Všeobecne záväzné nariadenie
o vykonávaní dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie /DDD/
na území mesta B R E Z N A
č 097 / 2004

Mestské zastupiteľstvo v Brezne, v zmysle ust. § 6 a 11, ods. 3 a § 4, ods. 3,
písm. g/, zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov, vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Brezna o vykonávaní
dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie /ďalej len DDD/ na území mesta Brezna /ďalej
len nariadenie/.
§1
Základné ustanovenie
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. 272/1994 Z.z. o ochrane
zdravia ľudí v znení neskorších zmien, Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva
SR č. 79/1997 Z.z. o opatreniach na predchádzanie prenosným ochoreniam v znení
jej zmien, zákona NR SR č. 488/2002 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení
neskorších zmien a Nariadením vlády SR č. 322/2003 Z.z. o ochrane zvierat
chovaných na farmárske účely.
§2
Na zamedzenie vzniku prenosných chorôb a ich hromadného výskytu je
každý, v zmysle § 1 tohto nariadenia, povinný vykonávať preventívne opatrenia
a to ochrannú:
a/ dezinfekciu - ničenie choroboplodných zárodkov
b/ dezinsekciu - ničenie epidemiologicky závažných , alebo obťažujúcich
článkonožcov
c/ deratizácia - ničenie epidemiologicky závažných hlodavcov a iných živočíchov
/Pozn. epidemiologicky závažná činnosť je činnosť, ktorá je spojená
s rizikom vzniku a šírenia prenosných chorôb.
§3
Orgán na ochranu zdravia a orgán štátnej správy vo veterinárnej oblasti môžu
nariadiť ochrannú DDD za účelom predchádzania vzniku a šírenia prenosných
ochorení, alebo premnoženia choroboplodných zárodkov, článkonožcov, hlodavcov,
ktoré spôsobujú ohrozenie ľudského zdravia.
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§4
Povinnosti súvisiace s ochrannou DDD
Ochrannú DDD v zmysle § 2 tohto nariadenia na území mesta Brezna,
je povinná zabezpečiť každá fyzická a právnická osoba, ktorá v zmysle
platných zákonov vlastní, užíva alebo spravuje nehnuteľnosti
/napr. obytné domy, rodinné domy, hospodárske budovy, garáže,
objekty výrobných i nevýrobných organizácií, firiem, inžinierske siete,
pozemky .../
2/
DDD, ako špeciálnu činnosť môžu vykonávať len oprávnené osoby,
ktoré spĺňajú podmienky ustanovené zákonom o ochrane zdravia ľudí
a ktoré sú povinné:
a/
pracovať vo vzájomnej koordinácii podľa platných
technologických pracovných postupov schválených orgánom na
ochranu zdravia,
b/
začiatok každej takejto činnosti oznámiť príslušnému orgánu na
ochranu zdravia, a to najneskôr 48 hodín pred jej začiatkom.
V oznámení sa uvedie aj miesto a čas vykonania DDD a druh
prípravku, ktorý sa má použiť,
c/
poučiť vlastníkov, užívateľov a správcov nehnuteľností o ochrane
pred prípadnými škodlivými účinkami prostriedkov DDD
na zdravie ľudí a zvierat, voči ktorým výkon DDD nesmeruje,
pričom vlastníci, užívatelia a správcovia nehnuteľností sú povinní
tieto pokyny dodržiavať,
d/
označiť všetky nehnuteľnosti v ktorých sa DDD vykonáva,
e/
riadiť sa podľa platnej štandardnej metodiky pre výkon ochrannej
DDD,
f/
po ukončení DDD použité návnady zlikvidovať, vyčistiť priestory
od uhynutých tiel a podľa platných predpisov zabezpečiť ich
likvidáciu.
Finančné náklady, ktoré vznikajú v súvislosti s výkonom DDD je povinná
uhradiť zo svojich finančných prostriedkov každá fyzická alebo právnická
osoba, ktorá vlastní, užíva alebo spravuje nehnuteľnosti v zmysle § 4, ods. 1
tohto nariadenia.
Na požiadanie orgánov uvedených v § 8 tohto nariadenia je každý vlastník,
užívateľ alebo správca nehnuteľností povinný predložiť evidenciu /alebo iný
doklad/ o vykonaní DDD.
1/

