  

• miesto a zdroj výskytu hlodavcov,  
• druh hlodavcov a ich približný počet,  
• potreba odstránenia stavebných závad,  
• celková plocha dezinfekcie a plán rozloženia návnad, 

c) určenie spôsobu deratizácie a deratizačných prostriedkov, 
d) ochranné a bezpečnostné opatrenia, 
e) kontrola a evidencia deratizačných prác, 
f) výsledky laboratórne odskúšaných nástrah, ktoré budú pri deratizácii použité, 
g) pracovnú mapu, ako prílohu k plánu postupu prác určených na výkon deratizácie, 
h) podrobný harmonogram deratizačných prác /časový a miestny/. 
 

(8) Pred začatím a počas celoplošnej /celomestskej/ deratizácie je každá osoba v zmysle Čl. II ods. 1 tohto 
nariadenia povinná dodržiavať opatrenia v zmysle Čl. III ods. 1 tohto nariadenia. 

 
(9) Orgán na ochranu zdravia kontroluje činnosť výkonu deratizácie vo vzťahu k ochrane zdravia ľudí, 

kontroluje úroveň vykonávania deratizácie, zistené nedostatky okamžite nahlási koordinačnej komisii, 
ktorá zabezpečí ich odstránenie. 

 
(10) Pri výskyte nebezpečných nákaz zvierat v poľnohospodárskom podniku, farme, alebo 

u drobnochovateľa v meste Nová Baňa, podľa rozsahu ohniska, nariadi vykonať dezinfekciu činnosť 
osobám v zmysle Čl. II ods. 1 tohto nariadenia Okresná protinákazová komisia alebo Okresný štátny 
veterinárny lekár. 

 
Článok V. 

Kontrolná činnosť 
 

(1) Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú: 
 

a) poverení zamestnanci Mesta Nová Baňa,  
b) príslušníci Mestskej polície v Novej Bani, 
c) členovia koordinačnej komisie. 

 



Článok VI. 
Priestupky 

 
(1) Porušenie tohto VZN sa posudzuje podľa zák. SNR č. 372/90 Zb. o priestupkoch. Podľa závažnosti 

priestupku možno uložiť občanovi pokutu až do výšky 33 €.  
 
(2) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní priestupkov (zák. č. 

372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení, ak tento zákon neustanovuje inak). Priestupky 
prejednávané inými orgánmi nie sú uvedené v tomto VZN. 

 
Článok VII. 

Pokuty právnickým osobám a fyzickým osobám oprávneným na podnikanie 
 

(1) Primátor mesta môže v súlade s ustanovením § 13 ods. 9 písm. a) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov uložiť právnickej osobe fyzickej osobe oprávnenej na 
podnikanie pokutu do výšky 6638 eur, ak právnická osoba poruší povinnosti vyplývajúce z tohto 
všeobecne záväzného nariadenia mesta.  

 
(2) Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, kedy sa primátor dozvedel o tom, kto sa konania podľa 

§ 13 ods. 9 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov dopustil: 
najneskôr však do troch rokov od porušenia VZN. Pri ukladaní pokút sa postupuje podľa všeobecných 
predpisov o správnom konaní. Pokuta je príjmom mesta. 

 
Článok VIII. 

Prechodné a záverečné ustanovenia 
 
(1) Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti fyzických a právnických osôb vyplývajúce z iných 

právnych predpisov a všeobecne záväzných nariadení Mesta Nová Baňa. 
 
(2) V prípadoch, ktoré nie sú upravené týmto všeobecne záväzným nariadením, postupuje sa v zmysle 

všeobecne platných právnych predpisov. 
 

Článok IX. 
 
VZN vyvesené na úradnej tabuli od 01.12. do 16.12.2009  
VZN schválené uznesením MsZ č. 109/2009 dňa 16.12.2009 
VZN vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli od 17.12. do 31.12.2009 
VZN nadobúda  účinnosť dňa 01.01.2010 
 
 
 
 
 
 
 

 Mgr. Anna Miháliková 
       primátorka mesta 

 
 