3/

4/

§5
Opatrenia pri výkone ochrannej DDD
Pre zabezpečenie úspešného priebehu DDD sú vlastníci, užívatelia
a správcovia nehnuteľností v zmysle § 4, ods. 1 tohoto nariadenia povinní dodržiavať
tieto opatrenia:
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1/

2/
3/
4/
5/

6/

7/

1/

2/
3/

Vyčistiť objekty, priľahlé priestory, nádvoria, pozemky a udržiavať ich v čistote
tak, aby neposkytovali choroboplodným zárodkom, článkonožcom, hlodavcom
a iným nežiadúcim živočíchom úkryt, možnosť zahniezdenia sa, obživu
a množenie sa.
Uskladňovať predmety v objektoch /sklady, pivnice .../ tak, aby nebránili
oprávneným pracovníkom DDD pri ich výkone.
Uskladňovať potraviny a krmivá tak, aby bol znemožnený ich prístup
článkonožcom, hlodavcom a iným živočíchom.
Odpad z potravín, krmív /prípadne iný odpad/ odstrániť tak, aby neslúžili ako
potrava článkonožcom, hlodavcom a iným živočíchom.
Vybaviť ochrannými kovovými sieťkami otvory do objektov, ktoré slúžia ako
sklady potravín a krmív, alebo na výrobu potravinárskych produktov, najmä
do pivničných priestorov.
Vstupné dvere /drevené/v dolnej časti oplechovať a tým zabrániť prenikaniu
článkonožcov, hlodavcov a iných živočíchov do objektov.
Pri zistení zvýšeného výskytu požiadať oprávnené osoby o vykonanie DDD,
alebo bezodkladne poskytnúť informácie o výskyte a ich pohybe
ktorémukoľvek z orgánov uvedených v § 8, ods. 1 tohto nariadenia.
Dodržiavať všetky bezpečnostné opatrenia a riadiť sa pokynmi oprávnených
osôb, ktorí DDD vykonávajú.
§6
Zásady vykonávania celomestskej deratizácie /CMD/
Pri značnom premnožení hlodavcov na území mesta Brezna nariadi orgán
na ochranu zdravia všetkým fyzickým a právnickým subjektom celomestskú,
veľkoplošnú alebo cielenú deratizáciu a to v termíne ktorý určí vykonaný jarný
alebo jesenný prieskum. Prieskum zabezpečuje pracovník Regionálneho
úradu verejného zdravotníctva Banská Bystrica a pracovník Školiaceho
strediska Banská Bystrica.
Mesto Brezno určí fyzickú alebo právnickú osobu odborne spôsobilú vykonať
prieskum a určiť stupeň premnoženia..
Pre organizovanie a riadenie celomestskej deratizácie zriadi Mesto Brezno
tzv. „ Koordinačnú komisiu“, ktorú menuje a zvoláva primátor mesta.
Zloženie komisie je nasledovné:
a/ Zamestnanci MsÚ Brezno
b/ MsP Brezno
c/ Obvodný úrad ŽP Brezno
d/ Technické služby mesta Brezna
e/ Regionálna veterinárna a potravinová správa, pobočka Brezno
f/ Regionálny hygienik
g/ Regionálny úrad verejného zdravotníctva B. Bystrica
h/ Školiace stredisko B. Bystrica
ch/ BYPOS Brezno
i/ Združenie správy bytov Brezno
j/ Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., OZ 01 – ČOV Brezno
k/ Stavebné bytové družstvo Brezno
l/ ŽP BYTOS s.r.o, Podbrezová
m/ Službyt s.r.o. Brezno
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4/

5/

6/
7/

8/
9/

Mesto Brezno na odporúčanie koordinačnej komisie:
a/
určí termín a spôsob výkonu CMD,
b/
vhodným spôsobom zabezpečí informovanosť všetkých dotknutých
osôb a určí opatrenia za účelom bezproblémového výkonu CMD.
Koordinačná komisia:
a/
koordinuje a kontroluje činnosť výkonu ochrannej DDD,
b/
počas výkonu CMD zasadá spravidla 1 x týždenne, sleduje jej priebeh
a rieši aktuálne problémy,
c/
v spolupráci so skupinami vykonávajúcimi ochrannú DDD vyhodnocuje
priebeh CMD.
Oprávnené osoby na výkon DDD predložia na určený termín plán
organizačného zabezpečenia deratizácie.
Pracovný postup pri zostavovaní pracovného plánu si vyžaduje:
a/ prieskumné práce, v ktorých sa určí:
- miesto a zdroj výskytu hlodavcov,
- druh hlodavcov,
- stupeň výskytu
- potreba odstránenia stavebných závad,
- celková plocha deratizácie a plán rozloženia návnad
b/ prípravné práce, ktoré si vyžadujú:
- naplánovať vhodné obdobie pre výkon DDD
- zabezpečiť oznam o deratizácii,
- oznámiť termín začatia deratizačných prác
c/ určiť spôsob deratizácie a deratizačné prostriedky,
d/ Zabezpečiť:
- ochranné a bezpečnostné opatrenia,
- kontrolu a evidenciu deratizačných prác,
- výsledky laboratórne odskúšaných nástrah, ktoré budú použité pri
deratizácii
- pracovnú mapu, ako prílohu k plánu postupu prác
e/ Vypracovať podrobný harmonogram deratizačných prác
Pred, ako aj počas výkonu CMD je každá osoba v zmysle § 4, ods. 1 tohto
nariadenia povinná dodržiavať opatrenia uvedené v § 5 tohto nariadenia.
Orgán na ochranu zdravia kontroluje činnosť výkonu deratizácie vo vzťahu
k ochrane zdravia ľudí, kontroluje úroveň deratizačných prác a zistené
nedostatky hlási Koordinačnej komisii, ktorá zabezpečuje ich odstránenie.
§7
Pri výskyte nebezpečných nákaz zvierat, podľa rozsahu ohniska, nariadi
vykonať DDD osobám v zmysle § 4, ods. 1 tohto nariadenia, riaditeľ
Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy B. Bystrica.
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§8
Záverečné ustanovenie
1/

2/

3/

Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti fyzických a právnických
osôb vyplývajúce z iných právnych predpisov a všeobecne záväzných
nariadení Mesta Brezna.
Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú:
a/ poverení zamestnanci MsÚ
b/ zamestnanci MsP Brezno
c/ členovia Koordinačnej komisie pre CMD
V zmysle ustanovenia § 13 zákona SNR č. 360/1990 Zb. v znení neskorších
zmien a doplnkov môže primátor mesta právnickej osobe, alebo fyzickej osobe
oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do výšky 200 000,- Sk za porušenie
ustanovení tohto nariadenia.
Za porušenie ustanovení tohto nariadenia môže byť fyzickej osobe uložená
pokuta do výšky 1 000,- Sk v zmysle zákona SNR č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov v rámci blokového resp.
priestupkového konania.
§9
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie o vykonávaní dezinfekcie,
dezinsekcie a deratizácie /DDD/ na území mesta Brezna č. 047, schválené
MsZ v Brezne uznesením č. 38/1999, dňa 10.5.1999.
§ 10
Všeobecne záväzné nariadenie o vykonávaní dezinfekcie, dezinsekcie a
deratizácie /DDD/ na území mesta Brezna schválilo MsZ v Brezne
dňa 26. 4. 2004, uznesením číslo 44 / 2004.
§ 11
Účinnosť
Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 18.5.2004

Ing. Jaroslav Demian,
primátor mesta Brezna

